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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittaminen)
1. Hallituksen esityksen yleisperustelut
Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
Periaatteellisella tasolla lupamenettelyjen yhteensovittaminen on kannatettavaa. Ehdotuksen
yleisperusteluissa esitetyt tavoitteet hakemusmenettelyn sujuvoittamisesta ja jouduttamisesta ovat
tärkeitä.
Vesiviljelyelinkeinon kannalta keskeisempää olisi itse pääprosessin - ympäristölupahakemuksensujuvoittaminen. Vesiviljelyn ympäristöluvassa on kuitenkin kyse vesilain mukaisesta
lupahakemuksesta ja ympäristöluvasta, joiden yhteiskäsittelystä säädetään Luonnonsuojelulaissa
eikä käsiteltävä ehdotus tältä osin muuta tilannetta.
Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittaminen on ajan- ja kustannussäästöjen kannalta toivottavaa.

2. Hallituksen esityksen vaikutukset
Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan
asemaan.
Vesiviljelytoiminta edellyttää käytännössä aina ympäristölupaa, joka jo itsessään on yhdistetty lupa.
Vesiviljelytoiminnan ympäristölupahakemuksen kanssa yhteensovitettavia voisivat ehdotuksen
mukaan olla tapauskohtaisesti mahdollisesti tarvittavat MRL:n mukaiset luvat tai Luonnonsuojelulain
mukainen lupa laji- tai luontotyyppisuojelusta poikkeamiseen.
Elinkeinon kannalta ympäristölupa on yleensä pääasiallinen ja haastavin hakemusmenettely niin
talouden kuin ajankäytön kannalta. Rakennus- tai muun luvan samanaikainen käsittely ei tuo
sanottavasti säästöä tai nopeuta menettelyä.
Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?
-
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Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen
käytännössä soveltuvan?
Uuden laajamittaisen toiminnan aloittamiseen, jossa on tarvetta useisiin eri lupiin.
Lupamuutoksiin tai lupatarkistuksiin vain erittäin suurten muutosten yhtetdessä.

3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittaminen)
- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)
- Yhteensovittava viranomainen (5 §)
- Hakijan neuvonta (6 §)
- Yhteensovittamisen aloittaminen ja keskeyttäminen (7 ja 13 §)
- Määräajat käsittelyvaiheille (8, 12 §)
- Hakemusten täydentäminen (9 §)
- Lupahakemuksista kuuleminen (10-11 §)
- Lupapäätösten antaminen (14-15 §)
- Lupamaksut (16 §)
Toiminnan edellyttämien lupien maksullisuus rasittaa erityisesti pienyritysten taloutta. Lupamaksuja
tulisi kautta linjan kohtuullistaa eikä lupien yhteensovittamisesta perittävä maksu saa johtaa
tilanteeseen, joka nostaa lupakustannuksia erillisiin lupiin verrattuna.
- Voimaantulo (17 §)
- Ympäristönsuojelulain 47 c §, vesilain 11:1, luonnonsuojelulain 72 a §, maa-aineslain 4 c §, maankäyttöja rakennuslain muutokset, kaivoslain 40 a § ja kemikaaliturvallisuuslain 104 e §
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- Ympäristönsuojelulain 47 b §, vesilain 12 a § sekä luonnonsuojelulain 72 b ja 61.5 §
-

4. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (YVA- ja lupamenettelyn
yhteensovittaminen)
- YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittaminen (YVA-laki 5 §, 22 a.1 ja 25 §)
- Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuulemisen yhdistäminen (YVA-laki 22
a.2 ja 27 §, ympäristönsuojelulain 44 a §, vesilain 11 a §)
-

5. Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esityksestä
-
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