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Anvisning: Anmälan om åtgärder som betydligt försämrar
ett Natura 2000 -område
Anmälningsskyldighet
De naturvärden som utgör grunden för skydd av ett område som hör till nätverket Natura 2000 får inte
betydligt försämras (64 a § i naturvårdslagen). Om en åtgärd kan innebära betydlig försämring för en
sådan naturtyp, eller en art eller dess livsmiljö, som utgör grunden för skydd av ett område som hör till
nätverket Natura 2000, ska den som svarar för åtgärden lämna en anmälan om den till närings-,
trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) (65 b § i naturvårdslagen). Denna anmälningsskyldighet
gäller inte sådana åtgärder som också i övrigt förutsätter myndighetstillstånd eller myndighetsbeslut
med stöd av lagstiftningen eller åtgärder som ska anmälas till myndigheterna med stöd av annan
lagstiftning.
Anmälan ska lämnas in skriftligt till den regionala NTM-centralen minst 30 dagar innan åtgärden
vidtas. Anmälan kan göras på den blankett som fogas till denna anvisning (se länken nedan).
Anmälan anses ha lämnats in när den anlänt till NTM-centralen. Den kan sändas in per e-post eller
post, eller fyllas i elektroniskt på webbtjänsten.

Hurdana åtgärder kan anmälningsskyldigheten gälla?
Anmälningsskyldigheten kan gälla en åtgärd som ska vidtas i ett område som hör till nätverket Natura
2000 eller i närheten av ett sådant område, om åtgärden kan innebära en betydlig försämring av de
naturvärden som utgör grund för skyddet av området inom nätverket Natura 2000. Med dessa
naturvärden avses sådana naturtyper, eller arter och deras livsmiljöer, som omfattas av skyddet av
området i fråga. En åtgärd kan alltid ha en försämrande inverkan på skyddsvärdena i ett
Naturaområde ifall åtgärden eller dess verkningar direkt riktas mot en individ inom en art som utgör
grund för skyddet av Naturaområdet, mot artens livsmiljö eller mot en naturtyp som utgör grund för
skyddet, och då är det nödvändigt att göra en anmälan.
NTM-centralen har till uppgift att bedöma om följdverkningarna är så betydande att åtgärden måste
begränsas. Till exempel grävarbeten i marken eller på botten av vattendrag, röjning av växtlighet eller
annan verksamhet som kan förändra naturen utgör sådana åtgärder som bör anmälas. Verksamhet
som bedrivs utanför Natura 2000-områden förutsätter däremot endast sällan anmälan. Normala
odlingsåtgärder eller bete i jordbruksområden förutsätter ingen anmälan.
Mer information om de naturvärden som utgör grund för skyddet av Naturaområden finns på
miljöförvaltningens webbplats:


Finlands Natura 2000 -områden (www.miljö.fi)

På denna sida kan man välja NTM-central och inom centralens område det Naturaområde där
åtgärden ska vidtas. Den regionala NTM-centralen tillhandahåller mer information om enskilda Natura
2000-områden.
Anmälningsskyldigheten, som har sin grund i 65 b § i naturvårdslagen, gäller alltså bara sådana
åtgärder som inte förutsätter myndighetstillstånd eller anmälan till myndigheterna med stöd av någon
annan lag. I allmänhet är det fråga om rätt små åtgärder.
Anmälningsskyldigheten kan t.ex. gälla
 byggande av en privat väg på en fastighet,
 anläggande av ett spår eller en led,
 marktäkt eller torvtäkt för husbehov,
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åkerröjning,
småskalig dikning som inte förutsätter anmälan enligt vattenlagen,
geologisk forskning,
en sådan skogsvårdsåtgärd som enligt 14 § i skogslagen inte förutsätter anmälan om
användning av skog, t.ex. husbehovsavverkning,
installation av en elektrisk ledning på fastigheten,
installation av vattenledning eller avlopp, om det inte förutsätter tillstånd eller beslut enligt
markanvändnings- och bygglagen eller vattenlagen,
någon annan motsvarande åtgärd i området som innebär att den nuvarande formen av
områdesanvändning förändras.

Anmälningsskyldigheten gäller i allmänhet inte
 åtgärder som ingår i skötsel- och nyttjandeplanen för området,
 jakt, fiske eller annan rekreationsanvändning av området, eller
 åtgärder som inte väsentligt avviker från den etablerade användningen av området.

Blankett



Blankett: Anmälan om åtgärd som påverkar ett natura 2000 -område (word, miljö.fi)
Elektronisk blankett: Anmälan om åtgärd som påverkar ett Natura 2000-område (suomi.fi)

Innehållet i anmälan
Syftet med anmälan är att NTM-centralen vid behov ska kunna se till att den som ansvarar för
åtgärden genomför den på ett sätt som inte skadar naturvärdena. Om den planerade åtgärden har
sådana följdverkningar som förbjuds i lag, ska NTM-centralen bedöma i vilken utsträckning den bör
begränsas, och vid behov meddela ett beslut i frågan. Anmälan ska lämnas in 30 dagar innan
åtgärden vidtas. Efter att tidsfristen gått ut får åtgärden vidtas, förutsatt att NTM-centralen inte
meddelat beslut om att den bör begränsas.
I anmälan ska ingå uppgifter om åtgärden, det sätt den genomförs på och dess inverkan på målen för
skyddet av Natura-området. Anmälan ska innehålla följande uppgifter (24 a § i
naturvårdsförordningen):
1) namn på och kontaktuppgifter till den som svarar för åtgärden,
2) fastighetsägarens kontaktuppgifter, om ägaren är någon annan än den som svarar för åtgärden,
3) var det område där åtgärden vidtas är beläget, uttryckt med fastighetsbeteckning samt den
kommun där fastigheten finns eller med tillräcklig noggrannhet på en karta,
4) en beskrivning av den planerade åtgärden och hur den ska genomföras samt av omfattningen
av området där åtgärden vidtas,
5) tidpunkten för åtgärden och hur länge det tar att genomföra den, samt
6) en beskrivning av den planerade åtgärdens inverkan på syftet med att skydda arterna och
naturtyperna i Natura 2000-området.
Till anmälan ska fogas en karta över området där platsen för åtgärden har märkts ut.
Med tanke på en smidig behandling av ärendet är det viktigt att anmälan innehåller tillräckligt exakta
uppgifter om den planerade åtgärden. Det är särskilt viktigt att ge en detaljerad beskrivning av
åtgärdens innehåll, omfattning och inriktning. Även tidpunkten för åtgärden och dess varaktighet är av
betydelse särskilt när det gäller att bedöma hur betydande störningar arterna kan utsättas för.
Till anmälan kan fogas en mer detaljerad karta över området där åtgärdens exakta lokalisering och
omfattning har märkts ut. En detaljerad kartutredning behövs i allmänhet om man t.ex. ska bygga en
väg eller annan linje. Åtgärdens lokalisering bör i regel uttryckas med fastighetsbeteckning och den
kommun där fastigheten finns. Ifall åtgärden är inriktad på eller påverkar flera fastigheter kan
åtgärdens lokalisering också uttryckas med tillräcklig exakthet på en karta utan att man behöver
klarlägga närmare uppgifter om de fastigheter som är belägna i området. Då är det inte heller
nödvändigt att redogöra för fastighetsägarnas kontaktuppgifter.
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Beskrivningen av den planerade åtgärdens verkningar förutsätter inte en sådan detaljerad
Naturabedömning av verkningarna som det föreskrivs om i 65 § i naturvårdslagen. Den som svarar
för åtgärden ska i anmälan lägga fram sin syn på åtgärdens verkningar utifrån sin egen sakkunskap
och med beaktande av åtgärdens art och genomförande och dess lokalisering i förhållande till
Naturaområdet.
Källor:

Naturvårdslagen (1096/1996), inkl. ändring (1259/2014)
Ändring (52/2015) av naturvårdsförordningen (160/1997)

3

Ympäristöministeriö

