Svar på skriftligt spörsmål SSS 284/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål om röjande av administrativa hinder för
vindkraftsprojekt
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 284/2015 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Vilka konkreta åtgärder har ministerierna vidtagit utgående från förslagen i Tarastis
rapport,
ämnar regeringen vidta åtgärder för att lägga till förfarandet med förhandsförhandlingar i MKB-lagen och andra speciallagar,
ämnar regeringen vidta åtgärder för att främja att man i förhandlingar om MKBförfarande kan fokusera på de mest betydande och mest sannolika miljökonsekvenserna
av ett vindkraftsprojekt,
ämnar regeringen vidta åtgärder för att införa ett system med besvärstillstånd i alla lagar som behandlar miljöanvändning och
vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att förkorta tiderna för de utlåtanden som
begärs från myndigheter och behandlingstiden för besvär?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

I den utredning som minister Lauri Tarasti gjorde 2012 kartlade han de administrativa
hindren för vindkraftsbyggande och gav förslag på hur de kan minskas. Utgående från
den första rapporten som kom den 13 april 2012 beredde miljöministeriet två ändringar
av markanvändnings- och bygglagen, vilka trädde i kraft den 1 januari 2014. I 172 § i
lagen har det gjorts ett tillägg enligt vilket kommunen kan bevilja ett undantag gällande
detaljplanen för ett område som är planlagt som industri- eller hamnområde och redan
är bebyggt för att bygga vindkraftverk, även om effekterna av byggandet skulle vara
betydande. Den andra lagändringen gäller 201 a § som gör det möjligt att bevilja byggnadstillstånd för en s.k. generalplan för vindkraft, det vill säga på grundval av en generalplan för utbyggnad av vindkraft som är godkänd men som inte har vunnit laga kraft.
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Utgående från förslagen i minister Tarastis andra rapport av den 27 augusti 2012 om
utvecklingen av tillståndsprocessen anvisades ett tilläggsanslag på 600 000 euro till
NTM-centralerna 2013 för myndighetsuppgifter i samband med MKB-förfaranden.
Miljöministeriet har även grundat en riksomfattande vindkraftsrådgivning som är placerat vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Rådgivningen har anvisats ett anslag på
sammanlagt 125 000 euro för åren 2015 och 2016. Syftet med vindkraftsrådgivningen är
att stöda bland annat NTM-centralernas styrning och kommunernas planering och därigenom främja vindkraftsbyggande.
Statsrådets förordning om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk trädde i kraft
den 1 september 2015. Förordningen har avlägsnat oklarheterna om vilka riktvärden
som ska tillämpas när man mäter upp avståndet mellan ett vindkraftverk och objekt som
utsätts för buller.
Genomförandet av utvecklingsförslagen i rapporten om åtgärder för smidigare och effektivare miljöförfaranden som gjorts upp av minister Tarastis utvärderingsgrupp har till
största delen kanaliserats till miljöministeriets centrala lagstiftningsprojekt. Miljöministeriet tillsatte i mars 2015 en arbetsgrupp till att bereda lagändringar angående förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Arbetsgruppen bereder ändringar som kommer
av reformen av MKB-direktivet i den nationella lagstiftningen och gör även upp förslag
på hur förfarandena kan göras smidigare. Avsikten är att regeringens proposition ska
överlämnas hösten 2016.
Avsikten är att ovan nämnda regeringsproposition även ska innehålla bestämmelser om
förfarande för förhandsförhandlingar i projekt där MKB-förfarandet tillämpas. I projektet med att förnya miljöskyddslagen bedömer man som bäst om förfarandena om förhandsförhandlingar ska ingå i miljöskyddslagen (527/2014).
Det förnyade MKB-direktivet betonar starkare än tidigare bedömning av projektens betydande miljöeffekter, och bedömningen ska ingå i en motiverad slutsats som MKBkontaktmyndigheten gör upp.
Enligt regeringsprogrammet görs tillstånds- och besvärsprocesser smidigare och ett servicelöfte ges i fråga om dem.
Förfarandet med besvärstillstånd utvidgades under senaste mandatperiod vad gäller talrika miljöförfattningar. Dessa författningsändringar träder i kraft den 1 januari 2016.
Som bäst bereds bestämmelser om besvärstillståndet för miljöskyddslagen och vattenla-
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gen (587/2011) genom ett samarbete mellan miljöministeriet och justitieministeriet. Det
är meningen att regeringens proposition ska överlämnas 2016.
Som ett led i att göra regleringen smidigare kontrolleras myndigheternas utlåtandetider i
centrala projekt med att förnya miljölagstiftningen. Med ovan nämnda förfarande för
förhandsförhandlingar påverkar man att ansökningarna är av högre kvalitet än tidigare,
vilket kan minska antalet besvär och göra behandlingen av utlåtanden smidigare.

Helsingfors 26.11.2015
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

