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Energipolitisk överenskommelse 2016

• 100% uusiutuva sähkötuotanto v2040

• Vesivoimalaitosten ja patojen ympäristölupamääräykset nykyaikaisiksi (moderna 
miljövillkor)

• Nykyaikaisten ympäristölupavaatimusten kansallinen suunnitelma
• Kansallinen intressipunninta: Vesivoimasähkön tarve – ympäristötoimenpiteiden 

tarve

• Uudelleenharkinta – (Omprövning)

• Toiminnanharjoittajat vastaavat uudelleenharkinnan kustannuksista (PPP)
• Vesivoiman kiinteistövero 0.5 % (2017-2020)

• Kesä 2019 (luonnos), 1.10.2019 kansallisen suunnitelman ehdotus
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Vattenkraftens Miljöfond AB



Proposition 2017/18:243 Vattenmiljö och 
vattenkraft, 1.1.2019

Komission rikkomusasia 2007/2239 ja Wesertuomio

”Kommissionen anser i detta skede att MKN, till 
skillnad från målen i art 4, inte tycks vara 
bindande… vid beslut om att lämna tillstånd… 
anser kommissionen emellertid att art 4.1… inte 
införlivats på ett korrekt sätt”

”Som en följd av hur den svenska lagstiftningen är 
utformad förefaller det inte vara möjligt att ta 
hänsyn till målen i artikel 4.1 i samband med 
uppdatering och omprövning av tillstånd och 
projektet kan tillåtas trots att det kan äventyra 
möjligheten att uppnå miljömålen […].” 



Uudistuksen keskeiset muutokset 1/3
Uudistuksen lähtötilanne:
§ VPD:n artikla 4.1:n ympäristötavoitteet implementoitu kansalliseen 

ympäristölaatunormijärjestelmään
§ Viranomaisilla (valtio ja kunta) vastuu ympäristölaatunormien noudattamisesta (MB 5:3)
§ Hyvä tila: ekologiset ja kemialliset ympäristölaatunormit

§ Ekologiset tavoitteellisia luvituksessa (MB 2:7 1 st.)

§ Kemialliset sitovia luvituksessa (MB 2:7 2 st.)

§ Lupien varovaisuustoimenpiteet (esim. BAT, paikka) kohtuullistettu ekologisten 
ympäristlaatunormien osalta

§ Wesertuomion jälkeen oikeuskäytäntö tulkinnut ekologiset normit sitoviksi
§ VPD:n artikla 4.7 poikkeusmahdollisuus ei kytketty ympäristöluvitukseen



Uudistuksen keskeiset muutokset 2/3
ü Uusi: Lupaviranomaiset eivät saa sallia toimintaa, varovaisuustoimenpiteistä huolimatta, 

joka johtaa tilan huononemiseen tai vaarantaa ympäristötavoitteen saavuttamista (MB 5:4)

ü Asetettava tarpeelliset lupaehdot 
ü Uusi: Myös ekologiset ympäristölaatunormit ovat sitovia (MB 2:7       5:4)

ü Kohtuullisuusarviointi ei saa johtaa direktiivinvastaisiin lopputuloksiin
ü Wesertuomion käsite ”vaarantaa” tulkittu HE:ssä

§ ”Att det blir svårare att uppnå rätt kvalitet behöver inte betraktas som ett äventyrande.”

§ ”Sveriges möjlighet att uppfylla direktivets krav hotas så allvarligt att verksamhetens 
risk måste betraktas som oacceptabel.”

§ ”Hanterliga risker […] bör alltså kunna accepteras och inte betraktas som ett 
äventyrande.”

§ Ei-hyväksyttäviä riskejä tai mahdollisuus saavuttaa oikea veden laatu jätetään 
sattuman varaan



Uudistuksen keskeiset muutokset 3/3

ü Uusi: (MB 5:6) Hallitus antaa määräyksiä MB 5:4:n mukaisen kiellon poikkeuksista yleisen 
suuren edun tai muun erityisen syyn eduksi

ü Artikla 4.7 VPD kytketty lupaharkintaan

ü Vattenförvaltningsförordning (2004:660) 11 §, 12 §
§ NB. Mark- och miljööverdomstolens dom den 12 juni 2018 M-5186-17

ü Uusi: (MB 22:13) Lupaviranomainen (MMD) tulee hakea vesiviranomaisen lausunto ennen 
päätöksentekoa, jos

ü Asiassa saatu selvitys  vesimuodostuman laatu poikkeaa siitä, mihin 
ympäristönlaatunormi perustuu (luokittelu), ja

ü tämä vaikuttaa merkittävästi kohtuullisista lupaehdoista päättämiseen

• Luokitteluun ja ympäristölaatunormien muutoksia ennen päätöksentekoa
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Uudelleenharkinta saattaa johtaa 
luvan perumiseen, 
mikäli varovaisuustoimenpiteet 
eivät turvaa
VPD:n ympäristötavoitteita

Vattenkraftens Miljöfond AB
Luokittelu
Poikkeusten (art. 4.4, 4.5) ja 
KVM (art. 4.3) soveltaminen

Korvaus 
tuotanto-
menetyksestä

Luokittelu



Kiitos! 

• Sara Kymenvaara, LL.M. tutkija, Itä-Suomen yliopisto
sara.kymenvaara@uef.fi
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