I tabellen nedan presenteras hur olika tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden placerar sig inom
tillämpningsområdet för den elektroniska kommunikationen, kontaktpunktsmyndighetens förhandlingsskyldighet och
tidsfristerna
Tillståndsförfaranden
och andra
administrativa
förfaranden

Miljötillstånd

Registrering av
verksamheten
Bygglov
Åtgärdstillstånd
Rivningslov för
byggnad
Rivningsanmälanför
byggnad
Tillstånd att rubbaen
fornlämning
Samtycke till
byggande inom den
ekonomiska zonen
Tillstånd enligt
vattenlagen
Hanterings- och
upplagringstillstånd
Hanterings- och
upplagringsanmälan
Undantag från
skyddet av naturtyper
Undantag från
bestämmelserna om
fridlysning och från
skyddet av
organismer
Anmälan om åtgärd
som påverkar ett
Natura-område
Undantag från
skyddet av vattennaturtyper
Flyghindertillstånd
Projekttillstånd för
byggande av
högspänningsledning
Meddelanden om
byggande och
avvecklande av
kraftverk
Byggnadstillstånd
(rörsystem för biogas
och biometan)
Byggnadstillstånd för
upplagring av
naturgas (tillämpas
också på biogas)
Anmälan om
upplagring av
naturgas(tillämpas
också påbiogas)
Registrering

Godkännande

Godkännande av
anläggning
Utsläppstillstånd

Rättsliggrund

Behörig myndighet

e-tjänster

Uppförande, uppgradering och anslutning till nätet av produktionsanläggning
Miljöskyddslagen (527/2014), 27 §
Regionförvaltningsverket
●
(RFV), kommunal
miljövårdsmyndighet
Miljöskyddslagen (527/2014),116 §
kommunal miljö●
vårdsmyndighet
Markanvändnings- och bygglagen
kommunal
●
(132/1999),125 §
byggnadstillsynsmyndighet
Markanvändnings- och bygglagen
kommunal
●
(132/1999),126 §
byggnadstillsynsmyndighet
Markanvändnings- och bygglagen
kommunal
●
(132/1999),127 §
byggnadstillsynsmyndighet
Markanvändnings- och bygglagen
kommunal
●
(132/1999),127 §
byggnadstillsynsmyndighet
Lagen om fornminnen(295/1963),11
Museiverket
●
§
Lagen om Finlands ekonomiska zon
Statsrådet
●
(1058/2004),7 §

Konata
ktpunkt
smyndi
ghetes
rådgivn
ingssky
ldighet

Tidsfristen
tillämpas
(elproduktion
sanläggninga
r)

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

Vattenlagen(587/2011), 3 kap. 2–3 §

RFV

●

●

●

Lagen om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005), 23 §
Lagen om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005), 24 §
Naturvårdslagen (1096/1996), 31 §

Tukes

●

●

●

räddningsmyndigheten

●

●

●

NTM-centralen

●

●

●

Naturvårdslagen (1096/1996),48–49
§

Miljöministeriet,NTM-centralen

●

●

Naturvårdslagen (1096/1996), 65 b §

NTM-centralen

●

●

Vattenlagen(587/2 011), 2 kap. 11 §

RFV

●

●

●

Luftfartslagen (864/2014),158 §

Traficom

●

●

●

Elmarknadslagen (588/2013), 14 §

Energimyndigheten, ANM

●

●

●

Elmarknadslagen (588/2013), 64 §

Energimyndigheten

●

●

Statsrådets förordning omsäkerhet
vid hantering av naturgas (551/2
009), 5 §
Statsrådets förordning omsäkerhet
vid hantering av naturgas (551/2
009), 9 §

Tukes

●

●

●

Tukes

●

●

●

Statsrådets förordning omsäkerhet
vid hantering av naturgas (551/2
009), 9 §

Tukes

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Driften av produktionsanläggningar
Lagen om animaliska biprodukter
kommunalveterinären,
(517/2015), 33 § och EU:s förordning
Livsmedelsverket
omanimaliska biprodukter ((EG) nr
1069/2009 artikel 23
Lagen om animaliska biprodukter
kommunalveterinären,
(517/2015), 33c§ och EU:s förordning
Livsmedelsverket
omanimaliska biprodukter ((EG) nr
1069/2009),
artikel 24
Lagen om gödselfabrikat(539/2006),
Livsmedelsverket
14 §
Lagen om utsläppshandel
Energimyndigheten
(311/2011),8 §

Anmälan om
vindkraftverk
Registrering av
tryckbärande
anordning

Lagen om kompensationsområden
för vindkraft(490/2013),5 §
Lagen om tryckbärande anordningar
(1144/2016), 51 §

Energimyndigheten

Avgörande som gäller
planeringsbehov

Undantagsbeslut

Markanvändnings- och bygglagen
(132/1999), 174 §

Beviljande av
nyttjanderätt

Nyttjanderätt till fast egendom
Vattenlagen(587/2011), 2 kap. 12–14
RFV
§

Inlösningstillstånd

Placering av
samhällstekniska
anordningar
Placering av en
ledning på annans
vattenområde
Kommunenssamtycke
Förfarandet vid
miljökonsekvensbedö
mning (MKB)
Undersökningstillstån
d
Utnyttjanderätt
Undersökningstillstån
d
Natura-bedömning

Tillstånd till
utforskning och kartläggning av havsbottnen
Undersökningstillstån
d
Försvarsmaktens
utlåtande om den
slutliga
acceptabiliteten hos
vindkraftsbyggandet

kommunen

●
●

Tukes

Planering av markanvändningen
Markanvändnings- och bygglagen
kommunen,
(132/1999)
landskapsförbundet
Markanvändnings- och bygglagen
kommunen
(132/1999), 137 §

Planläggning

●

●
Endast ärenden
som gäller
planeringsbehov som
behandlas i
samband med
bygglovsförfarande
Endast mindre
undantagsom
behandlas i
sambandmed
bygglovsförfaran
de
Endast ärenden
som gäller
beviljande av
nyttjanderätt
som behandlas i
sambandmed
tillståndsförfaran
de enligt
vattenlagen

●

●

●

Lagen om inlösen av fast egendom
ochsärskilda rättigheter (603/1977),
5–10 §
Markanvändnings- och bygglagen
(132/1999), 161 §

Lantmäteriverket,statsrådet

●

kommunal
byggnadstillsynsmyndighet

●

Vattenlagen(587/2 011), 2 kap. 5 a §

NTM-centralen

●

Elmarknadslagen (588/2013), 17 §

kommunen

●

Planering av produktionsanläggning
Lagen om förfarandet vid
NTM-centralen
miljökonsekvensbedömning
(252/2017)
Lagen om fornminnen(295/1963), 10
Museiverket
§
Lagen om Finlands ekonomiska zon
Statsrådet
(1058/2004), 6 §
Vattenlagen(587/2011), 18 kap. 7 §
RFV
Naturvårdslagen (1096/1996), 65 §

Territorialövervakningslagen
(755/2000), 12 §

Lagen om inlösen av fast egendom
ochsärskilda rättigheter (603/1977),
84 §

●
●
●
●

beroende på tillståndet eller
planen (NTM-centralen ger
utlåtande)
Huvudstaben

●

Lantmäteriverket

●

Huvudstaben

●

●

Endast
ärenden som
gäller
planeringsbeh
ov som
behandlas i
samband med
bygglovsförfar
ande
Endast mindre
undantag som
behandlas i
samband med
bygglovsförfar
ande
Endast
ärenden som
gäller
beviljande av
nyttjanderätt
som
behandlas i
samband med
tillståndsförfar
ande enligt
vattenlagen

