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Jag deltar i planläggningen
LIVSMILJÖN HAR EN STOR BETYDELSE
FÖR MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE.
PLANLÄGGNINGEN STYR UTFORMNINGEN AV DEN FYSISKA OMGIVNINGEN. MED STÖD AV SJÄLVSTYRET HAR
KOMMUNERNA RÄTTEN ATT PLANLÄGGA, DVS. PLANLÄGGNINGSMONOPOL.
KOMMUNERNA UTARBETAR GENERALPLANER, DETALJPLANER OCH ANDRA
PLANER SOM STARKT PÅVERKAR DEN
FRAMTIDA LIVSMILJÖN. DET ÄR VÄRT
ATT DELTA I BEREDNINGEN AV DESSA
BESLUT.

Markanvändnings- och bygglagen
(MBL) och den kompletterande markanvändnings- och byggförordningen
(MBF) styr planeringen av markanvändningen, dvs. planläggningen.
I lagen har en bra kvalitet på planeringen ett klart samband med deltagande, växelverkan och öppen kommunikation. Kommunerna är skyldiga
att ordna möjligheter till deltagande
och ta emot åsikter om planerna.
I den här handledningen redogörs
för hur man kan medverka i planläggningen i kommunerna. Målgruppen är
kommuninvånare för vilka planläggning är något främmande.

Målet är att lägga fram innehållet och
begreppen i planläggningen och att
uppmuntra kommuninvånare att delta
utvecklingen av sin egen livsmiljö.
Följande arbetsgrupp producerade
innehållet i handledningen: överinspektör Pirjo Uusi-Uola (NTM-centralen i Egentliga Finland), landskapsarkitekt Susanna Roslöf (Satakuntaliitto)
och planläggningsingenjör Juha Mäki
(Lundo kommun). Vi riktar ett varmt
tack till de ovan nämnda och till ett
flertal andra personer som kommenterade utkasten till handledning.
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Du kan
påverka
genom att
delta
PLANLÄGGNING ÄR ETT BETYDANDE INSTRUMENT FÖR UTVECKLING AV LOKALSAMHÄLLEN
OCH MILJÖPOLITIK. FRAMTIDENS MILJÖ SKAPAS NU. PLANPROCESSERNA SÄKERSTÄLLER
ETT TILLRÄCKLIGT DELTAGANDE OCH EN TILLRÄCKLIG VÄXELVERKAN MELLAN KOMMUNEN
OCH INTRESSENTERNA. VIA DELTAGANDET
FÖRMEDLAS KOMMUNINVÅNARNAS KUNSKAPER OCH ÅSIKTER TILL BESLUTSFATTANDET
OCH PLANLÄGGNINGEN KOMMER KOMMUNINVÅNARNA NÄRA. DELTAGANDET GER PLANERINGEN MERVÄRDE.

Invånaren är expert
på sin egen livsmiljö
Lagen ger var och en grundläggande rätt
att delta i, få information om och påverka
beslutsfattandet som gäller den egna livsmiljön och beredningen av besluten. Det
lönar sig att utnyttja denna rätt. Alla parter
i planläggningen påverkar hur målen i
markanvändnings- och bygglagen uppfylls beträffande öppenheten och samarbetet i planläggningen.
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Deltagandet skingrar misstankar
och rykten, och i stället får man riktig
information om olika omständigheter.
Utredningar och konsekvensbedömningar som utarbetats av experter
hjälper till att utvärdera planlösningen.
Invånarna känner till missförhållanden
i ett område och planläggningen kan
ge sätt att rätta till dessa. Planläggaren är också intresserad av vad
invånare och aktörer kan berätta om
ett områdes historia. Sådan kunskap
kan utnyttjas i planlösningen och i
namnbeståndet.

Sätt dig in i
planläggningen i
din kommun
För att utveckla sin markanvändning
utarbetar kommunerna principiella,
långsiktiga planer: strategier, visioner och markpolitiska program. För
att verkställa dessa planer och styra
markanvändningen utarbetar kommunerna planer. En generalplan
med rättsverkningar har en särskild
betydelse för utvecklingen av kommunen. Kommunen är skyldig att, utifrån
behovet att styra kommunens utveckling och markanvändning, besluta om
när och för vilket område en plan ska
utarbetas och hurdan plan kommer
i fråga. Kommunen är också skyldig
att hålla sina planer aktuella och att
ändra dem vid behov.

Det finns många källor till information om kommunens planläggning. Du
kan t.ex. kontakta den som ansvarar
för planläggningen. Läs planläggningsinformationen och -översikten
på kommunens webbplats, och följ
kommunens kungörelser. Kungörelser läggs ut på kommunens officiella anslagstavla men ofta även på
kommunens webbplats. De viktigaste
kungörelserna publiceras dessutom i
de lokala dagstidningarna. Programmet för deltagande och bedömning
(PDB) är nyckeln till information om
en anhängig plan. PDB redogör för
sätten att delta och kommunicera och
för planprojektets kontaktpersoner.
Plankartan är den viktigaste handlingen. Det är bra att bekanta sig med
den och det övriga planmaterialet. Följ
kommunens informering och delta vid
behov.
I planens beredningsskede kan
man genom att delta påverka innehållet i planen och därigenom på kvaliteten på den kommande livsmiljön. En
kommuns beslut om att godkänna en
plan kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen har
emellertid ingen möjlighet att undersöka hur lyckad en plan är, endast att
den är förenlig med lagen.
Rätten att delta är inte begränsad
till hemkommunen. Deltagandet är
ett sätt att lägga fram åsikter t.ex. om
ett planprojekt som är anhängigt i en
grannkommunen och som kan ha effekter för den egna livsmiljön.

Öppenhet leder till
bra växelverkan!
Med växelverkan avses diskussion
under planläggningen om planläggningens mål, innehåll, alternativ och
deras konsekvenser samt övriga centrala planläggningsfrågor. En lyckad
växelverkan, yrkesskickligheten hos
den som utarbetar planen och bra utredningar och konsekvensbedömningar leder till en hög kvalitet på planen.
Deltagandet ordnas i ett så tidigt
skede att man ännu kan påverka
planlösningen. När man överlägger
tillsammans kan man hitta helt nya
och fungerande lösningar. En förutsättningslös inställning och en vilja
att förstå olika synsätt och även nya
aspekter leder sannolikt till en bra planering och därigenom till utformningen
av en bra livsmiljö.
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Aktiv kommuninvånare
SKAFFA INFORMATION
• ta reda på kommunens principer för information och
deltagande
• följ kommunens kungörelser från och med det inledande skedet av planläggningen
• ta del av planmaterialet
• lär dig läsa planbeteckningar
• ställ frågor till den som utarbetar planen
• anmäl dig som intressent
• ställ din lokalkännedom till förfogande för den som
utarbetar planen
• samarbeta, sök samarbetspartner
• motivera dina egna synpunkter och hör andras motiveringar
• om du vill ha svar från kommunen, lämna din adress
och dina andra kontaktuppgifter.
DELTAGANDE PÅ EGET INITIATIV
Du som är kommuninvånare kan komma med planläggningsinitiativ och ge förslag på hur planeringsprinciperna
kan förbättras. Du kan föreslå
• praxis för information och deltagande eller för bedömningen av planers konsekvenser
• ändring av en detaljplan om du märker att målen för
detaljplanen står i konflikt med de rådande målen
• planeringsprinciper för ett visst område, t.ex. nya användningsändamål för gamla byggnader
• en samarbetsgrupp bestående av planerare och företrädare för invånarna, om det handlar om en detaljplan
som har särskilt mycket konsekvenser för invånarna i
ett visst område.
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DIN ÅSIKT KOMMER MED STÖRRE SÄKERHET ATT
BEAKTAS, OM DU
• agerar inom den utsatta tiden och modigt lägger fram
dina idéer i god tid
• föreslår hur en plan bör ändras eller vad som vore en
bättre lösning och motiverar varför
• uppträder lugnt och sakligt, men ändå står på dig
• tar upp frågan till offentlig diskussion.
BEGREPP I ANSLUTNING TILL DELTAGANDE
• Vilka som är intressenter definieras i markanvändnings- och bygglagen. Intressenter är utöver markägarna de vars boende, arbete eller övriga förhållanden
kan påverkas betydligt av planen. Myndigheter och
sammanslutningar är intressenter när deras verksamhetsområde behandlas vid planeringen. I enlighet med
lagens anda är alla som upplever att de vill delta intressenter.
• Det är kommunens uppgift att ordna möjligheter till
deltagande. Kommunens åtgärder för att få till stånd
deltagande kallas också "att delaktiggöra".
• Deltagande betyder att man utnyttjar de möjligheter som kommunen ordnar för deltagandet. Man kan
också delta på eget initiativ.
• Växelverkan är utbyte av information, dialog och samarbete mellan olika aktörer och parter i planläggningen.
• Påverkan handlar framför allt om att påverka planens
innehåll. En plan uppkommer som ett resultat av en
process där man samordnar olika mål och gör olika
val. Därför är det i allmänhet svårt att urskilja hurdan
effekt en enskild deltagare i planläggningen haft för
helheten.
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Parter i planläggningen
DEN SOM UTARBETAR PLANEN, INTRESSENTERNA OCH KOMMUNENS BESLUTSFATTARE ÄR CENTRALA PARTER
I PLANLÄGGNINGEN. VAR OCH EN AV
DESSA HAR EN EGEN ROLL. ÖPPEN
VÄXELVERKAN MELLAN ALLA PARTER

Markanvändnings- och bygglagen
framhäver såväl ett brett deltagande
som kommunens ansvar vid planeringen av markanvändningen. Kommunens sakkunskap om planeringen
är särskilt viktig. Kommunen ansvarar

för planens innehåll, att den är förenlig
med lagen och för kvaliteten på beslutsfattandet.

ÄR I NYCKELPOSITION.
Bild 2. Parterna i planläggningen

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Nämnd

BESLUTSFATTANDE

MEDIER

PLANLÄGGNING I KOMMUNEN
PLANLÄGGARE
Nämnd / kommitté
Deltagande

Deltagande

KOMMUNINVÅNARE
Markägare, invånare,
de som använder ett
område, föreningar,
företag

ANDRA FÖRHANDLINGSPARTER
NTM-centralen och andra
myndigheter, landskapsförbundet,
andra kommuner, organ inom det
regionala samarbetet m.fl.
INTRESSENTER
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Deltagande

KOMMUNENS EGNA
FÖRVALTNINGAR
dagvård, skola, idrott,
vattentjänster, trafik,
brand och räddning osv.

Roller i planläggningen

Kommunens beslutsfattare, förtroendevalda

Kommuninvånare

• beslutar om att inleda planläggning
• beslutar om resurserna och huvudmålen för
planläggningen
• beslutar om att lägga fram planer offentligt och
att godkänna planer
• får information om planen och intressenternas
åsikter av den som utarbetar planen eller direkt
av intressenterna
• dubbelroll: kommunala beslutsfattare är i egenskap av kommuninvånare intressenter i planer,
varvid eventuellt jäv ska tas i beaktande

• följer planläggningen och beslutsfattandet
och kommer med initiativ
• är intressenter i anhängiga planer
• deltar genom att framföra sina åsikter och
kunskaper
• kan vid behov göra en anmärkning eller
överklaga.

Kommunens planläggare, den som utarbetar planen (kallas också planens utarbetare,
planutarbetare, planförfattare)

Andra förhandlingspartner till kommunen

• ansvarar för planeringen och planprocessen; en
expert på planläggning som producerar planmaterialet, beställer fristående utredningar av experter på olika branscher
• anordnar deltagandet och växelverkan; informerar, samlar information och åsikter, förhandlar
• medlar i konflikter mellan parterna; lägger fram
alternativa planlösningar och konsekvenserna av
dem
• presenterar planlösningen för de förtroendevalda;
utarbetar en sammanfattning av inlämnade åsikter, anmärkningar och utlåtanden samt utarbetar
planläggarens bemötanden av dem.

• är intressenter i anhängiga planer inom sin
egen bransch; deltar i förhandlingar och ger
expertutlåtanden.
• När det gäller betydande planer ska kommunen förhandla med NTM-centralerna; medverkan och tillsyn (rikstäckande frågor / betydande landskapsfrågor)
• Landskapsförbund och museer är exempel
på andra myndigheter.
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Plansystemet
PLANSYSTEMET SÄKERSTÄLLER SYSTEMATIKEN I MARKANVÄNDNINGEN
OCH BYGGANDET. PLANSYSTEMET ÄR
HIERARKISKT OCH BESTÅR AV FLERA
PLANNIVÅER. OMFATTANDE FRÅGOR
AVGÖRS I ÖVERSIKTLIGA PLANER SOM

Riksomfattande mål för områdesanvändningen (RMO)
• mål uttryckta i ord om viktiga frågor
på riksnivå; godkänns av statsrådet
• all planläggning ska främja uppfyllandet av dessa mål.

STYR DEN DETALJERADE PLANLÄGGNINGEN. LANDSKAPSPLANER OCH
GENERALPLANER ÄR ÖVERSIKTLIGA
PLANER. DETALJPLANER ÄR DETALJERADE PLANER. LANDSKAPSPLANEN
GER RAMARNA FÖR PLANLÄGGNINGEN
I KOMMUNERNA.

Den officiella planläggning som presenteras här föregås ofta av en strukturmodell eller en utvecklingsbild som
utarbetas av landskapet eller kommunen för att visa riktlinjerna för den
kommande planläggningen. Du kan
även delta i beredningen av dessa.
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Landskapsplan
• landskapsförbundet utarbetar och
godkänner landskapsplanen (ett
landskapsförbund är en samkommun som kommunerna i landskapet
är medlemmar i)
• styr i stora drag kommunernas planläggning i regionalt viktiga frågor,
t.ex. när det gäller trafik- och grönförbindelser som går över kommungränser
• styr processen för att ändra generalplaner, men är inte i kraft i ett om-

råde som har en generalplan med
rättsverkningar
• styr detaljplaneringen i kommunen
om kommunen inte har någon generalplan eller om kommunen har en
generalplan utan rättsverkningar
• en landskapsplan kan utarbetas i
etapper med hänsyn till olika former
av markanvändning, t.ex. en etapplandskapsplan för vindkraft, eller
delar av landskapet, t.ex. landskapsplanen för Saloregionen
• landskapsplanerna har ersatt de
gamla regionplanerna.
Generalplan

• utarbetas och godkänns av kommunen
• täcker hela kommunens område eller en del av det (delgeneralplan)
• preciserar markanvändningslösningarna i landskapsplanen
• en generalplan med rättsverkan
fungerar som anvisning för utarbetandet av detaljplaner
• en generalplan med rättsverkningar
är inte i kraft i ett detaljplanerat
område, men den styr ändringar av
detaljplanen
• styr områdesanvändningen och byggandet i stora drag, t.ex. en delgeneralplan för kommunens centrum;
generalplanen kan också styra
användningen av olika områden mer
detaljerat, t.ex. om det handlar om
en strandgeneralplan
• det kan finnas mycket olika typer av
generalplaner för olika situationer
och behov, och de kan ha väldigt
olika konsekvenser för möjligheterna
att bygga; t.ex. strategisk generalplan, bygeneralplan, vindkraftsgeneralplan
• en generalplan kan utarbetas etappvis så att den bara behandlar någon
form av markanvändning i kommunen, t.ex. en generalplan över
grönområden.
Detaljplan

• utarbetas och godkänns av kommunen
• preciserar markanvändningslösningarna i generalplanen
• styr områdesanvändningen och byggandet i detalj
• anvisar ändamålet med byggandet,
var byggandet ska placeras och den
maximala byggrätten
• gamla byggnadsplaner är nuförtiden
detaljplaner
• en detaljplaneändring kan också
utarbetas i etapper.

Stranddetaljplan
• utarbetas av markägaren över ett
strandområde och kommunen beslutar om godkännandet, eller utarbetas
och godkänns av kommunen för ett
lämpligt område
• styr områdesanvändningen och byggandet i detalj
• är i första hand avsedd för detaljerad
planering av fritidsboende
• anvisar ändamålet med byggandet,
var byggandet ska placeras och den
maximala byggrätten
• gamla strandplaner är nuförtiden
stranddetaljplaner.

Bild 3. Plansystemet

Rikstäckande mål
för områdesanvändningen

Statsrådet godkänner

Landskapsplan

Landskapsförbundet
utarbetar och godkänner

Generalplan

Kommunen utarbetar och
godkänner
Gemensam generalplan
för flera kommuner
kommunernas gemensamma
organ godkänner (se sidan 30)

Detaljplan
Stranddetaljplan

Kommunen
utarbetar och
godkänner

Markägaren
utarbetar och
kommunen
beslutar om
godkännandet
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Bild 4. Deltagandet i olika skeden i planprocessen

Program för deltagande
och bedömning (PDB)

INLEDNINGSSKEDET

Planutkast

Planläggningen inleds,
dvs. görs anhängig
KUNGÖRELSE

ÅSIKT

om PDB till
kommunen
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BEREDNINGSSKEDET

Planförslag

Förfarande för hörande
om beredningsmaterialet
ev. KUNGÖRELSE

ÅSIKT
KOMMENTAR
till kommunen

FÖRSLAGSSKEDET

Offentlig framläggning
KUNGÖRELSE

ANMÄRKNING
till kommunen

Godkännande av planen

GODKÄNNANDE
AV PLANEN

Beslut om godkännande
av planen
KUNGÖRELSE

BESVÄR
till förvaltningsdomstolen

Lagstiftningen bakom
FINLANDS GRUNDLAG 14 §
4 mom., Rätt till inflytande

MARKANVÄNDNINGS- OCH
BYGGLAG 1 § 2 mom.,
Lagens allmänna syfte

SAMARBETE OCH YRKESSKICKLIG PLANLÄGGNING

Det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig
verksamhet och att påverka beslut
som gäller honom eller henne själv.

Målet är också att tillförsäkra alla
en möjlighet att delta i beredningen
av ärenden och att säkerställa att
planeringen är högklassig och sker i
växelverkan, att det finns tillgång till
mångsidig sakkunskap och att det
ges öppen information om de ärenden
som behandlas.

Kommunerna fattar beslut om godkännande av generalplaner och
detaljplaner. Planläggning är som att
lägga ett pussel – flera olika saker
ska samordnas. Planer uppkommer
som ett samarbete mellan den som
utarbetar planen, kommuninvånarna,
kommunens beslutsfattare och myndigheterna.
Planläggaren sköter planläggningsuppgifterna i kommunen. En kommun
vars invånarantal överstiger 6 000 ska
ha en planläggare som har den behörighet som skötseln av kommunens
planläggningsuppgifter förutsätter.
Planläggaren kan också vara gemensam för flera kommuner. Kommunen
kan också med stöd av ett avtal låta
en planläggare anställd hos en annan kommun eller hos en samkommun sköta uppgiften. Kommunen kan
också ha en regionarkitekt som bl.a.
sköter uppgifter i anslutning till planläggningen i flera kommuner.
Utarbetaren av planen ska vara
kvalificerad för uppgiften. Han eller
hon ska ha för planeringsuppgiften
lämplig högskoleexamen och tillräcklig
erfarenhet med tanke på uppgiftens
svårighetsgrad. Utarbetaren av planen
kan vara en person i kommunens
tjänst eller en konsult som anlitats av
kommunen.

KOMMUNALLAG 22 § Möjligheter
att delta och påverka
Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt
att delta i och påverka kommunens
verksamhet. …
KOMMUNALLAG 29 § 1 och 3 mom.,
Kommunikation
... Kommunen ska informera om hur
man kan delta i och påverka beredningen av besluten.
I kommunikationen ska det användas
ett klart och begripligt språk och olika
invånargruppers behov ska beaktas.

MARKANVÄNDNINGS- OCH
BYGGLAG 6 §
Växelverkan och information om
planläggningen
Beredningen av en plan ska på det
sätt som bestäms nedan i denna lag
ske i växelverkan med de personer
och sammanslutningar vars förhållanden eller intressen i avsevärd mån
kan påverkas av planen. Myndigheter
som bereder planer ska informera om
planläggningen så att de som berörs
av saken har möjlighet att följa planläggningen och påverka den.
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Deltagande i
planläggningsprocessen
INFORMATION OM PLANLÄGGNINGSÄRENDEN GES AV KOMMUNEN OCH
I MEDIERNA. KOMMUNENS ÅRLIGA
PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT ÄR EN
VIKTIG INFORMATIONSKÄLLA. INFORMATION OM EN ANHÄNGIG PLAN GES I
KUNGÖRELSERNA (OLIKA SKEDEN AV
PLANLÄGGNINGEN), PROGRAMMET FÖR

Allmän information
om kommunens
planläggning
Planläggningsprogram,
markanvändningsprogram

DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB)
OCH PLANHANDLINGARNA (PLANUTKAST OCH PLANFÖRSLAG).

Tillvägagångssätten varierar i olika
kommuner och planarbeten: kontakta
din kommun för att höra dig för om
praxisen. Nedan följer rekommendationer om god praxis.

Ett planläggningsprogram är en plan
över kommande planprojekt och i vilken ordningsföljd de ska genomföras.
Ett planläggningsprogram utarbetas
för flera år, oftast för tre eller fem år i
taget. I programmet beaktas hur brådskande planerna är och de tillgängliga
resurserna (personer och pengar).
Planläggningsöversikt
Kommunen ska minst en gång om
året utarbeta en planläggningsöversikt
där man redogör för anhängiga planprojekt och för planprojekt som kommer att göras anhängiga under den
närmaste framtiden. Kommunen ska
informera om planläggningsöversikten
på ett ändamålsenligt sätt, i allmänhet
genom att publicera en kungörelse.
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Det rekommenderas att planläggningsöversikten ska delas ut till varje
hem och att den ska finnas att få till
exempel på kommunens serviceställe. Det kan hända att en planläggningsöversikt som lagts ut på
kommunens webbplats har länkar till
informationen om en anhängig plan.
Detaljplanesammanställning
Kommunen ska ha en karta eller en
kartsammanställning eller en informationstjänst, varav framgår kommunens hela detaljplan sådan den är
i kraft. De största kommunerna har
en detaljplanesammanställning på
sin webbplats. Syftet med denna bestämmelse är att förbättra invånarnas
och andra intressenters möjligheter
att följa detaljplaneringssituationen i
kommunen.

EN BRA PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT är tydlig och överskådlig. En bra
planläggningsöversikt visar olika plannivåer och t.ex. i form av ett schema
hur planläggningen fortskrider i kommunen och vilka instanser som behandlar och godkänner planerna. Av
översikten framgår också principerna
för kommunens officiella meddelanden, t.ex. i vilka tidningar kungörelser
publiceras, var kommunens anslagstavla finns och när brev skickas till
intressenter osv.
Över planprojekt som är anhängiga
eller blir anhängiga inom en snar
framtid ges en beskrivning i ord och
uppgifter om deras geografiska läge.
För varje planprojekt anges planens
behandlingsskede (PDB, utkast,
förslag), den målsatta tidtabellen och
kontaktuppgifterna till den som utarbetar planen. Samtidigt redogörs för
andra projekt och avtal som påverkar
planläggningen, t.ex. markanvänd-

ningsavtal, ett markpolitiskt program
eller ett arbete för att ta fram en utvecklingsbild eller en strukturmodell,
om ett sådant inte görs i anslutning till
en generalplan. Dessutom beskrivs
vilka faktorer som styr kommunens
planläggning, åtminstone de riksomfattande målen för områdesanvändningen (RMO) och landskapsplanen.
I planläggningsöversikten ges
också en verbal beskrivning av den
nuvarande planeringssituationen
i kommunen. En karta visar vilka
områden som detaljplanerats respektive generalplanerats. När det gäller
kommunens generalplaner är der bra
att ange deras bindande verkan (med
eller utan rättsverkningar). Det är inte
alltid möjligt att göra en lista på alla
detaljplaner som är i kraft, men t.ex.
detaljplaner som godkänts under det
föregående året kan räknas upp eller
så ska det åtminstone anges var information finns att få.
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En anhängig planprocess
A. Inledningsskedet
Kungörelse om att planläggning
gjorts anhängig
Att en plan gjorts anhängig, dvs. att
planläggning har inletts meddelas i
allmänhet i en separat kungörelse
ELLER i samband med att information
om planläggningsöversikten publiceras. På samma gång informeras om
utgångspunkterna för planläggningen,
den planerade tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning.
Program för deltagande och
bedömning (PDB)
Programmet för deltagande och
bedömning är ett instrument för
deltagande, växelverkan och bedömning av planens konsekvenser – en
handbok för deltagande i det aktuella
planprojektet. PDB är ett officiellt dokument, kommunens förbindelse om
samarbete. Kommunen ansvarar för
utarbetandet av dokumentet. Undantaget utgörs av stranddetaljplaner
som markägare låter utarbeta. Då hör
det till den som utarbetar planen att
även utarbeta PDB. Programmet för
deltagande och bedömning är offentligt framlagt under hela planarbetets
gång och kompletteras vid behov. Om
de förfaranden som skrivits in i PDB
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ändras väsentligt, t.ex. så att man
begränsar deltagandet, informeras
intressenterna om ändringarna.
Intressenter som upplever att programmet för deltagande och bedömning eller de förfaranden som skrivits
in i programmet är bristfälliga bör
kontakta den som utarbetar planen.
Då kan planläggaren komplettera programmet för deltagande och bedömning.
Detaljplaneändring som har
ringa verkningar
Markanvändnings- och bygglagen
innehåller lättnader för ordnandet
av deltagandet i situationer där man
gör en detaljplaneändring som har
ringa verkningar. Då behöver ett
program för deltagande och bedömning inte utarbetas. Exempelvis kan
ett planutkast vara framlagt offentligt för kommentering samtidigt som
planläggningen görs anhängig. Lagen
innehåller en lista på fall där det inte
handlar om en detaljplaneändring
med ringa verkningar.
Se sidan 33.

ETT BRA PDB
• har utarbetats enkom för det pågående
planprojektet och riktar uppmärksamheten till de rätta frågorna
• innehåller basuppgifter om planprojektet: planområdet och dess läge,
utgångspunkter för planläggningen och
preliminära mål för den, utgångspunkter / specialvillkor som ges i översiktliga
planer
• beskriver förfarandet för växelverkan:
intressenter, sätt att ge information,
förfarandet för deltagande, samarbete
med myndigheterna, respons
• redogör för utredningar; vilka utredningar har gjorts och vilka nya kommer
att göras
• beskriver konsekvensbedömningen:
konsekvenser som ska bedömas, influensområde, bedömningsmetoder och
deltagande i konsekvensbedömningen
• beskriver hur planprocessen fortskrider:
skeden i planeringen, hur planeringen,
växelverkan och konsekvensbedömningen hänger samman med varandra,
samt tidtabellen för beslutsfattandet
• innehåller också kontaktuppgifter till
den som ger ytterligare information och
erbjuder möjlighet att ge respons på
programmet för deltagande och bedömning.

Bild 5. Utvärdering av programmet för deltagande och bedömning

Intressenter

Har intressenterna definierats heltäckande?
Saknas någon grupp?

Information

Hur kan intressenterna följa hur planläggningen framskrider?
Faller någon grupp utanför?

Schemaläggning av
deltagande

Erbjuds möjligheten att delta i tid?
Har intressenterna en genuin möjlighet att sätta sig in i målen,
alternativen och materialet?

Tillfällen att delta

Ger de planerade tillfällena alla intressenter möjligheter att
delta?
Har specialgrupper och tysta tagits i beaktande?
Har intressenterna en genuin möjlighet att uttala sin åsikt om
planutkastet och beredningsmaterialet?

Samarbete med
myndigheter

Finns det behov av och har man för avsikt att ordna
myndighetssamråd samråd som avses i MBL 66 §?

Utredningar

Är de gjorda eller planerade utredningarna tillräckliga och är
det rätta frågor som utreds?
Görs utredningarna med tillräcklig sakkunskap?

Konsekvensbedömning

Är konsekvensbedömningen tillräcklig och träffar den rätt med
tanke på områdets karaktär och planens betydelse?
Har de viktigaste konsekvenserna av planen identifierats?
Anlitas tillräcklig sakkunskap och tillämpas de rätta
metoderna för bedömningen av konsekvenserna?
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B. Beredningsskedet
Planutkastet och planens beredningsmaterial
I beredningsskedet undersöks nuläget
och andra utgångspunkter för det område som ska planläggas och behövliga utredningar utarbetas. Plankartan
kan utarbetas först efter att denna
grundläggande information har utretts.
Utgångspunkterna och de mål som
ställts för planarbetet liksom motiveringarna för planlösningen redogörs
Schema 4. Utvärdera programmet för deltagande och bedömning
i planbeskrivningen och dess kartbilagor.
Detta skede är det allra viktigaste
med hänsyn till deltagandet. Kommunen ger ut information på det sätt som
fastställts i programmet för deltagande
och bedömning om möjligheten att
uttala åsikter – i allmänhet ges denna
informationen i en kungörelse eller i
ett brev eller ett e-postmeddelande.
På samma gång meddelar kommunen
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hur mycket tid som reserverats för
framförande av åsikterna och vilken
instans åsikten ska adresseras till.
I allmänhet reserveras 30 dagar för
inlämnande av åsikter, när det gäller en detaljplaneändring med ringa
verkningar kanske bara 14 dagar, och
ibland ordnas hörandet så att man
håller ett möte för allmänheten.
I det här skedet kan en fritt formulerad muntlig eller skriftlig åsikt om
planutkastet framföras för kommunen. Det är bäst att lämna in åsikter
skriftligt. På det sättet kommer de
med säkerhet till de kommunala beslutsfattarnas kännedom och når den
nämnd som behandlar ärendet, t.ex.
miljö- och planläggningsnämnden.
Planeringen av planutkastet fortsätter
utifrån responsen och eventuella til�läggsutredningar.

BRA BEREDNINGSMATERIAL
Innehåller ett planutkast (en plankarta), ett utkast till planbeskrivning,
programmet för deltagande och bedömning samt utredningar som knyter
an till planprojektet, ifall de inte i sin
helhet ingår i planbeskrivningen. Förklaringarna till de beteckningar som
använts på plankartan och de relaterade planbestämmelserna är viktiga.
I det här skedet kan det finnas två
till tre alternativa planutkast. Nuläget
på planeringsområdet och motiveringarna till planlösningen samt konse-

KRAV PÅ PLANENS INNEHÅLL
kvenserna av eventuella alternativa
planlösningar lyfts klart och tydligt
fram i planbeskrivningen.
Som en del av konsekvensbedömningen bör planlösningen åskådliggöras med hjälp av illustrationer, s.k.
visualiseringar eller olika slags temakartor. På det sättet kan man ta ställning med beaktande av de möjligheter, fördelar och nackdelar som planen
kommer att medföra.

Kraven har specificerats i markanvändnings- och bygglagstiftningen.
För varje plannivå finns det separata
bestämmelser om vad som ska tas i
beaktande i samband med planeringen och vilka frågor som ska behandlas och avgöras i planen. På samma
sätt finns det för varje plannivå separata bestämmelser om vad som ska
ingå i en planbeskrivning

INLEDNINGSSKEDET

BEREDNINGSSKEDET

FÖRSLAGSSKEDET

Identifiera utgångsläget för
planprojektet

Studera planutkastet och
bilagorna

Utvärdera planförslaget

Bild 6. Utvärdering av planen

Vad är värdefullt i området, vad borde
bevaras, finns det problem?
Hur ser framtiden ut, vad borde
ändras?
Vilken effekt har de styrande planerna?
Vad visar utredningarna?

Välj och överväg de viktiga
frågorna

Hurdana behov och önskemål har du?

Kontrollera att alla viktiga
frågor kommer att utredas

Har de frågor som är viktiga för dig
tagits upp i programmet för deltagande
och bedömning?

Hur påverkas boendet, rekreationen,
naturen, landskapet, smidigheten i
vardagen, tjänsterna, trafiken,
säkerheten och hälsan av den
föreslagna planen?

Bedöm konsekvenserna

Hur tar planutkastet fasta på gjorda
utredningar (t.ex. naturinventeringen)?
Har alla betydande konsekvenser
bedömts?
Vilka är de positiva och vilka de
negativa konsekvenserna?
Vem berörs av fördelarna och
nackdelarna?
Hur kan olägenheterna minskas?
Vilka olägenheter kan du acceptera?

Har invånarnas åsikter antecknats i
planbeskrivningen?
Har åsikterna tagits i beaktande i
planlösningen?
Har de frågor som lyfts fram under
beredningen behandlats i planbeskrivningen?
Kan planen godkännas?

Studera plankartan och
planbestämmelserna

Bedöm om planen främjar uppkomsten
av en bra livsmiljö.
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C. Förslagsskedet
Planförslag
Kommunen informerar i allmänhet genom en kungörelse att ett planförslag
har lagts fram offentligt och om rätten
att göra anmärkningar. På samma
gång meddelar kommunen vilken
instans anmärkningen ska riktas till.
I allmänhet reserveras 30 dagar för
inlämnandet av anmärkningar, men
minst 14 dagar om det handlar om en
detaljplaneändring med ringa verkningar. En anmärkning kan formuleras
fritt men den ska inlämnas skriftligen.
Anmärkningen ska lämnas in till kommunen före utgången av den tid under
vilken planförslaget är framlagt.
De som gjort en anmärkning och
som uppgett sin adress ska underrättas om kommunens ställningstagande
till den framförda åsikten. Av ställningstagandet framgår det huruvida
kommunen kommer att ta fasta på
anmärkningen. I ställningstagandet
ges också motiveringar ifall en anmärkning inte leder till någon ändring
av planförslaget. Om det uppdagas
att något väsentligt som påverkar
planlösningen hade lämnats obeaktat
under beredningsskedet kan rentav
stora ändringar göras i planförslaget i
förslagsskedet. I så fall ska planförslaget läggas fram offentligt på nytt eller
så ska de som berörs av ändringarna
informeras om det.
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VARFÖR HAR MIN ÅSIKT ELLER ANMÄRKNING INTE
TAGITS I BEAKTANDE?
Kommuninvånare är i vissa situationer besvikna på sina möjligheter att
påverka. Allas förväntningar kan inte
alltid infrias eftersom planläggning
handlar om att samordna flera olika
saker. Kommuninvånarna kan ha
motstridiga åsikter, och då beslutar
kommunen godkänna den planlösning som den anser bäst. Ibland
skulle kommuninvånarnas åsikter ha
lett till en lagstridig planlösning som
kommunen inte kan godkänna.
Förvaltningsdomstolarna har i sina
avgöranden lyft fram bland annat
följande synpunkter:
• Växelverkan är inte bristfällig med
den motiveringen att de krav eller
åsikter som intressenterna framför
inte till alla delar har genomförts i
planen eller att de åsikter och anmärkningar som framförts inte har
lett till ändring av planen.
• Förvaltningsdomstolen kan inte
ändra eller förplikta kommunen att
ändra planen eller upphäva planen
på grund av att någon annan lösning vore möjlig, eller bättre eller
mer ändamålsenligt enligt dem
som anför besvär.

• Växelverkan betyder inte att en
markägares eller en intressents åsikt
är avgörande, utan det är kommunen
som bestämmer om planens innehåll
inom ramen för lagstiftningen. Kraven
på innehåll enligt markanvändningsoch bygglagen, allmänna grunder som
begränsar prövningsrätten och principen om jämlikhet i Finlands grundlag
begränsar kommunens beslutanderätt.
Jämlikhetsprincipen förutsätter att områdenas markägare inte försätts i olika
ställning sinsemellan i planen, om det
med beaktande av bestämmelserna
om planens innehåll inte föreligger
några markanvändningsgrunder för
detta.
• Växelverkan uppfyller lagens krav
även om planförslaget inte lagts fram
offentligt på nytt efter att det godkänts
delvis (kommunen har beslutat att inte
godkänna en del av planförslaget).

BESLUTSFATTANDET
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna fattar de centrala
besluten om planläggningen. I dessa
kommunala organ utövas bestämmanderätten av de förtroendevalda,
dvs. de kommunala beslutsfattarna.
De kommunala tjänsteinnehavarna
är föredragande för kommunstyrelsen och nämnderna och de bereder
beslutsförslagen. Kommunfullmäktige
godkänner generalplaner och detaljplaner. Godkännandet av detaljplaner
kan genom en instruktion överföras till
kommunstyrelsen eller en nämnd.
BESVÄRSANVISNING
– du behöver en besvärsanvisning
om du har för avsikt att anföra besvär
över ett beslut om godkännande av
en plan –
Till ett beslut om godkännande av
en plan bifogar kommunen alltid en
besvärsanvisning där det anges inom
vilken tid besvär ska lämnas in till förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är i
allmänhet 30 dagar, vid en detaljplaneändring med ringa verkningar minst
14 dagar.
Förvaltningsdomstolen kan inte ta
upp besvär som inlämnats för sent
till behandling. Tänk också på att förvaltningsdomstolen inte kan behandla
nya besvärsgrunder som framförts
efter besvärstidens utgång.

LAGA KRAFT OCH PLANENS
IKRAFTTRÄDANDE
Beslutet om godkännande av en
plan vinner laga kraft efter besvärstidens utgång. Om inga besvär har
anförts över beslutet om att godkänna planen vinner beslutet laga kraft
och planen träder i kraft genom en
kungörelse.
Om besvär har anförts över beslutet om godkännande av planen,
vinner beslutet inte laga kraft. Då
måste man invänta förvaltningsdomstolens / högsta förvaltningsdomstolens avgörande i ärendet.
Efter besvärstidens utgång kan kommunstyrelsen emellertid besluta att
planen ska träda i kraft till den del
som inte berörs av besvär.
Planen kan börja genomföras efter att den har vunnit laga kraft.

D. Godkännandet av en plan
Kommunen meddelar om beslutet
genom en kungörelse och lägger
fram protokollet offentligt. Kommunen
skickar information om att planen har
godkänts till de kommunmedlemmar
och till de som gjort en anmärkning
och som när planen var framlagd
begärt det skriftligen och samtidigt
uppgett sin adress. Om den skrivelse
som innehåller denna begäran har
undertecknats av flera personer kan
kommunen skicka information om planens godkännande bara till den första
undertecknaren. Den första undertecknaren ansvarar för att informationen förmedlas till de andra undertecknarna.
Ändring kan sökas i ett beslut om
godkännande av en plan. Se sidan
35.

21

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA

45-27

AL

3 m kaava-alu

Korttelin, kortt

Hur man läser planer

006
VI
12

006 VI
VI

Brahenkatu
3200

MED PLANMATERIALET AVSES DE
PLANHANDLINGAR SOM UTARBETAS
FÖR VARJE PLANPROJEKT. PLANMATERIALET OMFATTAR ETT PROGRAM FÖR
DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (POB),
EN PLANKARTA, EN PLANBESKRIVNING
SAMT SEPARATA UTREDNINGAR.

Bra

ma

maa

tan

ma

ga

ma

he

6,0

12

Bra

BA

AL

+4

Osa-alueen ra
Poikkiviiva oso
kohdistuu.

Kaupunginosan

Kaupunginosan

Korttelin nume
Alueen nimi.

Rakennusoikeu

Roomalainen n
suurimman sal

Planbeskrivningen är en skriftlig reRakennuksen v
dogörelse för planlösningens innehåll
+46,0
yläpuolelle ei
Rakennusala.
och uppkomst. I planbeskrivningen
Maanalainen ti
presenteras och ges motiveringar till
ma
de viktigaste avgörandena som fattats
Maanalainen a
maa
vid planeringen. Planbeskrivningen
Uloke.
u
innehåller vidare en redogörelse för
Rakennukseen
4
leveyden on o
hur deltagandet har ordnats (förfaranMerkinnän oso
36dBA
ikkunoiden ja m
den för deltagande), ett sammandrag
tulee olla desi
Sijainniltaan o
av de åsikter som framförts i olika t
ajo on sallittu
suurimman sa
skeden av planläggningen samt en
tilojen tarvitse
Jalankulkuyhte
redogörelse för hur åsikterna har beSijainniltaan oh
a
alittava kevyen
aktats i planen.
Ajoneuvoliittym
För nästan varje planprojekt beAjo korttelin r
hövs fristående utredningar som utarbetas av experter och som lyfter fram
Ajo tontin raja
omständigheter som bör beaktas vid
Katualueen ra
utarbetandet av planen. De vanligaste
utredningarna är naturinventering,POISTUVA KAAVA
byggnadsinventering, landskapsutredMerkintöjen selite:
ning och bullerutredning.
3 m kaava-alu
IX

otsakkeessa m
aiemmat kaava

23 459 800

22

36d

IX

t

tu

4500

nka

4

he

IX

4

atu
k
n
a n
ari egata
a
M ari
BA
M
36d , 0
u
6
+4

Planer utarbetas på en grundkarta
u
som ska uppfylla
vissa kriterier.
Plana
0
,
kartan med
planbeteckningar
och
6
+4
ma
planbestämmelser
är en kartpresentaIX
a
tion
över
planlösningen,
dvs.
den pla3200
IX u
nerade
markanvändningen
i
juridiskt
1500
t
format. Plankartan är den viktigaste
I handlingen med rättsverkningar inom
planläggningen. På grund uav sitt rikliga sakinnehåll
I behöver
IX plankartan
kompletteras med annat material, såsom8000
en planbeskrivning, visualiseringar, fotografier och temakartor. Dessa
6,0
är+ 4viktiga
källor till tilläggsinformation
särskilt med tanke på medborgarnas
deltagande.
På plankartor används planbeteckningar som är förenliga med miljöministeriets förordning. Om det handlar
om en ändring av en detaljplan kan
den gällande planen läsas antingen i
anslutning till plankartan eller som en
bilaga till beskrivningen, i allmänhet
med anmärkningen "utgående plan".

Asuin-, liike- j

6 704 800

43/1986
5.2.1992

Aiemman, pois

86/1958
2.9.1959

Bild 7. Exempel på en detaljplanekarta
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA -MERKINNÄT:

45-27

AL

Uudisrakentamisen rakennusmateriaaleilta vaaditaan korkeatasoisia laatuominaisuuksia. Julkisivujen
tulee olla paikallarakennettuja. 1-2 ylimmän kerroksen tulee olla arkkitehtoniselta käsittelyltään ja
olemukseltaan kevennettyjä ja alemmista kerroksista eroavia.
Asukkaitten käyttöön on osoitettava leikkiin ja oleskeluun soveltuvaa piha- tai kattoterassialuetta,
jolle on suora yhteys asuinrakennusten porrashuoneista ja jonka viihtyisyyteen on kiinnitettävä
erityistä huomiota.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

006
VI
12

006 VI
VI

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Brahenkatu
3200

IX
+46,0

Osa-alueen raja.
Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen sivun, johon merkintä
kohdistuu.

Korttelialueella on sallittava yhteisjärjestelyt piha-alueiden, jalankulku- ja ajoyhteyksien, vss-tilojen,
autopaikkojen, jätehuollon sekä teknisten tilojen rakentamiseksi.

Kaupunginosan numero.

Tontin 11 I-kerroksisen osan kattopinta-alasta vähintään 2/3 on toteutettava hulevesiä pidättävänä
viherkattorakenteena. IX-kerroksiset osat suositellaan rakennettavaksi viherkattoisina siten, että ne
toimivat hulevesijärjestelmän viivytysalueina. Oleskelu- ja leikkitiloja voidaan sijoittaa viherkatoille.

Kaupunginosan nimi.

Autopaikkoja on osoitettava vähintään yksi kutakin kerrosalan 130 m² kohti.

Korttelin numero.

Polkupyörien pysäköintiä ja säilytystä varten on varattava tilaa seuraavasti: 2 pyöräpaikkaa/asunto
sekä 1 pyöräpaikka/150 kem² liike- ja toimistotilojen osalta.

Alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Suunnitelma tilojen sijoituksesta on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Palomuurin rakentamatta jättäminen sallitaan tonttien rajalle, kun paloturvallisuudesta huolehditaan
korvaavin järjestelyin. Nämä on ratkaistava rakennusluvan yhteydessä.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema. Ilmoitetun korkeuden
yläpuolelle ei saa sijoittaa rakenteita, rakennelmia, teknisiä tiloja eikä laitteita.

Mikäli asuntojen poistumisturvallisuus vaatii erityisjärjestelyjä, niille tulee saada pelastuslaitoksen
hyväksyntä.

Rakennusala.
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Brahenkadun varteen on varattava sähkönjakelun muuntamopaikka sisämitoiltaan 4 x 3m.
Muuntamolle on osoitettava esteetön väh. 3,5m korkea kuorma-autoreitti ja sillä on oltava oma
erillinen ilmastointi katolle saakka.
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Rakennukseen jätettävä piha-alueelle kulkua varten kulkuaukko, jonka vapaan
leveyden on oltava vähintään 4 metriä.

Korttelialueelle on osoitettava varaus maantasokerrokseen sijoittuvalle, esteettömälle julkiselle
jalankulkijoiden kulkuyhteydelle maanalaiseen pysäköintilaitokseen, sekä tähän liittyville teknisille
laitteille. Varaus on huomioitava rakennus-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa.

36dBA

Merkinnän osoittaman rakennusalan sivun puolella rakennuksen ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan
tulee olla desibeleinä (dBA) vähintään merkinnässä näytetyn luvun suuruinen.
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Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

u

Ajo korttelin rajan yli sallittava.
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Ajo tontin rajan yli sallittava kellarikerroksissa.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota
otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta
aiemmat kaavamerkinnät ja -määräykset poistuvat.
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Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla tontille
ajo on sallittu. Alueen saa kattaa pääosiltaan läpinäkyvällä valokatolla
suurimman sallitun kerrosalamäärän ylittäen ja sille saa sijoittaa maanalaisten
tilojen tarvitsemia teknisiä laitteita, ilmastointihormeja ja vastaavia.
Jalankulkuyhteyden on oltava esteetön.
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Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä poistumistiesuunnitelma.

Maanalainen tila.
Maanalainen auton säilytyspaikan rakennusala.

Työnimi
Arbetsnamn

"Brahe-Center"

Osoite
Adress

Brahenkatu 12

ÅBO

Asemakaavatunnus
Detaljplanebeteckning

18/2012

Diarionumero
Diarienummer

5828-2012

Mittakaava
Skala

1:1000

Aiemman, poistuvan kaavan numero ja vahvistuspäivämäärä.
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Beteckningar för områdesreserveringar
Användningsändamålet för ett område
anger för vilket ändamål området har
reserverats i planen. Användningsändamålet anges med bokstäver och
färger.
På grund av generalplanens skala
visas användningsändamålet bara
som det huvudsakliga ändamålet. Exempelvis kan ett bostadsområde, som
betecknats med A i en generalplan, på

detaljplanenivå dessutom innehålla
gator, grönområden och i liten omfattning även annat slags byggande förutom bostäder.
Ovan nämnda huvudsakliga användningsändamål kan preciseras
med flera bokstäver. Exempelvis kan
områden som reserverats för boende i
en generalplan (A) preciseras i en delgeneralplan eller en detaljplan så här:

Bild 8. Beteckningar för användningsändamålet

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Bostadsområde
Service och förvaltning
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BETECKNING
A
P, K

Centrumfunktioner

C

Industri

T

Rekreationsområde

V

Område för fritid och turism

R

Specialområde

E

Skyddsområde

S

Jord- och skogsbruksområde

M

Trafikområde

L

Vattenområde

W

FÄRG

AO

område för fristående småhus =
egnahemshus eller parhus med
två bostäder

AR

område för radhus

AP

småhusdominerat område =
egnahemshus, parhus, radhus

AK

område för flervåningshus

Användningsändamål i anslutning till
beteckningar för områdesreserveringar preciseras ofta med en indexsiffra,
t.ex. AO-2.

Planbestämmelser
Förutom en ritning av planen omfattar varje plankarta förklaringar till
planbeteckningarna och planbestämmelser som preciserar beteckningarna
för områdesreserveringar eller uttrycker principerna för användningen
av området. Dessutom finns det ofta
allmänna bestämmelser som gäller
hela planen.

Bild 9. Exempel på planbestämmelser.

Generalplan
Område för centrumfunktioner.
Vid nybyggen ska minst 50 % av våningsytan i bottenvåningen av en byggnad
längs affärsgatan utgöras av affärer eller kontor som öppnar sig mot gatan i
gatuplan.
Det våningstal och den kvarterseffektivitet (e1- och e2-områden) som anvisats i delgeneralplanen
preciseras för kvarteren och byggplatserna i samband med detaljplaneringen.

Detaljplan
Kvartersområde för fristående småhus.
En bostad får uppföras på byggplatsen. När en byggnad uppförs, repareras
eller ändras ska man se till att väggbeklädnaden är trä och att fasadernas
disponering, dörr- och fönsteröppningarna samt deras former och fördelningar, takformen och -färgen är sådana att byggnadens karaktär bevaras.
Bestämmelser om bilplatser:
AO-tomter: För varje bostad ska minst två bilplatser anläggas.
På tomten ska byggrätt reservers för minst ett garage.

Bild 10. Utdrag ur delgeneralplanekarta

25

Bild 10. En detaljplanekarta och dess centrala innehåll med förklaringar

planområdets gräns (röd)
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Bild 11. Bildserie med en illustration över bostadsområdet, detaljplanekarta och vertikal flygbild över det byggda området med fastighetsgränser
samt snedflygbild över det byggda området.
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Bild 12. Exempel: utdrag ur landskapsutredningen i arbetet med att utarbeta en delgeneralplan
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Begrepp
PLANLÄGGNING är planering av den
kommande markanvändningen. Vid
planläggningen fastställs olika ändamål för användningen av mark- och
vattenområden. I planerna avgörs vad
som får byggas, var och på vilket sätt.
Med stöd av planerna förläggs olika
funktioner, såsom boende, service,
produktion och rekreation till lämpliga
platser och ordnas fungerande förbindelser mellan olika områden. Kommunen har information om gällande
planer.
PLANLAGT OMRÅDE avser ett område som har en detaljplan eller en
generalplan med rättsverkningar.
PLANERINGSOMRÅDE avser ett
område där en plan eller en planändring är anhängig.
PLANPROCESS, PLANLÄGGNINGSFÖRFARANDE är begrepp
som avser alla de åtgärder som behövs från det att planen görs anhängig tills att den är klar. Planprocessen
utgörs av de olika skedena i planläggningen. Planprocessen fortskrider
ungefär på samma sätt i alla kommuner, eftersom markanvändnings- och
bygglagen innehåller bestämmelser
om huvudpunkterna i planläggningsförfarandet.

KUNGÖRELSE
En kungörelse är ett officiellt förfarande
för att ge information om ett ärende
allmänheten eller till dem vars liv kan
beröras av ärendet. En kungörelse
publiceras på kommunens officiella anslagstavla och i de lokala dagstidningarna samt oftast också elektroniskt på
kommunens webbplats. I kungörelsen
meddelas viktiga uppgifter om deltagandet, t.ex. inom vilken tid åsikter, anmärkningar eller besvär ska lämnas in.
Information om planläggningsöversikten
ges också ofta i form av en kungörelse.
En planprocess kan omfatta flera kungörelser.
1. Kungörelse om att en plan gjorts
anhängig = meddelande om att ett
planarbete har inletts (oftast i samband med planläggningsöversikten);
2. Kungörelse om att ett planutkast
lagts fram offentligt = möjlighet
att delta i beredningen av planen,
möjlighet att framföra en åsikt (en
kommentar) eller delta på ett möte för
allmänheten;
3. Kungörelse om att ett planförslag
lagts fram offentligt = möjlighet att
göra en anmärkning;
4. Kungörelse om ett beslut om godkännande av en plan = möjlighet att
anföra besvär samt
5. Kungörelse om att en plan träder
i kraft = planen är klar och kan börja
genomföras.

MARKANVÄNDNINGSAVTAL,
PLANLÄGGNINGSAVTAL Ett markanvändningsavtal / planläggningsavtal
är ett avtal som ingås mellan kommunen och en markägare / byggfirma
i anslutning till planläggningen och en
plan. I avtalet kommer parterna bl.a.
överens om fördelningen av kostnaderna. Planens innehåll kan inte fastslås i ett avtal och ett avtal åsidosätter
inte heller de mål för planläggningen
eller de krav på planens innehåll som
föreskrivits i lag, t.ex. skyldigheten att
ordna möjligheter för deltagande och
växelverkan. Information om markanvändningsavtal ska ges i planläggningsöversikten och i samband med
utarbetandet av en plan.
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GENERALPLAN MED RÄTTSVERKNINGAR En generalplan med rättsverkningar är en plan som godkänts
av kommunen efter 1.1.2000 och
vars plankarta inte har någon anteckning om att planen eller en del av
den saknar rättsverkningar. Markanvändnings- och bygglagen innehåller
bestämmelser om en generalplans
rättsverkningar. I praktiken betyder
rättsverkan att planen är bindande,
dvs. markanvändning som klart avviker från planen kan genomföras först
när generalplanen har ändrats. Om en
generalplan är uppenbart föråldrad,
har man sedan 1.5.2017 av grundad
anledning kunnat utarbeta eller ändra
en detaljplan på ett sätt som avviker
från generalplanen, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Före
år 2000 fick en generalplan rättsverkningar först genom en statlig myndighets beslut om fastställelse; en sådan
generalplan benämns också fastställd
generalplan.
GENERALPLAN UTAN RÄTTSVERKNINGAR En generalplan utan
rättsverkningar är en plan som godkänts av kommunen efter 1.1.2000
och vars plankarta har en anteckning
om att planen eller en del av den saknar rättsverkningar. En generalplan
utan rättsverkningar är kommunens
syn på markanvändningen i området, men den utgör inget hinder för
genomförande av annan markanvändning än den som anvisas i planen. I
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dessa områden styr landskapsplanen
utarbetandet av planer. Den vanligaste typen av generalplaner utan
rättsverkningar är en generalplan som
godkänts av kommunen före år 2000
och som inte har underställts någon
statlig myndighet.
GEMENSAM GENERALPLAN FÖR
FLERA KOMMUNER
För styrning i allmänna drag av
markanvändningen och samordning
av funktionerna kan flera kommuner
utarbeta en generalplan i samarbete.
Kommunerna kan ge landskapsförbundet en annan för uppgiften lämplig
samkommun eller något annat av
kommunernas gemensamma organ i
uppdrag att utarbeta och godkänna en
gemensam generalplan.
BEMÖTANDE Ett bemötande är
ett motiverat svar som planläggare
ger på en åsikt (kommentarer), en
anmärkning eller ett utlåtande som
inkommit om planen. Bemötandet är
planläggarens syn på om de framförda synpunkterna kan tas i beaktande
och om planen behöver ändras med
anledning av dem. Av bemötandet
framgår också motiveringar till varför
synpunkterna inte kan tas i beaktande.

GRUNDKARTA
Generalplanekartor ritas på en
generell grundkarta som i tillräcklig
utsträckning beskriver nuläget i planeringsområdet och näromgivningen. De
vanligaste skalorna är 1:10 000 eller
1:5 000.
Detaljplanekartor ritas på en
grundkarta för detaljplaneringen som
uppfyller mätningskriterierna. Grundkartan ska vara ajour, dvs. noggrant
beskriva nuläget i planeringsområdet
och näromgivningen. Viktig information är bl.a. byggnader, fastighetsgränser och formerna på terrängen.
Den vanligaste skalan är 1:2 000,
men ibland görs även mer exakta
detaljplaner över små områden i skala
1:1 000 eller 1:500.
På grund av skalan visar en grundkarta nuläget med olika exakthet.
• Skala 1:10 000 = 1 cm på kartan är
100 meter i terrängen.
• Skala 1:5 000 = 1 cm på kartan är
50 meter i terrängen.
• Skala 1:2 000 = 1 cm på kartan är
20 meter i terrängen.

Paragrafdjungeln
NEDAN FÖLJER ETT ANTAL VIKTIGA
LAGRUM I ANSLUTNING TILL DELTAGANDE OCH PLANLÄGGNING OCH FÖRKLARINGAR TILL DEM. DEN UPPDATERADE
LAGSTIFTNINGEN FINNS PÅ WWW.
FINLEX.FI.

Medborgarens
ansvar och rätt
att delta och få
information
Finlands grundlag 2 § 2 mom.,
Demokrati
Till demokratin hör att den enskilde
har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling.

Finlands grundlag 20 §
Ansvar för miljön
Var och en bär ansvar för naturen och
dess mångfald samt för miljön och
kulturarvet.
Det allmänna ska verka för att
alla tillförsäkras en sund miljö och att
var och en har möjlighet att påverka
beslut i frågor som gäller den egna
livsmiljön.
Kommunallag 1 §
Lagens syfte
Syftet med denna lag är att skapa
förutsättningar för att förverkliga
kommuninvånarnas självstyrelse och
möjligheter att delta i och påverka
kommunens verksamhet... Kommunen ska främja sina invånares välfärd
och sitt områdes livskraft samt ordna
tjänsterna för sina invånare på ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart sätt.

Kommunallag 22 §
Möjligheter att delta och påverka
... Fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter att delta.
Deltagande och påverkan kan främjas
i synnerhet genom att 1) diskussionsmöten och invånarråd ordnas, 2) invånarnas åsikter reds ut innan beslut
fattas ... 6) invånare, organisationer
och andra sammanslutningar stöds
när de tar egna initiativ till att planera
och bereda ärenden.
Kommunallag 23 § Initiativrätt
Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma
med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren
ska informeras om de åtgärder som
vidtagits med anledning av initiativet.
...
31

Kommunallag 29 § 1 mom.,
Kommunikation
Kommunen ska informera kommuninvånarna, de som utnyttjar kommunens tjänster, organisationer och
andra sammanslutningar om kommunens verksamhet. Kommunen ska ge
tillräcklig information om ... ärenden
som bereds i kommunen, planer som
gäller ärendena och behandlingen
av ärendena, beslut som fattats och
beslutens effekter. ...
Kommunallag 140 §
Delgivning av beslut med en
kommunmedlem
1 mom. Protokoll från fullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder ... med
tillhörande anvisningar om hur man
begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängliga
i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna ...
3 mom. En kommunmedlem ... anses
ha fått del av ett beslut sju dagar efter
det att protokollet fanns tillgängligt i
det allmänna datanätet.
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Deltagande i
planeringen av
markanvändningen
MBL = markanvändnings- och bygglag, MBF = markanvändnings- och
byggförordning
MBL 1 § Lagens allmänna syfte
Syftet med denna lag är att reglera
områdesanvändningen och byggandet
för att på det sättet skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja
en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt hållbar utveckling.
Målet är också att tillförsäkra alla
en möjlighet att delta i beredningen
av ärenden och att säkerställa att
planeringen är högklassig och sker i
växelverkan, att det finns tillgång till
mångsidig sakkunskap och att det
ges öppen information om de ärenden
som behandlas.
MBL 20 § 1 mom.
Kommunens uppgifter
Kommunen ska sköta områdesplaneringen, styrningen av och tillsynen
över byggandet samt utövandet av
markpolitiken på sitt område. Kommunen ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig sakkunskap till sitt förfogande
för dessa uppgifter.

MBL 36 § och 51 §
Behovet av att utarbeta
generalplan och detaljplan
Kommunen ska se till att en generalplan
utarbetas och hålls aktuell i den mån det
är nödvändigt. Detaljplaner ska utarbetas och hållas aktuella efter hand som
kommunens utveckling eller behovet av
att styra markanvändningen det kräver...
MBL 62 §
Växelverkan när planer bereds
Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen
och eventuella alternativ för planeringen
när planer bereds ska ordnas så att
markägarna på området och de vars
boende, arbete eller övriga förhållanden
kan påverkas betydligt av planen samt
de myndigheter och sammanslutningar
vars verksamhetsområde behandlas vid
planeringen (intressent) har möjlighet att
delta i beredningen av planen, bedöma
verkningarna av planläggningen och
skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt
om saken. >> Markanvändnings- och
byggförordning 30 §
MBL 63 § Program för deltagande och
bedömning
1 mom. När en plan utarbetas ska ett
med avseende på planens syfte och
betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas
i ett tillräckligt tidigt stadium.
2 mom. Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte sådana ändringar av detaljplanen
som är ringa till sina verkningar.
PLANLÄGGNING GÖRS

PLANLÄGGNING GÖRS
ANHÄNGIG

DETALJPLANEÄNDRING SOM
HAR RINGA VERKNINGAR

När frågan om planläggning har
väckts ska detta meddelas så att
intressenterna har möjlighet att få
information om utgångspunkterna
för planläggningen, den planerade
tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. Informationen
ska ordnas på ett sätt som är lämpligt
med tanke på planens syfte och
betydelse. Informationen kan också
ges i samband med informationen
om planläggningsöversikten. (MBL
63.3 §) Det som föreskrivs om information i 30 § 2 mom. i markanvändnings- och byggförordningen iakttas i
tillämpliga delar, om inte denna information ges i samband med informationen om planläggningsöversikten.
(MBF 30.3 §).
Vid beredningen av en detaljplan
som har ringa verkningar eller en detaljplaneändring som har ringa verkningar kan intressenterna ges tillfälle
att framföra sina åsikter samtidigt
som de informeras om att planläggningen har inletts. I ett sådant fall
behöver informationen inte publiceras i en dagstidning (MBF 30.4 §). >>
Markanvändnings- och byggförordning 32 a §

En detaljplaneändring ska inte anses
vara ringa till sina verkningar (MBL
191 § 3 mom.) om den innebär att
• ett byggnadskvarters eller ett annat
områdes huvudsakliga användningsändamål ändras (t.ex. A > T)
• parker eller andra för rekreation
anvisade områden minskas
• byggrätten (våningsytan, exploateringstalet e) eller byggnadshöjden
(våningstalet) ökas så att detta får
mera omfattande konsekvenser för
omgivningen
• värden i den byggda miljön eller
naturmiljön försämras eller att
• planen ändras på något annat jämförbart sätt.

MBF 30 § Framförande av åsikter
när planer bereds
1 mom. I 62 § markanvändnings- och
bygglagen avsedd möjlighet för intressenter att framföra sina åsikter när en
plan bereds kan ges genom att beredningsmaterialet läggs fram och intressenterna ges möjlighet att skriftligen
eller muntligen framföra sina åsikter
inom en viss tid eller vid ett särskilt
möte om planen eller på något annat
lämpligt sätt. I detta sammanhang kan
även andra kommunmedlemmar framföra sina åsikter.
2 mom. Möjligheten att framföra åsikter ska kungöras på ett sätt som fungerar med hänsyn till intressenternas
tillgång till information och som fastslagits i programmet för deltagande
och bedömning. Om inte något annat
sätt att informera anses vara lämpligt
med beaktande av omständigheterna,
kungörs saken i samma ordning som
kommunala tillkännagivanden offentliggörs. Meddelandet ska dock alltid
publiceras i minst en dagstidning med
allmän spridning på orten.
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MBL 65 § Offentligt
framläggande av planförslag
Ett planförslag ska läggas fram offentligt. Information om framläggandet ska
ges på ett sätt som är lämpligt med
tanke på planens syfte och betydelse.
Kommunmedlemmarna och intressenterna ska beredas tillfälle att framföra
sin åsikt om saken (anmärkning). De
som gjort en anmärkning och som
uppgett sin adress ska underrättas om
kommunens motiverade ställningstagande till den framförda åsikten...
Närmare bestämmelser om framläggandet av planförslag utfärdas genom
förordning:
• MBF 19 §: Offentligt framläggande
av planförslag, generalplan
• MBF 27 §: Offentligt framläggande
av planförslag, detaljplan
MBF 32 § Ny framläggning
av planförslag
Om planförslaget har förändrats
väsentligt sedan det var offentligt
framlagt, ska det läggas fram på nytt.
Det är dock inte nödvändigt att lägga
fram förslaget på nytt, om ändringarna
gäller endast enskilt intresse och de
intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt.
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MBF 32 a § Information på elektronisk väg
Information om att frågan om planläggning har väckts, om möjligheten
att framföra åsikter när en plan bereds
och om att ett planförslag finns framlagt ska i mån av möjlighet ges även
i elektronisk form. Planförslaget ska
om möjligt publiceras också elektroniskt. Informationen enligt 1 mom. ska
innehålla uppgift om var ytterligare
information om saken finns att få och
var åsikter om saken kan framföras...
MBL 67 §, Meddelande om
godkännande av en plan
Information om ett beslut om godkännandet av en plan ska utan dröjsmål
sändas till de kommunmedlemmar
samt de som gjort en anmärkning och
som när planen var framlagd begärde
det skriftligen och samtidigt uppgav
sin adress. Har den skrivelse där
begäran framställdes flera undertecknare, kan information om att planen
godkänts sändas till enbart den första
undertecknaren. Den första undertecknaren ansvarar för att informationen lämnas till de andra undertecknarna.

MBF 94 § 2 mom.
Information om beslut
om godkännande
Meddelande om beslut om godkännande av en plan eller av byggnadsordningen ska dessutom utan
dröjsmål sändas till myndigheter,
kommunmedlemmar och personer
som gjort en anmärkning, om de har
begärt det medan planen eller byggnadsordningen var framlagd. Information om beslut om godkännande av en
plan ska i mån av möjlighet ges även
i elektronisk form samt planen och
planbeskrivningen publiceras också i
elektronisk form.

MBL 204 § Ändring och upphävande av planer...
Vad som i denna lag bestäms om
utarbetandet av planer ... tillämpas på
motsvarande sätt också när de ändras
och upphävs.

MBL 200 § 4 mom.
Ikraftträdande av vissa beslut
En plan eller ett sammandrag av den
samt byggnadsordningen ska finnas
tillgängliga för allmänheten till ett skäligt pris.

MBL 188 §
Sökande av ändring i beslut om
godkännande av planer...
1 mom. Ändring i beslut om godkännande av planer får sökas hos förvaltningsdomstolen genom besvär. ....
3 mom. I ett beslut av förvaltningsdomstolen som gäller en detaljplan
inom området för en generalplan med
rättsverkningar och genom vilket besvär har lämnats utan prövning eller
det överklagade myndighetsbeslutet
inte har blivit ändrat till den del som
besvären gäller får ändring sökas
genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Vad som föreskrivs i detta
moment gäller inte stranddetaljplaner.

BESVÄRSRÄTT
Rätt att anföra besvär över kommunens beslut om att godkänna en
plan har
• den som ett beslut avser eller vars
rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet samt av kommunmedlemmarna (kommunallag
137 §) dock med den begränsningen att besvärsrätten när det
gäller ändring av någon annan
detaljplan med ringa verkningar än
en stranddetaljplan inte grundar sig
på kommunmedlemskap,
• myndigheter i ärenden som hör till
deras verksamhetsområde,
• förbund på landskapsnivå och
kommuner för vars område planen
har konsekvenser, och
• en registrerad lokal eller regional
sammanslutning i ärenden som hör
till dess verksamhetsområde
(MBL 191 §).
Medlemmar av en kommun är de
vars hemkommun enligt lagen om
hemkommun (201 / 1994) kommunen är; kommuninvånare, sammanslutningar och stiftelser som
har hemort i kommunen och de som
äger eller besitter fast egendom i
kommunen (kommunallag 3 §).

FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
ROLL
Förvaltningsdomstolen behandlar besvär som gäller kommunens
beslut om godkännande av en plan.
Besvär över förvaltningsdomstolens
beslut kan på vissa villkor anföras
hos högsta förvaltningsdomstolen
(MBL 188 § 3 mom.)
Ett besvär kan handla om att låta
domstolen undersöka om en plan
är förenlig med lag både i fråga
om planens innehåll och i fråga
om förfarandet för beredning och
godkännande. Att planens innehåll
är förenligt med lag bedöms utifrån
plankartan och planbestämmelserna. Domstolen kan godkänna ett
besvär delvis eller i sin helhet eller
förkasta det. Domstolen kan göra
justerande rättelser i planer samt
med kommunens samtycke även
göra mindre justeringar i general- eller detaljplanen, om justeringarna
inte påverkar andras rätt eller fördel
än deras som gett sitt samtycke till
justeringen. (MBL 203 §)
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Källor
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Webbadresser, planläggning och deltagande
www.kunnat.net 		
www.kotiseutuliitto.fi
www.miljo.fi 		
www.miljo.fi 		
dinasikt.fi		
www.osallistu.fi 		

sökning: ”Vallakas” – kuntalaisen vaikuttamisopas
>Toiminta > Koulutus > Kulttuuriympäristö kunniaan-kansalaisen tietopaketti
> Livsmiljön och planläggning > Hur planläggningen fortskrider > Deltagande i planläggning
> Livsmiljön och planläggning > Systemet för planering av markanvändningen
Aktuella projekt som man vill höra din åsikt om
>Opi vaikuttamaan

Information om värdefulla objekt och områden
www.varkulturmiljo.fi; www.kulturmiljo.fi; www.miljo.fi > Natur > Landskap > Värdefulla landskapsområden
Sökord
planläggningsprinciper, planläggningspraxis
planläggning, planläggningens gång och deltagande,
interaktiv planering, växelverkan i planläggningen, deltagande i planläggning
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