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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittaminen)
1. Hallituksen esityksen yleisperustelut
Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
Kannatamme hallituksen esitystä. Samalla korostamme, että kehitystyötä tulee jatkaa ja samalla
kaikkien ministeriöiden yhteistyönä.
Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
Kannatamme YVA- ja YSL/VL-lupamenettelyn yhdistämistä. Toivomme, että nyt käsittelyssä olevan
esityksen vaikutuksia seurataan, ja samalla valmistaudutaan jatkamaan yhteensovittamista myös
tältä osin. Erityisesti painotamme YVA-lainsäädännön taustalla olevan yhteisölainsäädännön
huomioimista myös siten, että kotimainen lainsäädäntö olisi samalla tasolla kuin esimerkiksi
Ruotsissa.

2. Hallituksen esityksen vaikutukset
Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan
asemaan.
Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?
Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen
käytännössä soveltuvan?
-

3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittaminen)
- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)
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Kannatamme ehdotusta.
- Yhteensovittava viranomainen (5 §)
Olisimme toivoneet, että myös Tukes voisi toimia yhteensovittavana viranomaisena. Ymmärrämme,
ettei sellaista esitystä tässä vaiheessa voitu tehdä. Korostamme yhteensovittavan viranomaisen
jatkotyössä kehitettävän ajatuksia, jossa korostuvat ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden
rajapinnat esitettyä vielä paremmin.
- Hakijan neuvonta (6 §)
Kannatamme ehdotusta.
- Yhteensovittamisen aloittaminen ja keskeyttäminen (7 ja 13 §)
Kannatamme ehdotusta.
- Määräajat käsittelyvaiheille (8, 12 §)
- Hakemusten täydentäminen (9 §)
- Lupahakemuksista kuuleminen (10-11 §)
- Lupapäätösten antaminen (14-15 §)
- Lupamaksut (16 §)
- 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 §
- 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 §)
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- 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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