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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om miljökonsekvensbedömning

Utfärdad i Mariehamn den 7 oktober 2010

Med stöd av 3 § landskapslagen (2006:82) om
miljökonsekvensbedömning, sådan den lyder i
landskapslagen 2010/75
ändras 1 och 2 §§ landskapsförordningen
(2006:86) om miljökonsekvensbedömning
samt
fogas till förordningen en ny 3a § som följer:
1§
Allmänt
I denna landskapsförordning finns bestämmelser om när miljökonsekvensbedömning ska
utföras till grund för en landskapsmyndighets
eller en kommunal myndighets beslut om projekt, planer och program.
2§
Beslut som ska föregås av
miljökonsekvensbedömning
Till underlag för en landskapsmyndighets
eller en kommunal myndighets beslut ska miljökonsekvensbedömning utföras i tillståndsärenden som rör byggande av
1) anläggning för djurhållning av fjäderfän
med mer än 85 000 platser för broilers eller mer
än 60 000 platser för hönor,
2) anläggning för djurhållande av svin med
mer än 3 000 platser för svin som väger mer än
30 kg eller 900 platser för suggor,
3) hamn avsedd för fartyg med en bruttodräktighet av mer än 1 350 (BT),

4) anläggning för förbränning, fysikaliskkemisk behandling eller deponering av farligt
avfall,
5) vindkraftverk eller gruppstationer av
vindkraftverk avsedda för produktion av 3 megawatt eller mer,
6) byggande av kraftledning avsedd för 45
kilovolt eller mer och med en sträckning om 5
kilometer eller mer eller
7) projekt där miljökonsekvensbedömning
ska utföras enligt rådets direktiv 85/337/EG
om bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt.
3a §
Överväganden om miljökonsekvensbedömning i enskilda ärenden gällande en
plan eller ett program
En myndighet ska utföra en miljökonsekvensbedömning för en annan plan och program än
de som anges i 3 § 2 mom. landskapslagen
(2006:82) om miljökonsekvensbedömning om
planen eller programmet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Vid avgörandet om
planen eller programmet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan ska följande kriterier
beaktas:
1) särdragen i planen eller programmet, särskilt med hänsyn till
a) i vilken utsträckning planen eller programmet anger förutsättningarna för projekt och
andra verksamheter när det gäller plats, art,
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storlek och driftsförhållanden eller genom att
fördela resurser,
b) i vilken utsträckning planen eller programmet påverkar andra planer eller program,
inklusive sådana som ingår i ett hierarkiskt
system,
c) planens eller programmets betydelse för
integreringen av miljöaspekter särskilt för att
främja en hållbar utveckling,
d) miljöproblem som är relevanta för planen
eller programmet,
e) planens eller programmets betydelse för
genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning (t.ex. planer och program som har
samband med avfallshantering eller skydd av
vatten)
2) särdragen hos påverkan och hos det område som kan antas komma att påverkas, särskilt
med hänsyn till
a) sannolikhet, varaktighet och frekvens av
påverkan och möjligheten att avhjälpa den,
b) påverkans ackumulerade art,

c) påverkans gränsöverskridande art,
d) riskerna för människors hälsa eller för
miljön (t.ex. på grund av olyckor),
e) påverkans storlek och fysiska omfattning
(geografiskt område och antalet personer som
kan antas komma att beröras),
f) betydelsen av och sårbarheten hos det
område som kan antas komma att beröras på
grund av
i) kulturarvet eller speciella särdrag i naturen,
ii) överskridna miljökvalitetsstandarder eller
gränsvärden,
iii) intensiv markanvändning och
g) påverkan av områden eller natur som har
erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus.
_________
Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

Mariehamn den 7 oktober 2010
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Katrin Sjögren
föredragande minister
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