Lag
om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 26 c § 1 mom., 26 d
§ 2 mom. och 26 h §,
sådana de lyder, 26 c § 1 mom. och 26 d § 2 mom. i lag 94/2017 och 26 h § i lag 272/2011,
som följer:
26 c §
Inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd och fastställande av vad som avses med
en god miljöstatus
I havsförvaltningsplanen ska det ingå en inledande bedömning av den marina miljöns tillstånd
och i den ska beaktas
1) havsvattnens grundläggande egenskaper och förhållanden samt en analys av det rådande
tillståndet,
2) av mänskliga aktiviteter orsakade belastningar på den marina miljöns tillstånd, inbegripet
kvalitativa och kvantitativa kombinationer av dem samt urskiljbara trender, samt påverkan på
den marina miljöns tillstånd, inbegripet de viktigaste kumulativa effekterna och synergieffekterna,
3) en ekonomisk och social analys av utnyttjandet av vattnen i fråga och av de kostnader som
försämringen av den marina miljöns tillstånd medför, samt
4) relevanta bedömningar som gjorts med stöd av nationell lagstiftning samt utredningar som
gjorts inom ramen för det internationella samarbetet kring marint skydd.
——————————————————————————————
26 d §
Miljömål vid planeringen av havsvården
——————————————————————————————
Vid uppställandet av miljömålen och fastställandet av de egenskaper som beskriver dessa samt
vid fastställandet av belastningar och påverkan ska dessutom gränsöverskridande inverkan och
egenskaper och havens naturvetenskapliga karakteristika beaktas samt hänsyn tas till överensstämmelse med miljömål som ställts upp nationellt, inom Europeiska unionen och i internationella avtal.
26 h §
Havsförvaltningsplanens övervakningsprogram
På basis av den inledande bedömning som gjorts enligt 26 c § ska det utarbetas och verkställas
övervakningsprogram för en fortgående bedömning av den marina miljöns tillstånd. Övervakningsprogrammen ska på ett ändamålsenligt sätt samordnas med övervakningen av den marina

miljöns tillstånd i andra stater i havsområdet samt med de övervakningsprogram som gäller
vattenförvaltningsområdenas kustområden.
———
Denna lag träder i kraft den 7 december 2020.
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