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Markanvändnings- och bygglagen

17 § Miljöministeriets uppgifter

Miljöministeriet svarar för den allmänna utvecklingen och 
styrningen av havsplaneringen samt för samarbetet med 
grannländerna inom havsplaneringen. 

19 § Landskapsförbundens uppgifter

Förbunden på landskapsnivå ska sköta 

planeringen på landskapsnivå samt havsplaneringen.



Projekt på gång

- Merialuesuunnittelun yhtenäinen
lähestymistapa-hanke

- Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja 
koordinaatiohanke

- Baltic Scope II



I systemet för planering av
markanvändningen ingår

• De riksomfattande
målen för 
områdesanvändningen

• Landskapsplaner

• Generalplaner

• Detaljplaner

Christine Bonn

Detalj-
planer

Generalplaner

Landskapsplaner

De riksomfattande målen för 
områdesanvändningen



Utdrag ur Österbottens landskapsplan
Fastställd av miljöministeriet 21.12.2010



Strategisk

strandgeneralplan



Strandgeneralplan



Stranddetaljplan



Muddringsarbetet för översvämningsskyddet i Toby å och Solf å



grundvattenområden

vattentäktsområden
vattentjänster

avfallshanteringsolenergi
bioenergi

kraftöverföring från regionalt betydelsefulla vindkraftsområden till stamnätet

terminaler

regionalt betydelsefulla åkerområden

regionalt betydelsefulla områden för skogsbruk

regionalt betydelsefulla områden för kreatursbesättning

fiskerinäringen och dess behov av områden

växthusnäringen och dess behov av områden

pälsdjursnäringen

bioenergi och logistik

industriområdenas logistik

prioritering av det lägre vägnätet

behov av förbindelse

vägnätet

resekedjor

småbåts- och fiskehamnar

flygbullerområden

regionalt betydelsefulla rekreationsområden och objekt

tysta områden

skyddsområden på landskapsnivå

regionalt betydelsefulla skjutbanor samt motor- och hästsportcentrum

ekologiska korridorer

landskapsstrukturenvattendelare

översvämningsriskområden
nationellt värdefulla kulturlandskap

för landskapet och regionalt värdefulla kulturlandskap

för landskapet och regionalt värdefulla byggda kulturmiljöer

museivägar, museibroar och historiska vägar

regionalt betydelsefulla arbetsplatsområden

den regionvisa utvecklingen av antalet arbetsplatser

regionalt betydelsefulla företags- och industriområden

den regionvisa befolkningsutvecklingen

tätorternas utvidgningsriktning

centrumområden, sekundärcentrum, servicebyar

områden för stora detaljhandelsenheter 

regionstrukturen 



Havsplanering i Finland

• ”Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja koordinaatiohanke” 

– Europeiska havs- och fiskerifonden

– Kustförbunden och miljöministeriet

– Projektledare är Egentliga Finlands förbund

– 2016-2021

– 850 000 €

– Pekka Salminen, projektikoordinator



Baltic Scope II
No

Country Project partner
1 Sweden Swedish Agency for Marine and Water Management
2 Germany Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH)
3 Denmark Danish Maritime Authority
4 Poland Maritime Office in Sczecin
5 Latvia Ministry of Environmental Protection and Regional Development
6 Estonia Ministry of Finance
7 Finland SYKE (Finnish Environment Institute)
8 Finland Satakunta Regional Council 

9 Finland Government of Åland
10 BSR VASAB secretariat
11 BSR HELCOM secretariat
12 BSR/Nordic 

Countries
NORDREGIO

Österbottens förbund är med som associated partner



67 a § Syfte och innehåll

Syftet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt 
vad gäller ett havsområdes olika användningsområden, hållbar använd-
ning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön. 

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användnings-
områden och försöka samordna dessa behov. Användningsområden som 
ska granskas är i synnerhet sektorerna för energi, sjötransport, fiske och 
vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av 
miljön och naturen. Vid havsplaneringen ska hänsyn tas till havsområdets 
särdrag och växelverkan mellan land och hav. Dessutom ska försvarets 
behov beaktas.



67 b § Utarbetande och godkännande

En havsplan ska omfatta territorialvattnet och 
den ekonomiska zonen. De förbund på land-
skapsnivå vars område innefattar territorial-
vatten svarar för att en havsplan utarbetas och 
godkänns. Förbunden på landskapsnivå ska 
bereda havsplanen i samarbete med varandra. 
Havsplanerna ska samordnas.



67 c § Deltagande och utlåtanden

Förbunden på landskapsnivå ska ordna beredningen av en havsplan så 
att de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde 
behandlas vid planeringen har möjlighet att delta i beredningen av 
planen. Förbunden på landskapsnivå ska begära utlåtande av de myn-
digheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgif-
ter planen på ett väsentligt sätt berör. Beträffande den ekonomiska 
zonen ska utlåtande begäras av utrikesministeriet.

Andra än de som avses i 1 mom. ska genom ett meddelande som 
publiceras på internet ges tillfälle att ta del av beredningsmaterialet 
och framföra sina synpunkter. Minst 30 dagar ska 
reserveras för framförandet av synpunkter. 



67 d § Information

Förbunden på landskapsnivå ska informera om en god-
känd havsplan och dess motivering på internet. Uppgift 
om att havsplanen har godkänts ska sändas till de myn-
digheter och sammanslutningar som deltagit i bered-
ningen. Havsplanen ska vara tillgänglig för alla på inter-
net. 

Förbunden på landskapsnivå ska utan dröjsmål sända den 
godkända havsplanen och ändringar av den 
till miljöministeriet för kännedom.



Stadsrådets förordning om havsplanering

Landskapsförbunden uppgör i samarbete tre
havsplaner: 

• Österbotten + Mellersta Österbotten + Norra
Österbotten + Lappland = Norra Bottenhavet + 
Kvarken + Bottenviken

• Egentliga Finland + Satakunta = Bottenhavet

• Kymmenedalen + Nyland = Finska viken



Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja 
koordinaatiohanke

• Skapa havsplaneringssamarbete mellan kustlandskapen
och andra intressenter

• Stöda en havsplanering som främjar en hållbar utveckling

• Främja en resurseffektiv havsplanering

• Ta fram en schablon för havsplaneringsprocessen

• Ta fram en modell för havsplanernas innehåll och form

• Se till att det finns tillräckligt med tillgänglig

information till grund för havsplanerna


