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Referens: Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och förordning om hante-
ring av översvämningsrisker (659/2010) 
 

 

Kungörelse 21.12.2021-27.1.2022:                                                                                                   
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande av planer för han-
tering av översvämningsrisker för åren 2022–2027 

Jord- och skogsbruksministeriet har 16.12.2021 godkänt planerna för hanteringen av 
översvämningsriskerna i Lappo å, Kyro älv, Toby-Laihela å och Lappfjärds å för åren 
2022–2027 samt miljörapporterna som ingår i planerna. Hanteringsplanerna har gjorts 
upp för avrinnings- eller kustområden med betydande översvämningsrisk och baserar 
sig på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hantering av översvämnings-
risker. Planerna innefattar även en bedömning av miljökonsekvenserna och en miljö-
rapport som har utarbetats i enlighet med lagen om bedömning av miljökonsekvenser-
na av myndigheters planer och program (200/2005). 
 
Kungörelsedag 

21.12.2021 
 
Beslutets delgivning  

Enligt förvaltningslagens (434/2003) 62 a § mom. 3 anses delfåendet ha 
ägt rum den sjunde dagen efter kungörelsens publiceringstidpunkt, dvs. 
28.12.2021  
 

Framläggande till påseende 

Denna kungörelse och handlingarna som kungörs är framlagda till påse-
ende på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen 
www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (Södra Österbotten) under tidsperioden 
21.12.2021–27.1.2022.  
 
Ett meddelande om kungörelsen skickas till kommunerna inom närings-, 
trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde som publicerar meddelan-
det och dokumenten på sina egna webbsidor. 
 
Alla av jord- och skogsbruksministeriet godkända hanteringsplanerna för 
översvämningsrisker har publicerats på adressen: www.vesi.fi/sv/trh  

 
Sökande av ändring och besvärstid 

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomsto-
len. Information om ändringssökandet finns i besvärsanvisningen som är 
bifogad till jord- och skogsbruksministeriets beslut. 

 
Besvärstiden löper ut 27.1.2022. 
 

 

http://www.ely-keskus.fi/Kuulutukset
http://www.vesi.fi/sv/trh


 Kungörelse   2 (2) 

 Färdig EPOELY/2276/2020 

   

 13.12.2021   

    

    

    

 
Tilläggsinformation 
 Ytterligare information ger vattenhushållningsexpert Erika Saarenpää, 

0295 028 027, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi och gruppchef Sari 
Yli-Mannila, 0295 027 962, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, NTM-
centralen i Södra Österbotten. 

 
 
 
 
 
 

Bilagor Bilaga 1. Beslut: Godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för 
åren 2022–2027  
Bilaga 2. Promemoria: Godkännande av planer för hantering av översvämnings-
risker för åren 2022–2027  
Bilaga 3. Besvärsanvisning  
Bilaga 4. Riskhanteringsplaner  
Bilaga 5. Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde 
för åren 2022 – 2027 
Bilaga 6. Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde 
för åren 2022 – 2027 
Bilaga 7. Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinnings-
område för åren 2022 – 2027 
Bilaga 8. Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsom-
råde för åren 2022 – 2027 
 
 

 
 


