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Regelverk

Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av 
myndigheters planer och program (SMB-lagen, nr. 
200/2005)
Statsrådets dito förordning (SMB-förordningen, nr. 
347/2005)
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Bakgrund

Europarlamentets och rådets direktiv (2001/42/EG) 
om bedömning av vissa planers och programs
miljöpåverkan
FN/ECE:s protokoll om strategiska miljöbedömningar
som fogats till Esbokonventionen, SEA protokoll
(undertecknades i maj 2003)
RP 243/2004
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Syftet med SMB-lagen (1§)

Att främja bedömningen och beaktandet av 
miljökonsekvenser när myndigheter bereder och
godkänner planer och program
Att förbättra allmänhetens tillgång till information och
möjligheter till medbestämmande
Att främja en hållbar utveckling
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Definitioner (SMB-lag 2§)

Miljökonsekvenser
Miljöbedömning
Miljörapport
Myndighet som ansvarar för en plan eller ett program
Allmänheten
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Skyldighet att utreda miljökonsekvenserna 
enligt SMB-lagstifningen

Allmän skyldighet att utreda miljökonsekvenserna
(SMB-lag 3 §)
Miljöbedömningen av planer och program
Bedömningen av miljökonsekvenserna av planer enligt
markanvändnings- och bygglagen
Bedömningen av miljökonsekvenserna i 
vattenvårdsplaneringen (enligt lagen om
vattenvårdsförvaltningen)
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Allmän skyldighet att utreda 
miljökonsekvenserna (SMB-lag 3§)

Före detta MKB-lag  24§    
En plan eller ett program som utarbetas av 
en myndighet
Genomförandet av en plan eller ett program kan
ha betydande miljökonsekvenser
Miljöministeriets anvisningar från 1998
Gäller största delen av alla planer och program
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Utgångspunkter för  miljöbedömningen 
(SMB-lag 4§) 

En plan eller ett program är utarbetat av en myndighet
Sannolikt betydande miljökonsekvenser
En plan eller ett program som baserar sig på en lag, förordning
eller administrativ bestämmelse
Förutsättningarna anges för tillstånd för projekt eller
godkännande av detta
En plan eller ett program omfattas av den skyldighet att
göra en bedömning som avses i 65 § i naturvårdslagen
Gäller enbart en begränsad del av plan och program
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Centrala sektorer för tillämpningen 
(SMB-lag 4§)

Jordbruk, skogsbruk, fiske, energiförsörjning, industri, 
transporter, avfallshantering, vattenhushållning, 
telekommunikationer, turism, regionutveckling, 
områdesanvändning, miljöskydd eller naturvård
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Planer och program som alltid förutsätter 
en miljöbedömning (SMB- förordning 1§)

Riksomfattande mål för områdesanvändning
Regionala avfallsplaner
Naturskyddsprogram
Landskapsprogram
Planer för trafiksystem som gäller huvudstadsregionen
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Tillämpning av miljöbedömning enligt 
prövning (SMB-lag 4§ och 5§)

Små förändringar
Små områden på lokal nivå
Projekt inom andra sektorer än de som
avses i 4 § 1 mom.
Enligt prövning av den ansvariga myndigheten
Andra myndigheter skall höras
Grunderna för prövning av behovet av en 
miljöbedömning i SMB-förordningen (2§)
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Begränsning av tillämpningsområdet 
(SMB-lag 7§)

Budgetpropositionen samt andra finansiella planer
och program
Planer och program som utarbetas enbart för 
försvaret eller räddningsväsendet
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Centrala aktörer i samband med SMB

Ansvarig myndighet (prövning av behovet av SMB, 
förverkligandet av SMB)
Regionala miljöcentraler
Miljö- och hälsovårdsmyndigheter i kommuner
Social- och hälsovårdsministeriet, miljöministeriet
Allmänheten
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Miljöbedömningsprocedur

Beredning av en plan eller ett program och en 
miljörapport samt information om dessa (SMB-lag 8§)
Hörandet om utkastet till en plan eller ett program och
miljörapporten (SMB-lag 9§)
Godkännande av en plan eller ett program samt
information om beslutet (SMB-lag 11§)
Övervakning av miljökonsekvenserna (SMB-lag 12§)
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Miljörapport (SMB-lag 8§)

Separat eller klart avskiljbar del av en plan eller
ett program
Andra myndigheter och allmänheten skall informeras
och de skall höras om beredningen och miljörapportens
innehåll
Mera detaljerade krav på innehållet ges i SMB-
förordningen (enligt planens eller programmets
innehåll och detaljeringsgrad) 
Andra myndigheter och allmänheten skall höras
om gällande avslag på en plan eller ett program och
om miljörapporten
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Miljörapportens innehåll, 1/2 
(SMB- förordning 4§)
I nödvändig omfattning: 

En sammanfattning av planens eller programmets
innehåll, huvudsakliga syfte och förhållandet till andra
relevanta planer och program
Miljöns nuvarande tillstånd och dess sannolika
utveckling om planen eller programmet inte genomförs
(”0-alternativet”) 
De kännetecknande miljöförhållandena i områden som
kan antas komma att påverkas betydligt
Miljöproblem samt mål för skydd av miljön
som är relevanta för planen eller programmet
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Miljörapportens innehåll, 2/2 
(SMB- förordning 4§)

Sannolikt betydande miljökonsekvenser som kan
antas uppkomma
Åtgärder för att förhindra, minska och uppväga
miljöskador
Skälen till valet av de alternativ som behandlats
Beskrivning av hur bedömningen gjorts
Planering för övervakningen av miljökonsekvenserna
Allmänt hållen sammanfattning
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Godkännande av en plan eller 
ett program samt information om beslutet 
(SMB-lag 11§)

I beredningen beaktas miljörapporten samt
yttranden och utlåtanden
Av beslutet skall framgå ett ställningstagande till hur
miljörapporten, yttranden och utlåtanden har påverkat
planens eller programmets innehåll och
valet av alternativ
Beslutet skall tillkännages och beslutet och planen
eller programmet skall framläggas
Betydande miljökonsekvenser skall övervakas
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Mera information

www.miljo.fi/smb
Brochyr för utskrift
Stödmaterial
Publikationer
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Beaktande av miljörapporten och 
ställningstagandena 11§

Genomförande av planen/programmet

Beredningen av planen/ 
programmet inleds

Beredningen av 
miljörapporten inleds

Plan- / programutkast Miljörapport

Övervakning 12 §

Information om beslutet och 
dess motiveringar 11 §

Godkännande av 
planen/programmet 11 §

Miljömyndigheterna och 
allmänheten hörs 9 §

Den stat som konsekvenserna 
riktas mot hörs 10 §

Allmänheten 
informeras 8 §

Miljömyndigheterna hörs 
om innehållet 8 §

Miljöbedömningens 
förlopp
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