
Vanliga frågor och svar för havsplanen 
 

Vad är havsplanering?  

Havsplanering är en process där målet är att involvera alla berörda parter och att ta fram riktgivande 

lokaliseringsförslag för användning av kust- och havsområden. 

  

Vad är syftet med havsplaneringen? 

Syftet är att främja en hållbar utveckling och tillväxt samt hållbar användning av marina resurser, 

samt att bidra till god vattenkvalitet och god miljöstatus av kust-och havsområden. 

För att göra det ska planen ge förslag till hur kust-och havsområdena ska användas i framtiden. 

I direktivet och den åländska lagen står att man då minst ska beakta, dvs på en karta beskriva eller i 

en text kommentera, nedan nämnda sektorer och områden: 

o    energi till havs,  

o    råvaruutvinning,  

o    sjötransport,  

o    sträckningar av kabel och rörledningar,  

o    fiske och vattenbruk,  

o    turism och rekreation 

o    maritimt kulturarv 

o    bevarande, skydd och förbättring av miljön (inkl. motståndskraft mot effekterna av 

klimatförändringar) 

o    ekosystemtjänster  

o    samspelet mellan land och hav (ska beskriva hur landbaserade verksamheter påverkar olika 

havsbaserade verksamheter och användningsområden)  

  

Varför tas fram det fram en havsplan för Åland?  

Det enkla svaret är att EU har bestämt att alla medlemsstater måste göra det. Inom EU finns det 

många länder där konkurrensen är mycket stor mellan olika branscher (ex vindkraft, vattenbruk, 

fiskerisektorn, turism, naturskydd och rekreation) om hur landets vattenområden ska användas. EU 

vill minska risken för konflikter mellan olika användare, och att användningen av kust- och 

havsområden ska ske på det sätt som bäst gagnar invånarna i de olika länderna. 

Därför har EU i det s.k. havsplaneringsdirektivet bestämt att alla medlemsstater senast till mars 2021 

måste ta genomföra en planeringsprocess och ta fram förslag till framtida användning av kust- och 

havsområden. Eftersom Åland har egen behörighet måste Åland ta fram en egen plan.  



 

Finland och Åland har båda infört havsplaneringsdirektivets bestämmelser i sina respektive 

lagstiftningar. 

  

Varför ska en havsplan tas fram för de inre skärgårdsvatten för Åland? Varför inte göra som i 

Sverige, dvs. ta fram en havsplan för enbart yttre havsområden och ekonomiska zonen?  

Orsaken är att EU i sitt havsplaneringsdirektiv bestämt att alla länder ska genomföra planering av 

alla kust- och havsområden, dvs sådana områden som på EU-språk kallas marina områden. De utgör 

alla områden från strandlinjen och utåt.  

EU säger dock att om en medlemsstat redan tillämpar fysisk planering av kustvatten (eller delar av 

kustvattnen) behöver inte havsplaneringsdirektivet tillämpas på dessa vatten. Eftersom Sverige 

ålägger kommunerna att ta fram planer för sina kustvatten behöver den havsplan som tas fram 

enligt direktivet alltså inte omfatta kustvattnen. Eftersom det på Ålands saknas motsvarande 

bestämmelser måste däremot Åland även ta med sina kustvatten i planen. 

 

Finns det ett bakomliggande syfte att på sikt öka myndigheters bestämmanderätt och 

inskränka mark- och vattenägares rättigheter att använda sina vatten? 

NEJ. Varken EU eller landskapsregeringen har ett sådant syfte.  

Tvärtom betonar EU medlemsstaternas befogenhet att bestämma över sina vattenområden.  

Ålands landskapsregering och Ålands lagting var noga med att påpeka att de förslag till framtida 

användning som tas fram är riktgivande när man införde direktivets bestämmelser i sin lagstiftning. 

Havsplanens förslag ändrar inte på kommunernas eller privata mark- och vattenägares behörighet 

och befogenhet att planera och använda sina områden. Sådana rättigheter och skyldigheter styrs av 

annan lagstiftning. 

  

Kommer havsplanen att förbjuda verksamheter? 

NEJ. Havsplanen förbjuder inga verksamheter. Planen är riktgivande och ändrar inte på 

kommunernas eller privata mark- och vattenägares behörighet och befogenhet att själva planera 

och använda sina områden.  

I planen kommer det att finnas förslag till framtida användning. Landskapsregeringen har så här 

långt i arbetet med havsplanen betonat möjligheten till månganvändning av kust- och havsområden.  

  

Vad är tidsramen för framtagandet av havsplanen?   

Planen ska slutligt godkännas av Ålands landskapsregering senast mars 2021.  

Remisstiden för ett första utkast av havsplanen löpte ut 31 mars 2020. En ny version av havsplanen, i 

vilken synpunkterna på den första versionen ska beaktas, planeras skickas ut i slutet av juni med 

remisstid under sommaren-hösten 2020.  



  

Vem kan och ska använda havsplanen?  

Planen ska kunna användas av vem som helst. Tillgänglighet och samarbete är en hög prioritet. 

Nuvarande planeringsskala är på 1:750 000 men skalan kan eventuellt ändras när vi uppdaterar 

planen, beroende på behovet. Planens skala indikerar på att verksamheterna är storskaliga och 

detaljerad planering har inte gjorts. 

  

  

  

  


