
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av markanvändnings- och bygglagen Utgiven i Helsingfors den 23 juni 2016

482/2016

Lag 
om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 19 § och
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 955/2012 och 28/2016, ett nytt

2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen ett nytt
8 a kap. som följer:

17 § 

Vederbörande ministeriums uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Miljöministeriet svarar för den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplane-

ringen enligt 8 a kap. samt för samarbetet med grannländerna inom havsplaneringen.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 § 

Uppgifter för förbund på landskapsnivå 

Förbunden på landskapsnivå ska sköta planeringen på landskapsnivå samt havsplane-
ringen.

8 a kap.

Havsplanering

67 a § 

Havsplaneringens syfte och innehåll

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

Vid havsplaneringen ska man granska behoven inom olika användningsområden och
försöka samordna dessa behov. Användningsområden som ska granskas är i synnerhet
sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevaran-
de, skydd och förbättring av miljön och naturen. Vid havsplaneringen ska hänsyn tas till
havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav. Dessutom ska försvarets be-
hov beaktas.
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482/2016  
67 b § 

Utarbetande och godkännande av en havsplan

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

Närmare bestämmelser om havsplanernas utformning, antalet havsplaner, planerings-
områdena och tidsfristerna utfärdas genom förordning av statsrådet. 

67 c § 

Deltagande och utlåtanden

Förbunden på landskapsnivå ska ordna beredningen av en havsplan så att de myndig-
heter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen har möj-
lighet att delta i beredningen av planen. Förbunden på landskapsnivå ska begära utlåtande
av de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde eller uppgifter 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 da-
gar ska reserveras för framförandet av synpunkter. 

67 d § 

Information om en havsplan

Förbunden på landskapsnivå ska informera om en godkänd havsplan och dess motive-
ring på internet. Uppgift om att havsplanen har godkänts ska sändas till de myndigheter
och sammanslutningar som deltagit i beredningen. Havsplanen ska vara tillgänglig för alla
på internet. 

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

————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.
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