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FÖRORD

Det har blivit aktuellt att planera markanvändningen på landsbygden till följd av den 
regionala särutvecklingen. Runt stadsregionerna ökar bebyggelsen, och behovet av 
planering framhävs av målet att förtäta samhällsstrukturen. I områden som tappar 
befolkning åter framhävs vikten av att upprätthålla livskraften och få nya invånare. 
I bägge fallen är det fråga om kommunekonomi samt om att samordna jord- och 
skogsbruket med annan verksamhet.

Denna handledning belyser utmaningarna när det gäller att planera markanvänd-
ningen i olika situationer. Anvisningarna är i huvudsak avsedda för utarbetandet 
av bygeneralplaner som direkt styr byggandet på områden där inte finns ett stort 
behov av byggande (MarkByggL 44 §). Handledningen lämpar sig inte som sådan 
för planering av landsbygden i närheten av städer.  

 Handledningen började utarbetas inom ett utvecklingsprojekt för byplanläggning. 
I projektet deltog kommuner och byaktörer på olika håll i landet, bl.a. sju kommuner 
och byar i olika delar av Finland: byn Arpela i Torneå, byn Tikkala i Korpilahti, Jy-
väskylä, byn Urajärvi i Asikkala, byn Pohjaslahti i Mänttä–Vilppula, byn Vuonislahti 
i Lieksa, byn Jukojärvi i Keuruu och byn Koskenkylä–Mantere i Vesilahti. Kommu-
nerna och byarna tog tillsammans med de andra projektdeltagarna fram utveckling-
sidéer i anslutning till planläggningspraxis och planläggningsformer. I utbyte fick 
de av de andra parterna idéer och praktiska verktyg för planläggningsarbete och 
byaverksamhet. Inom ramen för projektet ordnades dessutom seminarier som var 
öppna för aktörer intresserade av byplanläggning och byplanering.

Projektet koordinerades av en projektgrupp med företrädare för miljöförvaltningen, 
Finlands Kommunförbund och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens temagrupp 
för landsbygdsboende samt de kommuner och byar som deltog i projektet. Under 
sitt arbete hörde projektgruppen också experter från jord- och skogsbruksministe-
riet, lantmäteriverket, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, Pro Agria, Finlands 
Hembygdsförbund, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, 
kommunerna Mänttä–Vilppula och Lempäälä, Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys, 
Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys, Tavastlands vägdistrikt och Finlands naturskyddsför-
bund. AIRIX Miljö Ab deltog i projektet som konsult. Under studiebesöken fick man 
värdefull information även av andra företrädare för kommuner och byar. Projektet 
som helhet fungerade som en givande inlärningsprocess för de planläggare, bybor, 
myndigheter och experter inom olika sektorer som deltog i projektet.

Handledningen har skrivits av överarkitekt Anne Jarva från miljöministeriet och 
planeringschef Jouko Riipinen från AIRIX Miljö Ab. Medan handledningen utarbe-
tades begärde man kommentarer från ett stort antal experter som arbetar med för-
valtning och planering samt företrädare för olika organisationer. I kommentarerna 
framhävdes behovet av anvisningar om markanvändningsplanering, men också att 
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det behövs olika anvisningar för olika områden. I handledningen har vikten av att 
beakta olika situationer framhävts ytterligare.

  Miljöministeriet tackar alla som deltagit i projektet och utarbetandet av hand-
ledningen för engagerat och idérikt arbete. Även om planeringens noggrannhet och 
styrmålen varierar på olika landsbygdsområden är strävan efter god planering som 
beaktar förhållandena samt efter samarbete mellan invånare och myndigheter den-
samma. Miljöministeriet hoppas att handledningen ska underlätta utarbetandet av 
generalplaner som direkt medför rätt till bygglov och att den även i ett större sam-
manhang ska hjälpa bybor, planerare och myndigheter att hitta ett gemensamt språk 
för planläggning och annan planering av byar.

Överdirektör Helena Säteri 



5Miljön i Finland  3sv | 2012

INNEHÅLL

Förord ..................................................................................................................................3

1 Inledning .......................................................................................................................9

2 Utgångspunkter för planläggning av landsbygd och byar  ....................13

2.1  Landsbygden som en del av region- och samhällsstrukturen ..............14

2.2  Föreställningar om landsbygden och byar   ..............................................16

2.3  Utvecklingen när det gäller styrningen av byggandet  
 på landsbygden  ..............................................................................................17

 Tidiga bestämmelser för landsbygden .............................................. 17
 Stadsplanelagen (1931) och lagen om byggande på  
 landsbygden (1940) ............................................................................... 17
 Byggnadslagen och byggnadsförordningen (1958) ......................... 18
 Markanvändnings- och bygglagen (2000) ......................................... 18

2.4  Planläggningspraxis och utmaningar ........................................................19
 Utredningar om generalplanläggning .............................................. 19
 Utmaningar i anslutning till planläggning på landsbygden ......... 20

3 Planerings- och styrsystemet ............................................................................23

3.1  Systemet för styrning av områdesanvändningen ....................................24
 De riksomfattande målen för områdesanvändningen (VAT) ........25
 Planering på landskapsnivå samt landskapsplan ........................... 27
 Generalplan ........................................................................................... 29
 Detaljplan och stranddetaljplan ......................................................... 32
 Användning av byggförbud när en plan utarbetas ......................... 32

3.2  Byggnadsordning och tillståndssystem ....................................................33
 Byggnadsordning .................................................................................33
 Tillståndssystem ...................................................................................35

3.3 Kopplingar till annan lagstiftning och planering...................................37
 Byggnadsarv, landskap och fornlämningar  .................................... 37
 Miljöskydd och vattentjänster ............................................................38
 Friluftsliv, rekreation och allemansrätten .........................................40
 Landsvägar och enskilda vägar ..........................................................40
 Fastighetsbildning ................................................................................ 41
 Landsbygdsutveckling, jord- och skogsbruk samt  
 utnyttjande av naturresurser  ............................................................. 41
 Naturskydd ............................................................................................42

4 Byarna i planeringen av markanvändningen ..............................................45

4.1  Byn i kommun- och regionhelheten ...........................................................46
 Byarna i planeringen på landskapsnivå och  
 landskapsplanläggningen ...................................................................46
 Strategisk planering          ....................................................................48
 Generalplanläggning    ........................................................................ 52
 Informell planering av markanvändningen i byar .........................53



6  Miljön i Finland  3sv | 2012

4.2  Val av lämpligt styrinstrument ...................................................................55
 Styrinstrumentens roll   .......................................................................55
 Bedömning av behovet av bygeneralplan .........................................55

4.3  Tillämpning av 44 § i markanvändnings- och bygglagen  
 vid generalplanläggningen av byar ............................................................58

 Bestämmelsens innehåll och motivering ..........................................58
 Bedömning av behovet av byggande  ............................................... 59
 Är generalplanens styrande inverkan tillräcklig? ........................... 62
 Planområdets omfattning och avgränsning av den  
 bestämmelse som medför rätt till bygglov .......................................63
 Användning av bygginskränkningar och åtgärdsbegränsningar 65

5 Generalplanläggning av byar i praktiken .....................................................67

5.1  Planeringsprocess ...........................................................................................68

5.2  Deltagande och växelverkan ........................................................................69

5.3  Målen med planeringen ................................................................................73

5.4  Bakgrundsfakta, utredningsbehov och  
 konsekvensbedömningar .............................................................................75

 Behovet av utredningar, deras omfattning och noggrannhet .......75
 Planering av utredningsarbetet och konsekvensbedömningen 
  samt informationskällor ......................................................................75
 Lokal sakkunskap när utredningar görs .......................................... 78
 Bedömning av konsekvensernas betydelse ...................................... 78
 Konsekvensbedömning i praktiken, vad bedöms? .........................80

5.5  Markanvändningens helhetsstruktur och dimensionerings- 
 principer ...........................................................................................................82

 Strukturgranskningar som utgångspunkt för planeringen  .......... 82
 Planens totaldimensionering  .............................................................83
 Användning av dimensioneringszoner ............................................84
 Rättvist bemötande av markägarna  .................................................85
 Fastighetsgranskningar och stamfastighetsprincipen ....................86
 Dimensionering och lägenheternas areal ......................................... 87

5.6  Bygeneralplanen och olika markanvändningsbehov   ...........................88
 Boende   ..................................................................................................88
 Service .................................................................................................... 94
 Vattentjänster ........................................................................................ 95
 Trafik ....................................................................................................... 97
 Jord- och skogsbruk ............................................................................. 97
 Användningen av naturresurser ...................................................... 101
 Annan näringsverksamhet   ............................................................. 102
 Värnande om kultur- och naturvärden .......................................... 102
 Rekreation ............................................................................................ 104



7Miljön i Finland  3sv | 2012

6 Genomförande och uppföljning av bygeneralplaner .............................107

6.1 Genomförande av generalplaner ...............................................................108
 Generalplanens inverkan på tillståndsförfarandet ....................... 108
 Förverkligande av byggplatser ......................................................... 109
 Anvisningar och planer för byggsätt och miljövård ..................... 110
 Gång-, cykel- och mopedtrafik, annan förbättring  
 av vägmiljön, vägregleringar ............................................................ 111
 Vattentjänster ...................................................................................... 112
 Rekreations- och friluftsområden och -leder ................................. 113

6.2 Uppföljning av genomförandet av bygeneralplaner ............................. 113

 Litteratur och andra källor .......................................................................... 114

 Presentationsblad.......................................................................................... 116

 Kuvailulehti ................................................................................................... 117

 Documentation page .................................................................................... 118



8  Miljön i Finland  3sv | 2012



9Miljön i Finland  3sv | 2012

1 Inledning

Jouko Riipinen
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Finländarna upplever fortfarande landsbygden som ett attraktivt ställe att bo på, 
även om befolkningstyngdpunkten i och med urbaniseringen har förskjutits från 
landsbygden till städerna. Med tanke på en enhetlig samhällsstruktur och kommun-
ekonomin är behovet av byggande på landsbygden en utmaning för planläggningen 
och annan styrning av byggandet. 

I randområdena kring växande stadsregioner ökar egnahemshusbebyggelsen, 
medan det på andra ställen på landsbygden finns vidsträckta områden där befolk-
ningen minskar och byarna töms. Genom planering av markanvändningen kan man 
påverka vardera situationen. I tillväxtregionerna framhävs vikten av kontroll över 
samhällsstrukturen och styrning så att bebyggelsen koncentreras till ställen med goda 
kollektivtrafikförbindelser. I områden som tappar befolkning måste byggandet på 
landsbygden styras så att det placeras förnuftigt med tanke på kommunekonomin 
och stöder bevarandet av servicen i de livskraftigaste byarna. Den lagstiftning som 
styr planeringen är densamma men planeringens målsättningar och innehåll väljs 
enligt situation.

Planläggningen erbjuder metoder att styra bostadsbyggandet på landsbygden 
till befintliga bycentrum. Nya byggplatser i byarna gör att behovet av att bygga ut-
anför den befintliga bebyggelsen minskar. Samtidigt förbättrar de möjligheterna att 
ordna service och bygga gemensam infrastruktur. Andra mål med planläggningen på 
landsbygden är att stödja näringarna samt värna om olika miljövärden och förebygga 
miljöolägenheter. Bakom de planer som direkt medför rätt att bevilja bygglov ligger 
också ett behov av att förenkla tillståndsförfarandena och utreda olika markägares 
byggnadsmöjligheter på ett rättvist sätt.

Fördelen med generalplanläggning är att dess noggrannhet, innehåll och form 
kan regleras flexibelt enligt förhållandena och utvecklingsbehoven på området. På 
den stadsnära landsbygden kan man betona vikten av att utveckla boendet och 
samhällsstrukturen, medan man på den glest bebyggda landsbygden kan skapa för-
utsättningar för att utveckla till exempel turistnäringen. På områden där behovet av 
byggande inte är stort kan generalplanen också användas som grund för bygglov. I 
tätorternas randområden, i växande stadsregioner och på andra områden där behovet 
av byggande är stort räcker generalplanen inte till för att styra byggandet, utan vid 
sidan av den behövs detaljplanläggning eller tillståndsprövning som baserar sig på 
avgöranden som gäller planeringsbehov.      

Generalplanläggning av byar är en långsiktig process som kräver resurser: tid 
och pengar. Resurser behövs för den egentliga planeringen och dessutom för olika 
utredningar, växelverkan samt administrativ behandling. Därför lönar det sig att 
noggrant fundera på planläggningsformen och nyttan av den. Det är kommunens 
uppgift att utarbeta general- och detaljplaner när planläggning behövs för att styra 
kommunens utveckling eller markanvändning, men utarbetandet av en plan är aldrig 
ett självändamål.  

I denna handledning behandlas de instrument som lämpar sig för planering av 
byar på landsbygden samt metoder för planering och växelverkan i anslutning där-
till. Handledningen tar i synnerhet fasta på bygeneralplaner, som kan användas som 
grund för beviljande av bygglov i byar på landsbygden där det inte finns ett stort 
behov av byggande (MarkByggL 44 §). Eftersom behovet av byggande och behoven 
av att styra byggandet i byarna varierar mycket beroende på situationen, behandlas 
även andra planeringssätt i handledningen. Det framhävs att planeringsinstrumenten 
ska väljas och noggrannheten i styrningen fastställas utgående från förhållandena.
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Figur 1. Byar och kommuner som deltagit i utvecklingsprojektet för byplanläggning.
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2 Utgångspunkter för planläggning   
 av landsbygd och byar 

Jouko Riipinen
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2.1 
Landsbygden som en del av region- 
och samhällsstrukturen

Planläggningen av byar bör utgå från att de skiljer sig från varandra som plane-
ringsobjekt. I bakgrunden finns olika naturförhållanden, ändringar i närings- och 
samhällsstrukturen, urbaniseringen och landsbygdens regionala särutveckling samt 
lokal praxis i landets olika delar. Med tanke på planeringen av markanvändningen 
är det viktigt att identifiera dessa regionala skillnader och lokala särdrag, eftersom 
de inverkar på såväl planeringsbehovet som valet och användningen av planerings-
instrument.

För att identifiera regionala och lokala särdrag kan man utnyttja de klassificeringar 
och typindelningar som används vid forskning och statistikföring. Kriterier som an-
vänts som grund för klassificeringarna är bland annat folkmängd, invånartäthet, nä-
ringar, förmögenhet och avstånd från centrum. Granskningen kan gälla antingen hela 
kommuner eller mera finfördelade geografiska områden, till exempel statistikrutor.

Figur 2. Byavgränsningar i Vesilahti enligt systemet för uppföljning av samhällsstrukturen.  
Helminen och Ristimäki 2008.
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Klassificeringar som bygger på mätbara kriterier är till exempel områdesavgränsning-
arna inom Finlands miljöcentrals system för uppföljning av samhällsstrukturen och 
tredelning av landsbyggden som utvecklats inom landsbygdspolitiken. Problemet 
med klassificeringar som baserar sig på kommunindelningen är att de inte berättar 
något om regionala skillnader inom kommunen, till exempel mellan olika byar och 
tätorter. Betydelsen av dessa skillnader ökar när kommunerna växer. Indelningarna 
inom systemet för uppföljning av samhällsstrukturen baserar sig på statistikrutor och 
är således oberoende av administrativa gränser.  

Klassificeringarna kan utnyttjas till exempel när man bedömer planeringsobjektets 
utveckling som en del av en större helhet, trenden i fråga om befolknings- och arbets-
platsutvecklingen och till exempel hur behovet av byggande utvecklas på området. 
Enligt markanvändnings- och bygglagen är behovet av fysisk planering i synnerhet 
kopplat till behovet av byggande på området: omfattningen av den befintliga och 
väntade bebyggelsen och samhällsutvecklingen. 

Svar behövs på bland annat följande frågor: Är det fråga om ett landsbygdsområde 
som är knutet till en stadsregion eller ett område som tappar befolkning? Finns det, 
eller kommer det att finnas, behov av byggande på området? Är behovet litet eller 
stort? Omständigheternas inverkan på valet och användningen av planerings- och 
styrinstrument utreds mera ingående i avsnitten 4.2. och 4.3.

Figur 3. Exempel på lokalt byggsätt. Eeva Aarrevaara.
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 Landsbygdssamhällenas omgivning och struktur kan också granskas på mera de-
taljerad nivå. På denna granskning inverkar bland annat landskapet, byggnadernas 
och byggnadsgruppernas placering och gruppering samt byggsättet. 

Exempel på granskningar av den fysiska miljön och bebyggelsen är bland annat en 
planeringsgeografisk typindelning av landsbygdssamhällen (Vartiainen 1991), histo-
risk-geografiska och landskapliga överindelningar samt typindelningar som baserar 
sig på regionala särdrag (t.ex. Aarrevaara och Kukkonen 1993). Dylika klassificeringar 
är till nytta när man bedömer ett områdes och en bys struktur samt det för området 
typiska sättet att bygga och placera byggnaderna. De ger också planläggaren och 
de berörda värdefull och intressant information om områdets historiska utveckling.

2.2 

Föreställningar om landsbygden och byar  

Det är viktigt att känna till de uppfattningar och värderingar som är förknippade 
med landsbygden och byar med tanke på såväl planeringsprocessen som planens 
innehåll. Rummet, platsen, naturen och landskapet samt deras historiska utveckling 
är en betydande del av landsbygdsmänniskornas identitet, och då är det inte likgil-
tigt hur dessa omständigheter behandlas i planen. Olika byaktörer – nya och gamla 
invånare, jordbrukare och andra, till exempel turistföretagare – kan ha väldigt olika 
uppfattningar om landsbygden och byarna. Att leva sig in i invånarnas och andra 
aktörers uppfattning om planeringsområdet, förhållandena där och utvecklingstren-
derna hjälper planeraren att förebygga och hantera eventuella konflikter. 

Det är bra för planeraren att komma ihåg att människorna på landsbygden är vana 
att ta hand om sin omgivning och ta ansvar för gemensamma frågor via byföreningar, 
väg- och skifteslag, andelslag eller andra föreningar. På landsbygden finns det alltså 
goda förutsättningar för invånarorienterad planering.

Förutom landsbygdens egna invånares och aktörers uppfattningar påverkas pla-
neringen också av utomståendes, till exempel myndigheters och planerares, uppfatt-
ningar om landsbygden. Uppfattningar och diskurser (tal) som gäller landsbygden 
har undersökts av till exempel Olli Rosenqvist (2004), Jukka Oksa och Pertti Rannikko 
(1995) och Asko Hänninen (2000).

Föreställningarna är subjektiva eller kollektiva tolkningar av landsbygden. De kan 
basera sig på t.ex. den fysiska och sociala miljön på landsbygden eller landsbygdens 
ställning i den produktiva arbetsfördelningen. Typiska föreställningar om landsbyg-
den är bland annat den om ett landskap eller en boendemiljö som till det yttre iden-
tifieras som landsbygd, relativt låg befolkningstäthet, jordbruket som dominerande 
näring samt traditionella attityder och livsstil. Föreställningarna förändras dock över 
tiden och varierar mellan såväl områden som individer.

Uppfattningar om landsbygden som baserar sig enbart på produktionsmiljön el-
ler landsbygdstraditioner kan anses föråldrade så till vida att en allt mindre del av 
människorna på landsbygden livnär sig på jord- eller skogsbruk. På många ställen 
är landsbygdens viktigaste uppgift att fungera som boende- eller fritidsmiljö. Även 
på dessa områden har odlade åkrar fortfarande en stor betydelse för att invånarna 
ska uppleva sin omgivning som landsbygd. Att vara medveten om att landsbygden 
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är en kulturmiljö där människan i generationer har bearbetat landskapet är viktigt 
även för dem som inte själva är från trakten. 

2.3 
Utvecklingen när det gäller styrningen 
av byggandet på landsbygden 

På landsbygden har man av tradition varit van att bygga och använda mark mera 
fritt än i städerna. Behovet av styrning har ökat bland annat på grund av olägenhe-
ter till följd av oplanerad tätbebyggelse samt senare av kulturvärden och natur- och 
landskapsvårdens behov. I lagstiftningen har styrningen breddats från ett allmänt 
behov av att planera tätbebyggelse till styrning av byggandet på stränder och i byar. 

Tidiga bestämmelser för landsbygden

De första bestämmelserna om byggande på landsbygden härstammar från 1700-talet. 
Jordlagarna från den svenska tiden innehöll allmänna bestämmelser om markan-
vändning, byggande och inhägnande i byarna samt om förebyggande av brandfara. 
Bestämmelserna kunde preciseras i byarnas egna byordningar.  

I slutet av 1800-talet blev det aktuellt med kraftigare styrning av byggandet på 
landsbygden i och med den ekonomiska utvecklingen och industrialiseringen. I 
städernas utkanter hade det uppkommit oplanerade bosättningsområden, där det 
förekom missförhållanden i fråga om bland annat den allmänna ordningen och sä-
kerheten, byggnads- och brandväsendet samt hälso- och sjukvården. Även på andra 
ställen på landsbygden uppkom tätbebyggda industritätorter och bosättningscen-
trum. För att organisera byggandet på dessa områden och rätta till andra missförhål-
landen utfärdades en förordning enligt vilken bland annat byggnadsplaner kunde 
utarbetas och byggnadsordningar utfärdas för tätbefolkade samhällen. På den övriga 
landsbygden styrdes byggandet i någon mån av förordningen gällande grannars rät-
tigheter och skyldigheter. 

Stadsplanelagen (1931) och lagen om byggande på landsbygden (1940)

Styrningen av byggandet och markanvändningen framskred i och med självständig-
heten, kolonisationsverksamheten och industrialiseringen. Till en början koncentre-
rade man sig på städerna och tätorterna på landsbygden. Stadsplanelagen och den 
kompletterande byggnadsstadgan antogs 1931. De innehöll bestämmelser om bland 
annat stadsplaner, byggnadsplaner, byggnadsordningar och bygglovsförfaranden. 
Bestämmelserna gällde emellertid endast områden för vilka stadsplaner eller bygg-
nadsplaner redan hade utarbetats eller för vilka byggnadsförbud hade utfärdats för 
utarbetande av nämnda planer. Byggandet i städernas randområden kunde styras 
med bestämmelser utanför stadsplanen. Senare kunde också landskommunerna 
utfärda bestämmelser utanför byggnadsplanen. På detta sätt ville man minska miss-
förhållandena till följd av oplanerad tätbebyggelse. 
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Största delen av landsbygden saknade dock fortfarande bestämmelser om byggande. 
Utanför städerna och köpingarna behövdes till exempel bygglov endast på bygg-
nadsplaneområden. Situationen förändrades i slutet av 1940-talet i och med lagen 
om byggande på landsbygden. Enligt den övervakades byggande på landsbygden 
av byggnadsnämnden, och bygglov skulle i regel alltid sökas för uppförande av 
nybyggnader.  

Byggnadslagen och byggnadsförordningen (1958)

Bestämmelserna om planläggning och byggande i städer och landskommuner sam-
manfördes i byggnadslagen 1958. Bestämmelserna om detaljerad planering och för-
handsövervakning av byggandet baserade sig i stor utsträckning på det tidigare re-
gelverket. Planeringssystemet utökades med nyheterna regionplan och generalplan. 
En viktig förändring med tanke på styrningen av byggandet på landsbygden var 
definitionen av tätbebyggelse och förbudet mot att bilda oplanerad tätbebyggelse. 
Även om glesbyggelse fortfarande tilläts tämligen fritt på landsbygden – bygglov 
behövdes dock – fick tätbebyggelse inte bildas utan stads- eller byggnadsplan eller 
undantagslov beviljat av en statlig myndighet. Byggnadsplanen motsvarade stads-
planen, men var en enklare plan för landsbygdskommunernas behov. 

Flera ändringar som företogs i byggnadslagen ökade vikten av att styra planlägg-
ningen och byggandet på landsbygden. År 1967 utvidgades kommunernas plan-
läggningsmonopol till landsbygdskommunerna, när ansvaret för utarbetandet av 
byggnadsplaner överfördes från länsstyrelserna till kommunerna. Generalplanlägg-
ningens ställning och betydelse stärktes 1968, då det blev möjligt att utarbeta gene-
ralplaner med olika rättsverkningar. Bestämmelser om strandplaner och behovet av 
sådana fogades till byggnadslagen 1969. År 1997 utvidgades behovet av strandplane-
ring till sådana strandzoner där det inte funnits behov av planläggning av stränderna. 
Samtidigt inskrevs i lagen den praxis som utformats på grundval av miljöministeriets 
anvisningar, nämligen att bygglov kunde beviljas direkt för en byggplats enligt en 
strandgeneralplan med rättsverkningar. 

Markanvändnings- och bygglagen (2000)

I och med urbaniseringen upptäckte man att byggnadslagen, som beretts för jord-
brukssamhällets förhållanden, snabbt blev otillräcklig, och en lagreform började 
beredas redan på 1960-talet. Beredningen ledde till flera delreformer, av vilka en del 
har nämnts ovan. Totalreformen genomfördes den 1 januari 2000 när markanvänd-
nings- och bygglagen trädde i kraft.

När markanvändnings- och bygglagen bereddes var målet att förenkla och förtyd-
liga lagen och dess struktur bland annat genom att utveckla plansystemet. Man såg 
till att planeringsprocessen blev öppnare så att olika parter skulle ha möjlighet att föra 
fram sin syn i ett så tidigt skede som möjligt. Kommunernas beslutanderätt i fråga om 
planläggningen utökades. Samtidigt förändrades den statliga miljöförvaltningens roll 
från fastställande myndighet till en förhandlingsmyndighet som styr planläggningen.

Reformer som inverkade på planeringen av markanvändningen och byggandet 
på landsbygden var bland annat en förenkling av plansystemet och utnyttjande av 
generalplanläggning vid beviljande av bygglov. Begreppet tätbebyggelse ersattes med 
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begreppet planeringsbehov. Stads-, byggnads- och strandplanerna sammanslogs till 
en plan, detaljplan. Samtidigt förenklades systemet för genomförande av stads- och 
byggnadsplaner. Principerna för byggande på stränder togs in i markanvändnings- 
och bygglagen ungefär i den form de hade tagits in i byggnadslagen 1997 i samband 
med att naturvårdslagen reviderades. 

Som områden i behov av planering definierades de tidigare tätbebyggelseområ-
dena samt de områden som kommunerna anvisade i antingen sin byggnadsordning 
eller sin generalplan. Det bestämdes att byggande på ett område i behov av planering 
skulle förutsätta en detaljplan eller separat tillståndsprövning, ett så kallat avgörande 
som gäller planeringsbehov. Tillståndsvillkoren skulle motsvara villkoren för undan-
tagslov i byggnadslagen med den skillnaden att samhällsutvecklingens betydelse 
betonades mera. I områden där behovet av byggande var litet gavs det möjlighet att 
bevilja bygglov direkt med stöd av generalplanen.

Den lagändring som trädde i kraft i början av 2009 utvidgade användningen av 
generalplanen som grund för bygglov till byområden där det inte finns ett stort behov 
av byggande. Huruvida de särskilda villkoren för bygglov är uppfyllda kan utredas 
i generalplanen. När detta fastställs i planen får även kommunen visshet om vilket 
byggande som generalplanen kan styra direkt till bygglovsförfarande. Genom det 
förenklade förfarandet har man försökt underlätta småskaligt bostadsbyggande i 
anslutning till byar och stärka bybebyggelsen på landsbygden. Samtidigt har man 
försökt minska det ickestyrda byggandet på glesbygdsområden och på så sätt minska 
splittringen av samhällena.

I kapitel 3 redogörs närmare för planerings- och styrsystemet enligt markanvänd-
nings- och bygglagen samt för annan lagstiftning som inverkar på markanvändningen 
och byggandet.

2.4 
Planläggningspraxis och utmaningar

Utredningar om generalplanläggning

Miljöministeriet har gjort flera utredningar om generalplaner som godkänts under 
den tid markanvändnings- och bygglagen varit i kraft. Utredningarna visar att det 
har varit tämligen vanligt med planläggning av landsbygdsområden de senaste 
åren. Exempelvis 2005−2007 har man godkänt sammanlagt cirka 150 generalplaner 
eller gemensamma generalplaner för flera kommuner. Ungefär hälften av dem har 
också behandlat landsbygdsområden i stor utsträckning. Under samma tid har man 
dessutom godkänt cirka 150 strandgeneralplaner.  

I de generalplaner som godkändes 2005−2007 och som omfattar landsbygdsom-
råden ingick ofta delar med olika rättsverkningar. I många planer hade man beaktat 
möjligheten att bevilja bygglov med stöd av generalplanen. Oftast var det fråga om att 
styra strandbyggande i enlighet med 72 § i markanvändnings- och bygglagen. I vissa 
planer hänvisades det till möjligheten att bevilja bygglov med stöd av generalplanen 
i byar eller andra landsbygdsområden där behovet av byggande var litet (det numera 
upphävda 137 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen).  
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I planer som var avsedda att direkt styra byggandet hade man vanligtvis angett 
antalet nya byggplatser på både strandområden och byområden eller andra lands-
bygdsområden. Emellertid hade man endast på strandområdena granskat fastighets-
bildningen och beaktat den utnyttjade byggrätten med tillämpning av den så kallade 
stamfastighetsprincipen. Antalet byggplatser på andra områden än strandområden 
hade endast sällan motiverats i planbeskrivningarna. Ibland hade man bara hänvisat 
till diskussioner med markägarna. Förutom att det i planerna anvisades områden 
för byggande, tillät planerna ofta även glesbygdsliknande bebyggelse på jord- och 
skogsbruksområden. I allmänhet ville man ändå undvika byggande på åkerområden 
och försökte styra byggandet till utkanterna av åkerområdena eller till skogsdungar.

Utöver byggnadsområden hade man i generalplanerna vanligtvis anvisat områden 
för jord- och skogsbruk. Man hade också i någon mån anvisat områden för rekreation 
samt andra näringar än jord- och skogsbruk. Bland jord- och skogsbruksområdena 
hade man särskilt anvisat områden med miljö- eller friluftsvärden. Dessa områden 
berördes ofta av krav på tillstånd för miljöåtgärder för tryggande av landskaps- och 
andra miljövärden. Värdefulla åkerområden hade ofta angetts med en egen beteck-
ning.  I planerna hade man i någon mån anvisat naturskyddsområden, men oftast 
hade jord- och skogsbruk angetts som det huvudsakliga användningsändamålet för 
områden med värdefulla naturförhållanden och särskilda skyddsbestämmelser hade 
utfärdats för något värdefullt delområde. I många planer hade man också utfärdat 
skyddsbestämmelser för värdefullt byggnadsbestånd och landskapsområden. I vissa 
planer bestämdes dessutom att rivningslov krävs för rivning av värdefulla byggnader. 

Utmaningar i anslutning till planläggning på landsbygden

Utöver den utredning som beskrivs ovan har de utvecklingsbehov som hänför sig till 
planläggningen av landsbygdsområden beskrivits även i andra sammanhang. Under 
ett seminarium om landsbygdsboende som ordnades 2009 efterfrågades landsbygds-
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Figur 4. Egenskaper hos generalplaner godkända 2005−2007 som gäller landsbygdsområden:  
fastighetsvisa granskningar och andra bestämmelser som använts i planerna. Miljöministeriet.
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utvecklarnas, byaktörernas, myndigheternas och planläggarnas erfarenheter av och 
synpunkter på planläggningen av landsbygdsområden (Airix Miljö Ab, april 2009). 
Utvecklingsbehov framkom även i samband med grupparbeten, studiebesök och 
annat samarbete i anslutning till utvecklingsprojektet. Här följer en sammanställning 
av utvecklingsbehoven.

Sammanställning av utvecklingsteman som framkommit under projektet för  
utvecklande av byplanläggningen

Utgångspunkter, mål
• Kommunen granskas som en helhet, olika landsbygdsområden identifieras.
• Viktigt med strategiska granskningar och programmerad planläggning.
• Planläggningsbehovet och precisionsnivån prövas omsorgsfullt innan planeringen inleds.
• Bredare perspektiv på målen: bystruktur, näringar, gemensamma rekreationsområden o.d. områden.

Deltagande och växelverkan
• Växelverkan planeras och beslut om inriktning av resurserna fattas redan innan konsultanbud 

begärs.
• Deltagandet inleds redan i planläggningens begynnelsefas.
• Mångsidiga metoder för deltagande används.
• Kontakt även mellan de officiella deltagandefaserna.
• Samarbete mellan byföreningar och kommunen.
• Planläggningens åskådlighet förbättras, försök att hitta ett gemensamt språk.
• Planläggningens rättsverkningar förklaras för invånarna.

Utredningar och konsekvensbedömningar
• Utredningsbehoven och konsekvensbedömningen planeras bra. 
• Utredningarna inriktas på frågor som är väsentliga med tanke på planens syfte och miljön. 
• Bybornas aktivitet utnyttjas vid utredningar och även annars vid planläggningen.
 
Dimensioneringsfrågor
• Dimensioneringsbehoven prövas omsorgsfullt och motiveras för invånare och markägare.
• Kritisk inställning till matematisk gradering av byggrätterna för olika markägare.
• Hur realistisk är dimensioneringen och baserar den sig på tillräckliga utredningar och hörande av 

markägarna?
• Målet med dimensioneringen är framför allt ett bra slutresultat för miljön och bystrukturen.

Genomförande av planerna
• Förverkligandet av byggplatserna främjas med hjälp av t.ex. kommunens markförvärv eller  

ägoregleringar.

Andra teman
• Skillnaden mellan planläggning enligt markanvändnings- och bygglagen och informell byplanering 

förtydligas.
• Den informella byplaneringen kopplas till annan planering och utnyttjas som utgångspunkt för 

planläggningen.
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3 Planerings- och styrsystemet

Jouko Riipinen
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3.1 
Systemet för styrning av områdesanvändningen

Markanvändnings- och bygglagens system för styrning av områdesanvändningen 
omfattar de riksomfattande målen för områdesanvändningen samt landskapsplan, 
generalplan och detaljplan. Systemet är hierarkiskt så att en mer översiktlig plan styr 
utarbetandet och ändringen av en mera detaljerad plan. I lagen har det angetts mål 
för planeringen av områdesanvändningen som kompletteras av de krav på innehål-
let och rättsverkningar som hänför sig till respektive planform. För landsbygden 
är generalplanen det viktigaste planeringsinstrumentet på kommunnivå. Fördelen 
med generalplanläggning är att den, beroende på behoven och förhållandena, kan 
användas både för strategisk utveckling av markanvändningen och för detaljerad 
styrning av byggandet.

I kapitel 4 redogörs närmare för valet av lämpligt planeringsinstrument i olika 
situationer.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen

Riktlinjer för områdesanvändningsfrågor av riksintresse
Kraven på planernas innehåll preciseras ur riksomfattande perspektiv

Landskapsplan

De riksomfattande målen 
samordnas med målen på 
landskapsnivå och lokal nivå

Principer anges för 
områdesanvändningen och 
samhällsstrukturen i landskapet

Områden som är nödvändiga för 
landskapets utveckling anvisas

Generalplan/gemensam 
generalplan

•  principer för områdesan-
vändning och byggande i 
kommunen/kommunerna

•  styrning av byggandet på 
ett visst område

Detaljplan
Stranddetaljplan

Detaljerad styrning av markanvänd-
ning och byggande

( ) 

Figur 5. Systemet för styrning av områdesanvändningen.
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Målen för områdesplaneringen (MarkByggL 5 § 1 mom.)

Målet för områdesplaneringen är att utgående från en interaktiv planering och tillräcklig 
bedömning av konsekvenserna främja
1)  möjligheterna att skapa en trygg, hälsosam, trivsam och socialt välfungerande livs-

miljö och omgivning som tillgodoser behoven hos olika befolkningsgrupper, såsom 
barn, äldre och handikappade,

2)  en ekonomisk samhällsstruktur och områdesanvändning,
2a)  förutsättningarna för en tillräcklig bostadsproduktion, 
3)  den byggda miljöns skönhet och värnandet om kulturvärden,
4)  möjligheterna att bevara naturens mångfald och andra naturvärden,
5)  miljövården och möjligheterna att förhindra miljöolägenheter,
6)  en sparsam ändring av naturresurserna,
7)  välfungerande samhällen och ett högklassigt byggande,
8)  ett ekonomiskt samhällsbyggande,
9)  näringslivets verksamhetsbetingelser,
10)  tillgången till service, samt
11)  ändamålsenliga trafikarrangemang samt i synnerhet betingelserna för kollektivtra-

fiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (VAT)

Statsrådet har fattat ett beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen 
2000 och ett beslut om översyn av målen i november 2008. De reviderade målen trädde 
i kraft den 1 mars 2009. Målen ska beaktas och möjligheterna att uppnå dem främjas 
i de statliga myndigheternas verksamhet, vid planeringen på landskapsnivå och i 
kommunplanläggningen (MarkByggL 24 §).

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är uppdelade i allmänna 
och särskilda mål. De allmänna målen är principiella riktlinjer som bör beaktas i 
den översiktliga planläggningen, till exempel i landskaps- och generalplanerna. De 
allmänna målen tillämpas på omfattande lösningar som styr den övriga områdesan-
vändningen i generalplaner, men inte på lösningar som direkt styr byggandet om de 
kan jämföras med en detaljplan.

I de allmänna målen fästs uppmärksamhet vid bland annat växelverkan mellan 
städerna och landsbygden, utvecklande av bynätet samt utnyttjande av befintliga 
strukturer och förtätande av samhällsstrukturen. Målet är också mångsidigare nä-
ringsverksamhet, näringar som baserar sig på glesbebyggelse och enstaka funktioner 
samt landsbygdens behov av nya permanenta invånare. Bevarandet av den nationella 
kulturmiljön och byggnadsarvet samt naturens mångfald ska främjas, liksom rekrea-
tion i naturen, natur- och kulturturism samt hållbar användning av naturresurserna.

De särskilda målen är förpliktelser som gäller all form av planläggning, såsom en 
bygeneralplan som styr byggandet, såvida de inte särskilt har inriktats på att gälla 
endast någon viss plannivå. Många av de särskilda målen är inriktade på planeringen 
på landskapsnivå, och genom landskapsplanens styrande inverkan förmedlas de till 
kommunplanläggningen. I rutan nedan finns exempel på särskilda mål som är av 
särskild betydelse på byområden.
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Särskilda mål som gäller bygeneralplaner som medför rätt till bygglov  
är bl.a.:

•  Utgångspunkten för generalplanen bör vara en välgrundad bedömning av befolknings-
utvecklingen. 

• I samband med generalplanläggningen ska en enhetligare samhällsstruktur främjas 
och åtgärder presenteras som är nödvändiga för att åstadkomma detta.

• I samband med planeringen av områdesanvändningen ska bebyggelsen på landsbygden 
samt turismen och den övriga fritidsverksamheten inriktas så att de stödjer lands-
bygdstätorterna och bynätet samt infrastrukturen

• Vid områdesanvändningen ska områden med översvämningsrisk i enlighet med myn-
digheternas utredningar beaktas och en bekämpning av riskerna i anslutning till 
översvämning eftersträvas. Vid planeringen av områdesanvändningen ska nybyggande 
inte placeras i områden med översvämningsrisk.

• Vid generalplanläggningen ska förberedelser göras för ökande stormar och störtregn. 
• Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda för-

nybara energikällor främjas.
• I samband med planeringen av områdesanvändningen ska en tillräcklig tillgång på friskt 

vatten av god kvalitet tryggas, likaså möjligheterna att i praktiken lösa den regionala 
vattenförsörjningen i tätorterna. Ytterligare ska man i samband med planeringen fästa 
vikt vid förebyggandet av olägenheter orsakade av avloppsvatten. 

• I samband med områdesanvändningen ska säkras att nationellt sett betydelsefulla 
värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras. Vid områdesanvändningen ska 
de riksomfattande inventeringar (1) som myndigheterna genomfört beaktas som 
utgångspunkter för planeringen av områdesanvändningen. 

• I samband med planeringen av områdesanvändningen ska vikt fästas vid naturområden 
som ekologiskt eller med tanke på rekreationen i det fria är betydande och enhetliga. 
Områdesanvändningen och byggandet ska styras på ett sådant sätt att dessa helheter 
inte i onödan spjälks upp.

• I samband med planeringen av områdesanvändningen ska strändernas fritidsbebyg-
gelse planeras så att strandområden som är av betydelse på grund av deras naturvärde 
bevaras och att fritidsboendet upplevs som trivsamt.

• Vid planeringen av områdesanvändningen ska behovet av skydd för grund och ytvatt-
nen beaktas, likaså behoven av förbrukning.

• Bördiga och enhetliga åkrar ska inte utan särskilda skäl tas i bruk för tätortsfunktio-
ner, inte heller ska värdefulla och vidsträckta skogsområden spjälkas upp till följd av 
annan områdesanvändning.

(1) Riksomfattande inventeringar som ska beaktas som utgångspunkt för planeringen:
• Byggda kulturmiljöer av riksintresse, Museiverket 2009 (RKY 2009, www.rky.fi)
• Värdefulla landskapsområden. Miljöministeriet, miljövårdsavdelningen. Betänkande 

66/1992
• Förhistoriska skyddsområden som är betydelsefulla för hela landet. Inrikesminis-

teriet, planläggnings- och byggnadsavdelningen. Meddelande 3/1983. 

(Det främsta källmaterialet för fornlämningar är dock Museiverkets register över forn-
lämningar som finns på adressen http://kulttuuriymparisto.nba.fi/.)
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Planering på landskapsnivå samt landskapsplan
Landskapsförbunden ansvarar för planeringen på landskapsnivå. Planeringen på 
landskapsnivå omfattar en landskapsöversikt, en landskapsplan och ett landskaps-
program. Vid planeringen på landskapsnivå beaktas de riksomfattande målen som 
i sin tur samordnas med landskapets mål och de lokala målen för områdesanvänd-
ningen. Landskapsplanen godkänns av landskapsfullmäktige och fastställs av mil-
jöministeriet.

När en landskapsplan utarbetas ska de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen beaktas. Samtidigt ska man fästa vikt vid de särskilda behov som för-
hållandena i landskapet betingar. Planen ska i mån av möjlighet samordnas med 
landskapsplanläggningen av områden som gränsar till landskapsplaneområdet. 
Naturskyddsprogram och naturskyddsbeslut samt beslut om att inrätta landskaps-
vårdsområden ska tjäna till ledning när planen utarbetas. 

När planen utarbetas ska avseende också fästas vid en ekonomisk områdesan-
vändning och en planering som innebär att markägare eller andra rättsinnehavare 
inte orsakas oskäliga olägenheter. Det ska också klarläggas vem som ska genomföra 
planen och vidta de åtgärder den förutsätter. Dessutom ska övriga krav på innehållet 
som nämns i 28 § i markanvändnings- och bygglagen beaktas.

När landskapsplanen utarbetas ska särskild vikt fästas vid  
(MarkByggL 28 § 3 mom.)

• att landskapets region- och samhällsstruktur är ändamålsenlig
• att områdesanvändningen är ekologiskt hållbar
• att arrangemangen för trafik och teknisk service är hållbara med tanke på miljö och 

ekonomi
• att vatten- och marksubstanstillgångarna används på ett hållbart sätt
• att verksamhetsbetingelser för näringslivet i landskapet ordnas
• att landskapet, naturvärdena och kulturarvet värnas
• att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.

Landskapsplanen ska tjäna till ledning när generalplaner och detaljplaner utarbetas 
och ändras samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen. 
När myndigheterna planerar åtgärder som gäller områdesanvändningen och be-
slutar om att vidta dessa åtgärder, ska de beakta landskapsplanen, försöka främja 
genomförandet av planen och se till att åtgärderna inte försvårar genomförandet av 
planen. På området för en generalplan med rättsverkningar eller en detaljplan gäller 
landskapsplanen inte, men den styr ändringar av dessa planer.

På ett rekreations- eller skyddsområde samt områden för trafik eller teknisk service 
i landskapsplanen gäller inskränkning av byggandet (MarkByggL 33 §): Tillstånd 
att uppföra en byggnad får inte beviljas så att genomförandet av landskapsplanen 
försvåras. Tillstånd ska dock beviljas, om förvägrande av tillstånd på grund av land-
skapsplanen skulle orsaka sökanden betydande olägenhet och kommunen eller något 
annat offentligt samfund inte löser in området eller betalar skälig ersättning för olä-
genheten (den s.k. pengar eller tillstånd-principen). Bygginskränkningens omfattning 
kan begränsas eller inskränkas genom en särskild bestämmelse. 
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Figur 6. Utdrag ur landskapsplanen för Norra Savolax. I planen har anvisats objektsområden för 
utvecklande av landsbygden samt byar som ska utvecklas på olika sätt. Norra Savolax Förbund. 
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Generalplan

Generalplanens syfte
Syftet med generalplanen är att i allmänna drag styra samhällsstrukturen och mark-
användningen i kommunen eller en del av den samt att samordna funktionerna. 
Flera kommuner kan utarbeta en generalplan i samarbete (gemensam generalplan). I 
generalplanen anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nöd-
vändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering 
samt byggande och annan markanvändning. En generalplan kan också utarbetas för 
att styra markanvändningen och byggandet på ett visst område. 

Generalplanen godkänns av kommunfullmäktige. En generalplan som är gemen-
sam för flera kommuner godkänns av ett gemensamt organ som kommunerna utsett, 
och planen fastställs av miljöministeriet.

Krav på generalplanens innehåll
Landskapsplanen ska tjäna till ledning när generalplaner utarbetas och ändras. När 
en generalplan utarbetas ska dessutom de andra krav på planens innehåll som nämns 
i 39 § i markanvändnings- och bygglagen beaktas. Kraven gäller bland annat sam-
hällsstrukturen, behov i anslutning till boendet och livsmiljöns kvalitet. Man bör även 
se till att det finns verksamhetsbetingelser för näringslivet, att miljöolägenheterna 
minskas och att miljövärdena värnas.

När en generalplan utarbetas ska beaktas (MarkByggL 39 §)

När en generalplan utarbetas ska landskapsplanen beaktas på det sätt som bestäms 
ovan [32§].

När en generalplan utarbetas ska beaktas
1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar
2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas
3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas 
4) att trafiken samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan 

ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekono-
min hållbart sätt

5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad 
livsmiljö

6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv
7) att miljöolägenheterna minskas
8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt 
9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.

De omständigheter som avses i 2 mom. ska utredas och beaktas i den omfattning som 
styrmålet för generalplanen och generalplanens noggrannhet förutsätter.

Generalplanen får inte orsaka markägare eller andra rättsinnehavare oskäliga olägen-
heter.
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Generalplanens rättsverkningar
En generalplan kan utarbetas så att den har rättsverkningar eller så att den saknar 
rättsverkningar. En generalplan som direkt styr byggandet (MarkByggL 44 § eller  
72 §) ska alltid vara en generalplan med rättsverkningar.

En generalplan med rättsverkningar ska tjäna till ledning när detaljplaner utarbetas 
och ändras samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen. När 
myndigheterna planerar åtgärder som gäller områdesanvändningen och beslutar att 
vidta sådana åtgärder, ska de se till att åtgärderna inte försvårar genomförandet av 
generalplanen. En generalplan med rättsverkningar har också rättsverkningar som 
direkt berör markägare och byggare.

Generalplanen ersätter en tidigare godkänd generalplan för samma område, om 
det i planen inte särskilt bestäms att den tidigare planen fortsätter att gälla antingen 
helt eller delvis. På ett detaljplaneområde gäller generalplanen inte, utom i fråga om 
verkan som gäller styrning när detaljplanen ändras.

En generalplan utan rättsverkningar har ingen styrande inverkan på detaljplan-
läggningen eller annan markanvändning. Den har inte heller några rättsverkningar 
som berör markägarna, med undantag av den i 99 § 3 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen nämnda möjligheten att på grundval av tillstånd lösa in ett område som 
behövs för till exempel bostadsbyggande. En generalplan utan rättsverkningar kan 
användas som ”fullmäktiges viljeyttring” för att bestämma den framtida planlägg-
ningen. Den kan också fungera som utredningsmaterial när man funderar på till 
exempel undantagsbeslut eller avgöranden som gäller planeringsbehov.

Genomförande av generalplanen, se kapitel 6.

Generalplanen som grund för bygglov
En generalplan kan också utarbetas så detaljerat att den under vissa förutsättningar 
kan användas som grund för beviljande av bygglov på strandområden samt från 
och med den 1 januari 2009 också på sådana byområden där det inte finns ett stort 
behov av byggande. Även för vindkraftverk kan bygglov under vissa förutsättningar 
beviljas direkt med stöd av generalplanen. I samma plan kan det samtidigt finnas 
delar med olika rättsverkningar, till exempel delar som styr byggandet på både 
strand- och byområden. 

 
Markanvändnings- och bygglagens bestämmelse om generalplanläggning av byar
Enligt 44 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan det i en generalplan sär-
skilt bestämmas att planen eller en del av den får användas som grund för beviljande 
av bygglov. De särskilda förutsättningarna för bygglov ska då utredas i generalpla-
nen, och någon särskild prövning av planeringsbehovet enligt 137 § 1 mom. eller 
någon detaljplan behövs inte längre. Tillämpningen av 44 § i markanvändnings- och 
bygglagen behandlas mera ingående i avsnitt 4.3.

Strandgeneralplaner
I 72 § i markanvändnings- och bygglagen bestäms om behovet av planering på strän-
der. Enligt den får i en strandzon som hör till ett strandområde vid hav eller annat 
vatten byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med 
rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av den kan 
användas som grund för beviljande av bygglov.



31Miljön i Finland  3sv | 2012

Villkorlig bygginskränkning (MarkByggL 43 § 1 mom.)

• Gäller inom hela området för en generalplan med rättsverkningar.
• Tillstånd för byggande får inte beviljas så att genomförandet av generalplanen försvåras. (T.ex. när man 

vill bygga på ett åkerområde som skall bevaras för odling eller på ett rekreationsområde.)
• Tillstånd skall dock beviljas, om förvägrande av tillstånd på grund av generalplanen skulle orsaka sökanden 

betydande olägenhet och kommunen eller ett offentligt samfund inte löser in området eller betalar skälig 
ersättning för olägenheten (principen “pengar eller tillstånd”).

• När olägenheten bedöms beaktas inte ändringar som inträffat i ägandeförhållandena efter det att gene-
ralplanen godkänts, om de inte har gjorts för genomförande av generalplanen.

Ovillkorlig bygginskränkning (MarkByggL 43 § 2 mom.)

• Gäller på områden som angetts särskilt.
• Får inte bygga så att genomförandet av generalplanen försvåras.
• Begränsningen får inte vara oskälig för markägaren.
• Typisk användning: för att säkerställa att ett visst område förblir obebyggt. (Exempelvis på åkerområden 

i närheten av en by, om byggrätterna har överförts till byområdet.)
• Kan också vara förenad med en skyddsbestämmelse.

Åtgärdsbegränsning (MarkByggL 43 § 2 mom.)

• Gäller på områden som angetts särskilt.
• En åtgärd som förändrar landskapet får inte vidtas utan ett tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 §.
• Används t.ex. på grundvattensområden eller områden som är värdefulla till sina naturförhållanden och 

vilkas användning för jord- och skogsbruket man inte vill förhindra men där man vill styra t.ex. trädfäll-
ning, dikesgrävning eller annan bearbetning av markytan.

Tidsbegränsad bygginskränkning (MarkByggL 43 § 3 mom.)

• Gäller i högst fem år på områden som angetts särskilt.
• Ett område som är avsett för byggnadsverksamhet får inte användas för annat byggande än för jordbrukets 

och andra därmed jämförbara näringars behov.
• Kan komma i fråga på tätor-ters randområden som man vill reservera för till exempel tätortsfunktioner.

Krav på rivningslov (MarkByggL 127 § 1 mom.)

• Gäller enligt särskilt beslut.
• En byggnad eller en del av en byggnad får inte utan tillstånd rivas.
• Används när man i tillståndsförfarandet vill undersöka objektets byggnadsskyddsvärde, traditionsvärde, 

skönhetsvärde eller andra värden.
• Kan också vara förenat med en skyddsbestämmelse.

Bestämmelse om planeringsbehovet  (MarkByggL 16 § 3 mom.)

• I kraft den tid som bestäms särskilt, högst 10 år åt gången.
• Kan utfärdas för ett område 

– där det på grund av läget kan förväntas en samhällsutveckling som kräver planering eller 
– där det på grund av särskilda miljövärden eller miljöolägenheter är nödvändigt att planera markan-

vändningen.
• Används när man vill tillämpa utvidgad bygglovsprövning (t.ex. på områden utanför byområdet där det 

finns ett stort behov av byggande).

Figur 7. Begränsningar som följer av en generalplan med rättsverkningar. I generalplanen kan också 
utfärdas skyddsbestämmelser (MarkByggL 41 § 2 mom.) och andra nödvändiga bestämmelser. 
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Många byar ligger åtminstone delvis på strandområden. När en generalplan utarbetas 
för en sådan by ska även bestämmelserna om strandbyggande (MarkByggL 10 kap.) 
beaktas. (Mera om planläggning av stränder i handledningen Planering av stränder-
nas markanvändning, miljöhandledning 120sv, miljöministeriet 2005.)

Generalplaner som styr utbyggnaden av vindkraft  
Enligt 77 a § i markanvändnings- och bygglagen kan trots vad som föreskrivs i 137 § 
1 mom. bygglov beviljas för uppförande av vindkraftverk, om det i en generalplan 
med rättsverkningar särskilt bestäms att planen eller en del av den får användas som 
grund för beviljande av bygglov. Särskilda krav på innehållet i en generalplan som 
gäller utbyggnad av vindkraft finns i 77 b § i lagen.

Detaljplan och stranddetaljplan

Detaljplanens syfte är att styra markanvändningen och byggandet i detalj. I detalj-
planen anvisas områden för olika ändamål och i den utfärdas också de bestämmelser 
om byggande och annan markanvändning som är nödvändiga med beaktande av 
planens syfte. 

Det är kommunens uppgift att utarbeta detaljplaner. Detaljplanen ska utarbetas 
och hållas aktuell efter hand som kommunens utveckling, i synnerhet behovet av 
bostadsproduktion eller behovet att styra markanvändningen, det kräver. Kraven 
på detaljplanens innehåll framhäver en sund, trygg och trivsam livsmiljö. Detaljpla-
nen godkänns av kommunfullmäktige. Genom en instruktion har beslutanderätten 
i fråga om andra än betydande planer kunnat överföras till kommunstyrelsen eller 
en nämnd. 

I tätbebyggda tätorter på landsbygden och i tätorternas tillväxtområden förutsätter 
byggande att en detaljplan utarbetas. I praktiken har kommunerna inga möjligheter 
att utarbeta detaljplaner för alla byar där det finns behov av byggande. På dessa 
områden är det ofta mest ändamålsenligt att styra byggandet med en översiktlig 
generalplan med rättsverkningar och avgöranden som gäller planeringsbehov. I om-
råden där det inte finns ett stort behov av byggande kan bygglov beviljas med stöd 
av en generalplan som styr byggandet (MarkByggL 44 §). (Angående användningen 
av olika planeringsinstrument se kapitel 4.) 

En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen och på ett detaljplaneområde 
får det inte placeras sådana funktioner som medför olägenheter för den användning 
av andra områden som anvisats i planen.

En markägare kan utarbeta en stranddetaljplan som i huvudsak gäller fritidsbebyg-
gelse för ett strandområde. I 73 § i markanvändnings- och bygglagen finns bestäm-
melser om krav på innehållet i en stranddetaljplan. (I handledningen Planering av 
strändernas markanvändning berättas mera om utarbetandet av stranddetaljplaner.)

Användning av byggförbud när en plan utarbetas

Kommunen kan utfärda byggförbud på ett område för viss tid när en generalplan 
eller en detaljplan ska utarbetas (MarkByggL 38 § och 53 §). Exempelvis medan en 
bygeneralplan utarbetas kan man med hjälp av byggförbud förhindra byggande som 
eventuellt försvårar planläggningen. Det är kommunen som beslutar om byggförbud. 
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3.2 

Byggnadsordning och tillståndssystem

Målen för styrningen av byggandet (MarkByggL 12§)

Målet för styrningen av byggandet är att främja
1)  en god, hälsosam, trygg och trivsam samt socialt fungerande och estetiskt balanserad 

livsmiljö som tjänar användarnas behov
2) byggande som baserar sig på lösningar med hållbara och ekonomiska kretslopps-

egenskaper, som fungerar socialt och ekologiskt samt som skapar och bevarar kul-
turvärden, samt

3) planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och 
byggnadsbeståndet. 

Byggnadsordning

Kommunen ska ha en byggnadsordning (MarkByggL 14 §). I byggnadsordningen 
meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är 
nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- 
och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och 
bevaras. Byggnadsordningen godkänns av kommunfullmäktige och när den bereds 
ska det som i lagen bestäms om växelverkan i anslutning till planläggningen iakttas 
i tillämpliga delar. Förslaget till byggnadsordning ska läggas fram offentligt och ut-
låtande om det ska begäras av närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Föreskrifterna i byggnadsordningen kan gälla byggplatser, byggnaders storlek 
och placering, anpassningen av byggnader till miljön, byggsättet, planteringar, in-

Krav på detaljplanens innehåll (MarkByggL 54 §)

När en detaljplan utarbetas ska landskapsplanen och en generalplan med rättsverkningar 
beaktas på det sätt som bestäms ovan [32 § och 42 §].

Detaljplanen ska utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och 
trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Den byggda 
miljön och naturmiljön ska värnas och enskilda värden i anslutning till dem får inte 
förstöras. På det område som planläggs eller i dess närmaste omgivning ska det finnas 
tillräckligt med parker eller andra områden som lämpar sig för rekreation.

Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett 
sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen 
får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga 
olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som 
ställs på den åsidosätts.

Om det utarbetas en detaljplan för ett område där det inte finns någon generalplan med 
rättsverkningar, ska vid utarbetandet av detaljplanen i tillämpliga delar beaktas även vad 
som bestäms om kraven på generalplanens innehåll.
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hägnader och andra konstruktioner, vården av den byggda miljön, ordnandet av 
vatten och avlopp samt lokala byggomständigheter som kan jämställas med dessa. 
Föreskrifterna kan gälla hela kommunen eller olika delområden. Föreskrifterna kan 
också komplettera de bestämmelser som utfärdats i general- och detaljplaner. Om 
byggnadsordningen och planerna innehåller motstridiga föreskrifter och bestäm-
melser om samma sak, ska planbestämmelserna gälla framför föreskrifterna i bygg-
nadsordningen.

I byggnadsordningen meddelas ofta olika föreskrifter för detaljplaneområden och 
icke detaljplanlagda områden. Föreskrifterna för icke detaljplanlagda områden gäl-
ler ofta byggplatsernas storlek och byggrättens omfattning samt att det traditionella 
byggsättet ska beaktas. För strandområden har man ofta meddelat föreskrifter som 
avviker från andra områden och som gäller byggandets omfattning, avstånd från 
strandlinjen och anpassning till landskapet. Dylika föreskrifter som gäller ett visst 

Plock ur Tyrnäväs byggnadsordning

Byggande utanför generalplaneområdet (till exempel)

• områden som är i behov av planering har definierats, bl.a. nationellt värdefulla landskapsområden och 
kulturhistoriskt betydande områden samt byar och byhelheter

• byggandet på områden i behov av planering får inte äventyra det öppna åkerlandskapet; strävan är att styra 
byggandet till områden där det finns byggnader sedan tidigare, till utkanten av skogar eller till områden 
i skydd av skog; byggandet får inte leda till skadlig samhällsutveckling

• byggplatsens areal ska utgöra minst 4 000 m²; om fastigheten ansluts till det allmänna vatten- och av-
loppsnätet bör byggplatsen utgöra minst 2 500 m²

• på byggplatsen får det uppföras högst en bostadsbyggnad med två bostäder och i två våningar; den sam-
manlagda våningsytan får utgöra högst 5 % av byggplatsens areal; om fastigheten ansluts till vatten- och 
avloppsnätet och byggplatsen är mindre än 3 000 m², får den sammanlagda våningsytan utgöra upp till 
10 % av byggplatsens areal

• på kulturhistoriskt värdefulla åker- och byområden (som har definierats separat) ska byggandet förläggas 
till befintliga gårdsområden och skogsdungar

• i byggandet bör byggnader av olika ålder bevaras, likaså deras lokala särdrag och människonära karaktär; 
i byggandet bör man också se till att bevara karakteristiska by- och kulturmiljöer vid floddalar

• byggandet ska följa byggnadsseden och passa in i det befintliga byggnadsbeståndet; byggnaderna på bygg-
platsen ska bilda en harmonisk helhet

• till de lämpligaste byggplatserna på slättlandet hör gamla byggplatser där det finns växtlighet och gamla 
byggnader från tidigare; nästlämpligast är platser som på ett naturligt sätt utgör en del av terrängen, 
osynliga eller delvis synliga platser i landskapet, skogsdungar, utkanter av skogar

• utöver detta beaktas andra bestämmelser som gäller byggplatser, byggnadsformer, utvändigt material, 
färger och fasadplanering samt

• anvisningar i form av rekommendationer om bevarande och skötsel av betes- och ängsmarker, åkerrenar, 
skogsdungar osv.

Figur 8. Komprimerad beskrivning av en byggnadsordning där byggande på landsbygden behandlats 
särskilt väl, till exempel Tyrnäväs byggnadsordning, Maija Niemelä.
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område kunde även i större utsträckning användas för att styra byggandet i byar 
och andra landsbygdsområden, framför allt när det inte har ansetts nödvändigt att 
utarbeta en general- eller detaljplan för området. 

I byggnadsordningen kan det också bestämmas att ett visst delområde i kommunen 
är ett område i behov av planering, varvid det behövs mer omfattande tillstånds-
prövning än normalt (avgörande som gäller planeringsbehov). De delområden som 
berörs av olika föreskrifter (t.ex. byar eller strandområden), kan definieras i ord eller 
avgränsas på kartan.

Tillståndssystem

För uppförande av en byggnad behövs bygglov. Rivning av en byggnad kan förutsätta 
rivningslov. För uppförande av olika konstruktioner och anläggningar eller andra 
åtgärder som definieras i 62 § i markanvändnings- och byggförordningen räcker det 
med åtgärdstillstånd. Kommunens byggnadsordning kan innehålla föreskrifter om ett 

Tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen

Bygglov (MarkByggL 125 §)
• ny byggnad
• reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad
• utvidgning eller ändring av ändamålet (bl.a. fritidsbostad ändras för permanent  

boende)
• förutsättningar för bygglov utanför detaljplaneområden: 136 § i markanvändnings- och 

bygglagen.

Åtgärdstillstånd (MarkByggL 126 §)
• konstruktioner och anläggningar, t.ex. master, cisterner, skorstenar, större antenner 

och kajer, broar, skyddstak, skjul, toaletter, scener eller motsvarande (62 § i mark-
användnings- och byggförordningen) när åtgärdstillstånd avgörs iakttas i tillämpliga 
delar vad som bestäms om förutsättningarna för bygglov.

Rivningslov (MarkByggL 127 §)
• på detaljplaneområde, på generalplaneområde om så bestäms, på andra ställen vid 

behov (rivningsanmälan)
• förutsättningar för rivningslov: 139 § i markanvändnings- och bygglagen.

Tillstånd för miljöåtgärder (MarkByggL 128 §)
• för åtgärd som förändrar landskapet på ett detaljplaneområde eller om så bestäms 

i generalplanen
• tillstånd för miljöåtgärder behövs inte för sådant tagande av marksubstanser som 

kräver tillstånd enligt marktäktslagen
• tillstånd för miljöåtgärder ska beviljas, om inte åtgärden försvårar användningen av 

området för det ändamål som reserverats i planen eller förstör stads- eller land-
skapsbilden (MarkByggL 140 §).

Anmälningsförfarande i stället för bygglov eller tillstånd för miljöåtgärder (MarkByggL 
129 §) byggande eller åtgärd av ringa betydelse om så bestäms i byggnadsordningen.
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anmälningsförfarande som är enklare än åtgärdstillstånd. För åtgärder som förändrar 
landskapet kan det behövas tillstånd för miljöåtgärder.

Vid behov ska utlåtanden om bygglov begäras av olika myndigheter, till exempel 
av närings-, trafik- och miljöcentralen och museimyndigheterna, när bygglovet gäl-
ler värdefulla byggnadsarvsobjekt. NTM-centralen ska underrättas om bygglov som 
tillåter rivning, om beviljandet av tillstånd kan innebära att kulturmiljövärden går 
förlorade.

Prövning av planeringsbehov
I 16 § i markanvändnings- och bygglagen finns det bestämmelser om områden i behov 
av planering där det krävs mer omfattande prövning än sedvanligt bygglov. I 137 § 
föreskrivs om särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering.

Med ett område i behov av planering avses ett område där det på grund av byg-
gande som redan förekommit eller andra förhållanden på området är nödvändigt att 
vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller 
att ordna friområden. Byggandet kan dessutom på grund av betydande miljökon-
sekvenser förutsätta mer omfattande prövning än sedvanligt bygglovsförfarande.

En del av områdena i behov av planering uppkommer direkt med stöd av lagen på 
grund av befintlig bebyggelse. För att definiera sådana områden har man ofta använt 
tumregeln att planeringsbehov uppkommer när fem hus ligger högst 150−200 meter 
från varandra. Kommunen kan också anvisa områden i behov av planering i bygg-
nadsordningen eller i en generalplan med rättsverkningar. Då undgår man att pröva 
om det föreligger planeringsbehov i samband med ett enskilt projekt. Utöver nuläget 
kan man också beakta det förväntade byggandet eller andra faktorer som kräver 
planering, till exempel ett värdefullt kulturlandskap eller andra miljöförhållanden.

 Kommunen avgör planeringsbehovet innan bygglov beviljas. På ett område i be-
hov av planering ska man utöver förutsättningarna för bygglov se till att byggandet 
1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering av 
områdesanvändningen, 2) inte leder till menlig samhällsutveckling och 3) är lämpligt 
med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av särskilda natur- eller kul-
turmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreationsbehoven. Byggande på ett område 
i behov av planering får inte heller leda till byggande som har betydande skadliga 
miljökonsekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser. 

Med hjälp av avgöranden som gäller planeringsbehov kan man i enskilda fall till-
låta byggande i situationer där projektspecifik prövning är tillräcklig. Det får dock 
inte meddelas så många avgöranden som gäller planeringsbehov att utarbetandet 
av senare planer försvåras, utan det måste finnas planeringsutrymme för eventuell 
planläggning. När planen sedan utarbetas kan byggandet planeras på så ändamåls-
enligt sätt som möjligt.

För att uppföra en ekonomibyggnad som hör till en redan befintlig bostad eller 
lantgård behövs inte något avgörande som gäller planeringsbehov, inte heller för att 
renovera en byggnad eller för en mindre utvidgning av en bostadsbyggnad. 

I 72 § i markanvändnings- och bygglagen finns det bestämmelser om behovet av 
planering på stränder (mera i publikationen Planering av strändernas markanvänd-
ning, miljöhandledning 120sv, miljöministeriet 2005).
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Undantag
Om ett byggnadsprojekt avviker från en planbestämmelse eller en föreskrift i bygg-
nadsordningen eller från en annan bestämmelse i markanvändnings- och bygglagen, 
eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den, behövs det undantagsbeslut 
före bygglov. Syftet med undantagsförfarandet är att säkerställa att byggandet inte 
försvårar planläggningen eller annan reglering av områdesanvändningen eller möj-
ligheterna att uppnå målen för naturvården eller skyddet av den byggda miljön. 
Undantag får inte heller leda till byggande med betydande konsekvenser eller ha 
avsevärda skadliga miljökonsekvenser. (Förutsättningarna för undantag, MarkByggL 
172 §) 

Undantagsbeslut behövs också om man vill uppföra en ny byggnad på ett strand-
område eller i en strandzon där en generalplan med rättsverkningar eller detaljplan 
enligt 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen inte är i kraft. (Mera informa-
tion om behovet av planering av stränder och strandplanläggning i publikationen 
Planering av strändernas markanvändning, miljöhandledning 120sv, miljöministeriet 
2005)

Det är i regel kommunen som beslutar om undantag. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen beslutar om undantag när det är fråga om uppförande av en ny byggnad på ett 
icke planlagt strandområde och det inte är fråga om att ersätta en gammal bostads-
byggnad med en ny. Närings-, trafik- och miljöcentralen har dessutom behörighet att 
avvika från en byggrätt eller en skyddsbestämmelse i en detaljplan.

3.3

Kopplingar till annan lagstiftning och planering

I markanvändnings- och bygglagen föreskrivs särskilt att när en plan utarbetas ska 
det som bestäms i naturvårdslagen och lagen om fornminnen iakttas. Övrig lagstift-
ning och olika riksomfattande mål, principbeslut, program och rekommendationer 
har inga direkta rättsverkningar för planläggningen, men de påverkar målen för 
planläggningen och myndighetsstyrningen.

Byggnadsarv, landskap och fornlämningar 

Bevarandet av byggnadsarvet och landskapet säkerställs i huvudsak i samband med 
planläggningen genom nödvändiga områdesreserveringar och skyddsbestämmelser 
på det sätt som kraven på planens innehåll förutsätter. Fasta fornlämningar (grav-
rösen, klippmålningar, offerkällor, bostadslämningar och lämningar av färdvägar, 
försvarsanläggningar osv.) är skyddade genom lagen om fornminnen (295/1963) 
oberoende av planläggningen. 

Kulturhistoriskt betydande områden och objekt anvisas i planen på det sätt som 
skalan tillåter. Planbeteckningarna ska basera sig på tillräckliga utredningar om 
byggnadsarvet, fornlämningar och landskapet. Uppgifter om kända fornlämningar 
finns i registret över fornlämningar som upprätthålls av Museiverket (http://kult-
tuuriymparisto.nba.fi). 
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Med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) kan man skydda 
byggnader, konstruktioner, byggnadsgrupper och bebyggda områden som är av 
betydelse med avseende på byggnadshistoria, byggnadskonst, byggnadsteknik eller 
särskilda miljövärden eller med avseende på en byggnads användning eller händelser 
som är förknippade med den. Bestämmelser om skyddande av evangelisk-lutherska 
kyrkobyggnader finns i kyrkolagen (1054/1993) och om skyddande av ortodoxa kyr-
kor i lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006). Områden och objekt som är skyddade 
med stöd av speciallagar anvisas med egna planbeteckningar i planerna. 

Med stöd av naturvårdslagen (1096/1996) kan det inrättas landskapsvårdsområ-
den av riksintresse eller intresse på landskapsnivå. I beslutet om inrättande kan tas 
in bestämmelser om bevarande av väsentliga drag i landskapet. Även dessa områden 
anvisas i planen. Miljöministeriet inrättar landskapsvårdsområden av riksintresse 
och NTM-centralen andra landskapsvårdsområden. Landskapsvårdsområden kan 
inrättas i första hand på de värdefulla landskapsområden av riksintresse eller intresse 
på landskapsnivå som miljöministeriet fastställt.

Inventeringar enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning som ska be-
aktas i planläggningen är:

• Byggda kulturmiljöer av riksintresse, Museiverket 2009 (RKY 2009, www.rky.
fi).

• Värdefulla landskapsområden. Landskapsområdesarbetsgruppens II betänkan-
de. Miljöministeriet, miljövårdsavdelningen. Betänkande 66/1992. Helsingfors, 
1993.

• Utredning om förhistoriska skyddsområden (Valtakunnallisesti merkittävät 
esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet). Inrikesministeriet, planläggnings- 
och byggnadsavdelningen, meddelande 3/1983.

Det främsta källmaterialet för fornlämningar är ändå Museiverkets register över 
fornlämningar som finns på adressen: http://kulttuuriymparisto.nba.fi/. 

Det är motiverat att i planläggningen värna om vårdbiotoper, till exempel strand-
ängar vid havet och insjöar samt hagmarker och skogsbeten. Vårdbiotoperna har 
inventerats 1992−1998 och publicerats i de regionala miljöcentralernas publikations-
serier. Vårdbiotoperna har dessutom utretts i översiktsplaner för naturens mångfald 
i jordbruksområden. 

I landskapen och kommunerna har det dessutom gjorts olika inventeringar och 
utarbetats kulturmiljöprogram som gäller kulturmiljöer och vårdbiotoper av intresse 
på landskapsnivå och lokalt intresse. Dessa beaktas enligt de krav som ställs på 
planläggningens innehåll. 

Miljöskydd och vattentjänster

Miljöskyddslagen (86/2000) är en allmän lag om hindrande av förorening av miljön. 
Den innehåller bestämmelser om bland annat förebyggande av förorening av vat-
ten och mark. Projekt som omfattas av miljöskyddslagen är till exempel avledning 
av avloppsvatten från bosättningen och industrin samt annan verksamhet som ger 
upphov till utsläpp av vatten. Enligt förbudet mot förorening av mark (MSL 7 §) får 
på eller i marken inte lämnas eller släppas ut avfall eller andra ämnen så att detta kan 
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medföra risk eller olägenhet för hälsan eller miljön. Enligt förbudet mot förorening 
av grundvatten (MSL 8 §) får ämnen eller energi inte deponeras på eller ledas till ett 
sådant ställe att grundvattnet kan förorenas. 

Statsrådet kan genom förordning utfärda behövliga bestämmelser om hindrande 
och minskning av förorening av miljön. I 3 a kap. i miljöskyddslagen föreskrivs om 
behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet. I enlighet 
med det utfärdas genom förordning av statsrådet närmare bestämmelser dels om 
obligatorisk reningsnivå och tillåten belastning av miljön från hushållsavloppsvat-
ten, dels om planering, användning och underhåll av avloppsvattensystemen och 
avslamning (MSL 27 c §).

Kommunen kan dessutom utfärda sådana allmänna föreskrifter som är påkallade 
av de lokala förhållandena och som gäller kommunen eller någon del av den (kom-
munala miljöskyddsföreskrifter, MSL 19 §).

Bestämmelserna om avloppsvatten från glesbebyggelse reviderades 2011. I 3 a kap. 
i miljöskyddslagen föreskrivs om den allmänna skyldigheten att rena avloppsvatten, 
de krav som ställs på avloppsvattensystemen och undantag från skyldigheten att 
iaktta bestämmelserna. Statsrådets förordning om behandling av hushållsavlopps-
vatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011), alltså den så kallade avloppsvat-
tenförordningen, fastställer reningsnivåerna för organiska ämnen, fosfor och kväve 
samt övergångstidens längd. I förordningen föreskrivs också om innehållet i planen 
för byggande av avloppsvattensystem samt om bruks- och underhållsanvisningar. 
Lagändringen trädde i kraft den 9 mars 2011 och den nya förordningen den 15 mars 
2011. Nybyggnader berörs genast av kraven. I fastigheter som är uppförda före 2004 
ska kraven vara uppfyllda före den 15 mars 2016.

Enligt 6 § i lagen om vattentjänster (119/2001) svarar fastighetsägaren för vat-
tenförsörjning och avloppshantering på sin fastighet. Kommunen ska dock utveckla 
vattentjänsterna inom sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingen 
för uppfyllande av lagens syften samt delta i den regionala översiktsplaneringen 
av vattentjänsterna. Kommunen ska i samarbete med vattentjänstverken inom sitt 
område utarbeta och uppdatera sådana planer för utvecklande av vattentjänsterna 
som täcker dess område. Om behovet hos en större grupp av invånare eller sanitära 
skäl eller miljöskyddsskäl kräver det, ska kommunen se till att åtgärder vidtas för 
inrättande av ett vattentjänstverk som motsvarar behovet, utvidgande av vatten-
tjänstverkets verksamhetsområde eller tryggande av tillgången till andra behövliga 
tjänster i samband med vattenförsörjning och avloppshantering. Lagen om vatten-
tjänster revideras som bäst. 

Vattenlagen gäller allt byggande i vattendrag eller byggande som direkt påverkar 
vattenmiljön eller annan användning och vård av vattentillgångar och vattenmiljö. 
Enligt vattenlagen förutsätts i allmänhet tillstånd av regionförvaltningsverket för 
verksamhet som påverkar yt- och grundvatten eller vattenmiljön. Tillstånd eller 
anmälan enligt vattenlagen behövs i vissa fall till exempel för att anlägga bryggor 
och dammar, för dikning och muddring samt placering av muddermassor i ett vat-
tenområde. Den reviderade vattenlagen (587/2011) trädde i kraft den 1 januari 2012.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område upprättar en ram för skyddet 
av inlandsytvatten, vatten i övergångszon, kustvatten och grundvatten. Direktivet 
förutsätter bland annat att det utarbetas förvaltningsplaner för vatten samt att det 
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samlas in information om belastning på vatten, vattenförekomsternas karakteristika 
och miljökonsekvenserna av mänsklig aktivitet. Bestämmelser om det nationella 
genomförandet av vattenpolitiken ingår i lagen om vattenvårds- och havsvårdsför-
valtningen (1299/2004). 

Program som gäller vattenvården är bland annat statsrådets principbeslut om må-
len för skydd av vattnen fram till år 2005 (19.3.1998), åtgärdsprogrammet för skydd 
av vatten fram till år 2005 och Finlands program för skydd av Östersjön, Suomen 
ympäristö 569.

Friluftsliv, rekreation och allemansrätten

Med allemansrätten avses varje medborgares rätt att använda naturen oberoende av 
vem som äger eller innehar ett område. När det handlar om att röra sig i vattendrag 
används också begreppet rätt till allmännyttjande, som det föreskrivs om i 2 kap.  
3 § i den nya vattenlagen. Allemansrätten får inte utnyttjas på ett sätt som förorsakar 
olägenhet eller störning. Det är i allmänhet tillåtet att röra sig till fots, på skidor, cykel 
eller till häst med undantag för gårdsplaner, åkrar och planteringar. Det är tillåtet att 
vistas i naturen tillfälligt, till exempel att tälta, om det inte orsakar markägaren eller 
-innehavaren skada eller olägenhet. Brasa eller annan öppen eld får inte göras upp 
utan tillstånd av markägaren eller -innehavaren.

Bestämmelser om anläggande av friluftsleder och inrättande av statens strövom-
råden samt campingplatser finns i lagen om friluftsliv (606/1973). För anläggande av 
en friluftsled ska en plan för friluftsleden uppgöras och fastställas. I praktiken för-
verkligar byarna ofta vandringsleder eller friluftsstigar i samband med byplaneringen 
genom att avtala med markägarna om lederna. Även kommunen kan förverkliga leder 
genom att komma överens om saken med markägarna.  

För att köra i terrängen krävs markägarens tillstånd (terrängtrafiklagen 1710/1995). 
Att köra snöskoter är tillåtet endast på is och på snöskoterleder där vägtrafiklagen 
(267/1981) ska iakttas. Man får inte köra med snöskoter på vägen. Det är tillåtet att 
färdas i vattendrag och på is, men det får inte orsaka onödig störning (2 kap. 3 § i 
den nya vattenlagen). Bestämmelser om fiskerätt finns i fiskelagen (286/1986) och 
bestämmelser om jakträtt i jaktlagen (615/1993).

Den 13 februari 2003 fattade statsrådet ett principbeslut om ett handlingsprogram 
för utveckling av rekreationen i det fria och av naturturismen. Målet är bland annat att 
förbättra förutsättningarna för rekreation och naturturism på statens områden, natur-
skyddsområden och statens rekreationsområden samt utveckla skogligt mångbruk.    

Landsvägar och enskilda vägar

I landsvägslagen (503/2005) föreskrivs om landsvägar och väghållning samt om de 
rättigheter och skyldigheter som väghållaren har liksom även om fastighetsägares och 
övriga sakägares rättsliga ställning. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat 
planering av vägar och tillstånd till anslutningar. När utredningsplaner och vägplaner 
utarbetas tillämpas liknande förfaranden för deltagande och växelverkan som vid 
planläggning. Planerna har också rättsverkningar för markägare och byggare. För att 
ansluta enskilda vägar till en landsväg samt för att flytta en befintlig anslutning samt 
ändra och utvidga ändamålet med den behövs anslutningstillstånd. Bestämmelser 
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om enskilda vägar, väglag, vägrätter och vägförrättningar ingår i lagen om enskilda 
vägar (358/1962) och statsrådets förordning om enskilda vägar (1267/2000).  

Fastighetsbildning

Fastighetsbildningen styrs av fastighetsbildningslagen (554/1995) och fastighetsbild-
ningsförordningen (1189/1996). Bestämmelser om fastighetssystemet ingår också i 
bland annat fastighetsregisterlagen (392/1985) och fastighetsregisterförordningen 
(970/1996), lagen om samfälligheter (758/1989), lagen (24/1981) och förordningen 
(211/1981) om stöd för nyskiften samt lagen om samfällda skogar (109/2003).

Landsbygdsutveckling, jord- och skogsbruk 
samt utnyttjande av naturresurser 

Bedrivandet av jordbruk regleras av flera av Europeiska unionens råds samt kommis-
sionens förordningar samt av nationella lagar. Genom de nationella lagarna regleras 
bland annat genomförandet av EG:s gemensamma jordbrukspolitik, finansieringen 
av landsbygdsnäringar, nationella inkomststöd och andra olika stödsystem. I be-
stämmelserna om EU:s strukturpolitik föreskrivs bland annat om strukturåtgärder 
som gäller gårdarna och om stöd för landsbygdsutveckling. Finansieringen styrs 
utgående från program. Stöd för utvecklande av landsbygden beviljas i huvudsak 
med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Villkoren för beviljande 
av stöd finns i statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar, som 
kompletterar lagen. 

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet på gårdar genom förordningar och 
de byggnadsbestämmelser och anvisningar som ingår i bilagor till dem (MMM-RMO). 

I skogslagen föreskrivs om begränsningar och förutsättningar för användningen av 
skogarna. I skogslagen finns också bestämmelser om de anmälningsförfaranden som 
används för att övervaka användningen av skogarna. Genom lagen om finansiering 
av hållbart skogsbruk främjas naturvård, skogsvård och miljövård samt utnyttjande 
av träenergi i enskilda skogar. 6 § i skogslagen ger möjlighet att genomföra avverk-
ningar så att man beaktar objektets särskilda betydelse för bevarandet av skogens 
mångfald, för landskapet eller för skogligt mångbruk. Också skog som används 
till forskning, undervisning eller något annat specialändamål får behandlas på det 
sätt som ändamålet förutsätter. I praktiken betyder detta att man i specialobjekt till 
exempel kan bevara en enhetlig skog genom att i stället för kalhuggning genomföra 
mycket småskalig skogsförnyelse och skogsodling med en skog av varierande struk-
tur som resultat.

Information om skogstillgångarna insamlas vid de regionala skogscentralerna så 
att skogarna i en eller flera byar kan inventeras på ett heltäckande sätt. Skogscentra-
lerna utarbetar också regionala skogsprogram, som innehåller behov och mål i fråga 
om odlingen, vården och användningen av skog, företagsverksamhet som utnyttjar 
skogarna, skogligt mångbruk och skyddande av skog. 

Utnyttjandet av marksubstanser och gruvmineraler styrs av marktäktslagen 
(555/1981) och den reviderade gruvlagen (621/2011), som trädde i kraft den 1 juli 
2011. 
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Naturskydd

Naturvårdslagen (1096/1996) innehåller flera metoder för att upprätthålla natu-
rens mångfald, värna om naturens skönhet och landskapsvärdena samt stödja en 
hållbar användning av naturresurserna och naturmiljön som ska beaktas även i 
planläggningen. Till dem hör bland annat att utarbeta naturskyddsprogram, inrätta 
naturskydds- och landskapsområden samt skydda naturtyper, arter och värdefulla 
naturformationer. Genom lagen har även Europeiska gemenskapens habitat- och 
fågeldirektiv genomförts. De ligger till grund för lagens bestämmelser om nätverket 
Natura 2000. Enligt 6 § 3 mom. i naturvårdslagen ska kommunerna främja naturvår-
den och landskapsvården inom sina områden.

Riksomfattande skyddsprogram (NVL 77 §)

• programmet för utvecklande av nationalparks- och naturparksnätet (24.2.1978, kom-
pletterat 2.4.1980, 19.12.1985 och 16.6.1988)

• basprogrammet för myrskydd (19.4.1979 och 26.3.1981)
• programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar (3.6.1982)
• lundskyddsprogrammet (13.4.1989)
• skyddsprogrammet för Mickelsörarna (24.8.1989)
• strandskyddsprogrammet (20.12.1990)
• skyddsprogrammet för gamla skogar (27.6.1996)
• åsskyddsprogrammet.

Naturskyddsprogrammen ska tjäna till ledning när landskapsplanen utarbetas och 
de ska också beaktas i general- och detaljplanläggningen. Redan inrättade natur-
skyddsområden skrivs också in i planen. För naturskyddsprogramområden och 
naturskyddsområden kan olika bestämmelser anges i planen, men de får inte stå 
i strid med de begränsningar eller bestämmelser som berör området med stöd av 
naturvårdslagen (och som gäller oberoende av planen).

De naturtyper som är skyddade genom naturvårdslagen (NVL 29 §) får inte ändras 
så att bevarandet av naturtypens karateristiska drag äventyras i området. Förbudet 
träder i kraft efter den regionala miljöcentralens avgränsningsbeslut. Sådana naturty-
per är: naturliga dungar som till betydande del består av ädla lövträd, hassellundar, 
klibbalskärr, sandstränder i naturtillstånd, ängar vid havsstranden, trädlösa eller av 
naturen trädfattiga sanddyner, enbevuxen ängsmark, lövängar samt stora enstaka 
träd och trädgrupper som dominerar ett öppet landskap. I planerna anges i allmän-
het både områden för vilka ett avgränsningsbeslut redan meddelats samt sådana 
områden där de aktuella naturtyperna enligt utredningar förekommer, men som 
ännu inte avgränsats.

Det är förbjudet att förstöra eller försämra förekomstplatser som är viktiga för att 
de arter som avses i naturskyddslagen och som kräver särskilt skydd (NVL 47 §) ska 
kunna fortleva. Även detta förbud träder i kraft efter den regionala miljöcentralens 
avgränsningsbeslut. De arter som kräver särskilt skydd anges i naturvårdsförord-
ningen (913/2005).

Det är direkt med stöd av lagen förbjudet att förstöra eller försämra platser där 
individer av de djurarter som nämns i bilaga 4a till Europeiska gemenskapens habi-
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tatdirektiv förökar sig och rastar (NVL 49 §, bilaga 4a). Arter enligt habitatdirektivet 
som är skyddade genom naturvårdslagen är flygekorre, saimenvikare, apollofjäril, 
åkergroda och fladdermus. Förekomsterna av arter som kräver särskilt skydd samt 
arter enligt habitatdirektivet utreds i nödvändig omfattning i samband med planlägg-
ningen. I samband med planläggningen av byar är det skäl att göra utredningar om 
det är möjligt att arterna i fråga förekommer på områden som är tänkta att användas 
för byggande eller på andra områden för vilka det anvisas intensiv markanvändning. 
Områden som hittats vid utredningarna anges i allmänhet med behöriga natur-
skyddsbeteckningar i planerna.     

I 10 kap. i naturvårdslagen ingår särskilda bestämmelser om nätverket Natura 2000 
som ska iakttas när planer godkänns och fastställs samt när tillståndsärenden avgörs 
och andra myndighetsbeslut fattas. Enligt bestämmelserna ska konsekvenserna av 
projekt och planer, även fysiska planer, för Naturaområdenas naturvärden bedömas. 
Om ett projekt sannolikt betydligt försämrar dessa värden ska konsekvenserna be-
dömas särskilt. Om denna bedömning och utlåtandeproceduren visar att värdena 
försämras avsevärt, får projektet eller planen inte godkännas. Naturaområdena anges 
i planen och vid behov bedöms planens konsekvenser i enlighet med det som nämns 
ovan.

Genom separata lagar har det föreskrivits om fredande av vissa vattenområden, 
älvar och enskilda forsar från vattenkraftverksbyggande. På statsägda havsområden 
har sju sälskyddsområden inrättats genom förordning. De tolv ödemarksområden 
som inrättats i Lappland genom ödemarkslagen förvaltas och sköts av Forststyrelsen.

I skogslagen (1093/1996) anges sådana livsmiljöer som är särskilt viktiga för den 
skogliga mångfalden och som ska skötas och användas så att de särskilda förutsätt-
ningarna för bevarande av deras särdrag bevaras. Vattenlagen (587/2011) åter för-
bjuder alla sådana åtgärder som vidtas på vattenområden eller som direkt påverkar 
vattenärenden och som äventyrar bevarandet i naturtillstånd av de naturtyper som 
anges särskilt i lagen. Även dessa livsmiljöer och naturtyper kan klarläggas i samband 
med planläggningen, framför allt om markanvändningen kommer att förändras. Om 
områdena har anvisats för jord- och skogsbruk i planen, ska skogslagens bestämmel-
ser beaktas i skogsvården oberoende av planen. Om områdena har anvisats för något 
annat ändamål än jord- och skogsbruk eller om åtgärdsförbud utfärdas för områdena, 
ska skyddet för de aktuella livsmiljöerna och naturtyperna säkerställas på det sätt 
som kraven på planens innehåll förutsätter.

 

Särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen

• omedelbara närmiljöer för källor, bäckar och sådana rännilar som bildar bäddar för 
fortgående rinnande vatten samt omedelbara närmiljöer för små tjärnar

• ört- och gräskärr, ormbunkskärr samt lundkärr och sådana brunmossar som är 
belägna söder om Lapplands län

• bördiga mindre lundområden
• små skogsholmar med fastmarksskog på odikade torvmarker
• klyftor och raviner
• stup och skogsbestånd vid stupens nedre del
• sandfält, berg i dagen, stenbunden mark, blockfält, trädfattiga torvmarker och svä-

mängar som i virkesproduktionshänseende avkastar mindre än lavmoar.
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Naturtyper enligt 2 kap. 11 § i vattenlagen

• flador eller glon på högst tio hektar
• någon annanstans än i landskapet Lappland belägna tjärnar eller sjöar på högst en 

hektar
• någon annanstans än i Lappland belägna fåror som inte utgör vattendrag enligt 2 § i 

vattenlagen (rännilar)
• källor i naturtillstånd

Syftet med METSO-handlingsplanen, det vill säga handlingsplanen för den biologiska 
mångfalden i skogarna i Södra Finland 2008−2020, är att säkerställa att det även i 
fortsättningen växer sådana skogar i Finland där även hotade organismarter och 
arter på tillbakagång kan leva. 

Strävan är att utöka den skyddade skogsarealen genom att välja objekt med mång-
sidiga naturvärden och vidta skötselåtgärder på skyddsområdena och i närheten av 
dem. Skyddade skogar, vackra landskap och terräng som lämpar sig för friluftsliv 
får också människorna att må bättre.

Skogsägare kan erbjuda sin skog som METSO-objekt. Skogen bedöms på grundval 
av vilken slags trädbevuxen livsmiljö den företräder, vilka för naturens mångfald vik-
tiga strukturella drag den besitter och hur nära den ligger nuvarande skyddsområden. 

Om den erbjudna skogen godkänns som METSO-objekt ersätter staten den en-
skilde skogsägaren för de förlorade virkesproduktionsinkomsterna och de kostnader 
som naturskyddet orsakar. De alternativ som METSO-handlingsplanen erbjuder 
skogsägaren är permanent skydd, tidsbegränsat skydd och vård av skogsnaturen. 
Man kommer överens om lämpligt alternativ tillsammans med skogsägaren utgående 
från områdets naturvärden och skogsägarens mål. Även kommuner och församlingar 
kan få ersättning för objekt som skyddats enligt METSO-handlingsplanen.

Dessutom finns det flera program, rekommendationer och utredningar som gäller 
naturskydd och som inte har bindande konsekvenser för planläggningen, men som 
ändå kan komma att beaktas via kraven på planläggningens innehåll. 
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4 Byarna i planeringen av      
 markanvändningen

Jouko Riipinen
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4.1 
Byn i kommun- och regionhelheten

Det är viktigt att utvecklingen av 
byarna och planeringen av markan-
vändningen stöder den övriga pla-
neringen och utvecklingen av kom-
munen och regionen. Detta kan ske 
på landskapsnivå, regional nivå och 
kommunal nivå. Det kan vara fråga 
om planläggning, annan planering av 
markanvändningen eller mera omfat-
tande strategisk planering. 

Byarna i planeringen 
på landskapsnivå och 
landskapsplanläggningen

Planeringen på landskapsnivå och 
landskapsplanläggningen är viktiga 
utgångspunkter för generalplanlägg-
ningen av byar. De förmedlar också 
i huvudsak de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen till gene-
ralplanläggningen. 

Strategiska mål i fråga om byar kan 
på landskapsnivå vara till exempel 
att utveckla byarna planmässigt och 
att utnyttja attraktionsfaktorer som 
naturen erbjuder inom turismen, rekreationen och annan företagsverksamhet. Ge-
nom planmässig utveckling kan man skapa förutsättningar för livskraftiga byar 
och minska sådan belastning på vägnätet, servicen och miljön som härleds från 
oplanerad glesbebyggelse. Genom strategisk granskning kan man också identifiera 
de landsbygds- och byområden vilkas utveckling stödjer samhällsstrukturen för 
företagsverksamhet och pendlingsområden i landskapet.

Landskapsöversiktens strategiska utvecklingsmål avspeglas både i landskapsprogram-
met, som innehåller utvecklingsåtgärder, och i landskapsplanen, som anger områdesan-
vändningsreserveringar på landskapsnivå. I genomförandeprogrammet för land-
skapsprogrammet styrs resurser till projekt som är centrala med tanke på landskapet, 
till exempel utvecklande av turismen samt överkommunal planering och genomför-
ande av en samhällsstruktur som stödjer sig på det nätverk som stadsområdena och 
landsbygdens centrum bildar. Landskapsprogrammets prioriteringar påverkar också 
genomförandet av EU-programmen, till exempel landsbygdsprogrammet och de mål 
för byarnas utveckling som ingår i dem.  

 Genom landskapsplanen främjas landskapets strategiska utveckling på det sätt som 
bestäms i markanvändnings- och bygglagen. Landskapsplanens betydelse framhävs 

Figur 9. En strukturgranskning där bosättnings-
centrum, turistområden och förbindelserna mellan 
dem i trakten kring Pielinen presenteras. Reino 
Kuivalainen.
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av att landskapsplanen är den 
enda planen med rättsverkningar 
på vidsträckta landsbygdsområ-
den och i många byar. Mål i land-
skapsplanen som gäller lands-
bygden och byar kan vara till ex-
empel utvecklande av turismen, 
framhävande av natur- och kul-
turmiljövärden samt utvecklande 
av trafiksystemet och samhälls-
strukturen. På plankartan kan 
man ange till exempel byar där 
planering av markanvändningen 
förutsätts för att kulturmiljön, bo-
endet och fritidsbebyggelsen ska 
kunna styras.  

I landskapsplanerna kan också 
anges andra utvecklingsprinciper 
som påverkar byarna, till exempel 
objektsområden för landsbygds-
utveckling (mk), objektsområden 
för turism och rekreation (mv) och 
behov av grönförbindelse. Beho-
ven av att utveckla objektsom-
råden för landsbygdsutveckling 
kan hänföra sig till exempelvis främjande av landsbygdsnäringar eller beaktande av 
områdenas särdrag. I landskapsplanerna utmärks också värdefulla kulturhistoriska 
miljöer och landskapsvårdsområden av riksintresse eller intresse på landskapsnivå 
samt landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen. På plankartan kan anges till 
exempel byar där det finns behov av att styra markanvändningen i anslutning till 
kulturmiljön, bebyggelsen och fritidsbebyggelsen. 

I landskapsplanen anvisas också betydande jordbruksområden (MT), som man vill 
skydda mot sådana permanenta förändringar i markanvändningen som försvårar 
jordbruket. Även för den mera detaljerade planläggningen är det ett viktigt mål att 
skydda dessa områden mot byggande. I landskapsplaner kan man också använda 
beteckningen MY för att anvisa sådana områden där särskilda kultur- och natur-
landskapsvärden borde uppmärksammas. Förutom rekreationsområden anvisas i 
landskapsplanerna ofta även jord- och skogsbruksdominerade områden där det finns 
särskilda behov av att styra friluftslivet (MU). På sådana områden är avsikten ofta att 
med stöd av avtal som ingås med markägarna anlägga friluftsleder jämte rastplatser 
och andra replipunkter i anslutning till leden. Placeringen av dessa leder kan planeras 
mera ingående i generalplanerna.           

Byar i annan planering på landskapsnivå eller riksomfattande nivå
Avgöranden på landskapsnivå eller riksomfattande nivå som påverkar planeringen 
av markanvändningen i byar fattas dessutom i samband med planering och admi-
nistrativt beslutsfattande som gäller till exempel trafiksystem och trafikleder. Plane-

Figur 10. Utdrag ur etapp 1 av landskapsplanen för Norra Karelen över byn 
Vuonislahti. I landskapsplanen har anvisats bland annat ett objektsområde för 
användningen av stränder, ett attraktivt område för turism och rekreation, 
ett område som är viktigt med tanke på värnandet av kulturmiljön eller 
landskapet, ett byområde, ett område för turistservice. Norra Karelens 
landskapsförbund.
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ringen av teleförbindelser och energinät påverkar ofta även planeringen av byar, och 
det gör också olika skyddsprogram och beslut. Oftast framkommer och anges dessa 
behov i landskapsplanerna.

Strategisk planering         
Kommunsamarbete kring strategisk planering

Strategisk målsättning och planering av markanvändningen som påverkar byarnas 
utveckling görs både inom kommunerna och i samarbete mellan flera kommuner. 

Exempel på flera kommuners gemensamma strategiska planering är det gemen-
samma arbete med utvecklingsbilder och strukturmodeller som kommuner utför 
tillsammans på olika håll i landet. Som ett led i detta arbete kan man också fundera 
på landsbygdens och byarnas roll i en stadsregion samt gemensamma principer för 
by- och glesbebyggelse. 

Regionalt samarbete kan också bedrivas på annat sätt i samarbete mellan olika 
parter, till exempel kommuner, näringslivet, föreningar, läroanstalter och forsknings-

Figur 11. Utdrag ur plankartan för Jyväskyläregionens strukturmodell 20X0. I Jyväskyläregionen 
har sju kommuner färdigställt en gemensam strukturmodell, där man har anvisat bl.a. en s.k. 
SLOW-zon, som bildas av regionens livskraftiga byar. Målet med strukturmodellen är att en allt 
större del av regionens glesbebyggelse ska kunna styras till zonens bycentrum. Kommunerna i 
regionen har ingått Strukturmodellavtal 20X0 och utfäst sig att iaktta den valda modellen.  
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/rakennemalli. 
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institut. Sådant samarbete har också kunnat finansieras med medel avsedda för lands-
bygdsutveckling. Då är det centrala målet vanligtvis att utveckla landsbygdens och 
byarnas livskraft genom att kombinera mål i anslutning till exempelvis utvecklande 
av näringarna, serviceproduktion samt byggnadsverksamhet och miljövård.    

I Pohjaslahti gav en regional granskning tro på byns utveckling

Inom ramen för Kytkylä-projektet granskades byarna som delar av olika regionala nät-
verk: tekniska nätverk och andra fysiska konstruktioner, platser för produktion, konsum-
tion och boende, regionala människoströmmar och landskapet där människorna rör sig. 
I Pohjaslahti ledde projektet till åtgärder; byborna trodde att byn hålls vid liv, man beslöt 
att utarbeta en byplan och började kartlägga byggplatser.

Figur 12. Ett exempel på det material som producerats inom projektet Verkostokylä i Pohjaslahti.  
Exempelvis Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys har tillsammans med byaktörer, forskare och planerare 
genomfört en bosättningsområdes- och utvecklingsplan för Pohjaslahti (www.ylapirkanmaa.fi). Målet 
har varit att förbättra byns livskraft och införliva byn i samhällsstrukturens nätverk. Nätverken kan 
vara tekniska nätverk eller funktionella och sociala relationer. Deras syfte är att koppla samman olika 
resurser, t.ex. människor, kapital, råvaror, lediga byggplatser, kompetens, energi eller vackra landskap. 
Där man med framgång lyckas koppla ihop just de rätta resurserna inträffar utveckling och tillväxt. 
Projektresultaten har presenterats i publikationen ”Pohjaslahti.Verkostokylän asuin- ja palveluraken-
teen kehittämissuunnitelma”. Projektet är en fortsättning på Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry:s och 
Tammerfors tekniska universitets tidigare forskningsprojekt Kytkylä – Ylä-Pirkanmaan kytkeytyvät 
kylät (www.tut.fi > laitokset > arkkitehtuuri > tutkimus > EDGE). Ari Hynynen.
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Strategisk planering av markanvändningen på kommunnivå  
I kommunens strategiska planering av markanvändningen är det fråga om utveckling 
på bred basis av kommunekonomin, samhällsstrukturen, kommunens konkurrens-
kraft, näringslivet, miljöns kvalitet och invånarnas välfärd. Den strategiska plane-
ringen hjälper kommunen att dimensionera och placera byggandet på landsbygds-
områden förnuftigt med tanke på serviceproduktionen, infrastrukturen och miljön.  

Utgångspunkt för planeringen är kommunens strategier samt planer på land-
skapsnivå och planer som baserar sig på samarbetet mellan kommunerna i regionen. 
Även kommunens olika delområdens, tätorters och byars naturliga förutsättningar 
och utvecklingsvilja är en viktig utgångspunkt. Med hjälp av strategisk planering 
av markanvändningen försöker man styra kommunens begränsade resurser så att 
de så effektivt som möjligt stöder den önskade utvecklingen. Instrumenten för den 
strategiska planeringen av markanvändningen är kommunernas utvecklingsbilder, 
strukturmodeller och strategiska generalplaner.      

Det är viktigt att koppla kommunens samtliga funktioner till den strategiska pla-
neringen av markanvändningen, eftersom bebyggelsens omfattning och placering 
i kommunens olika delområden påverkar bland annat ordnandet av service på ett 
avgörande sätt. Utvecklingen av markanvändningen i byarna är bunden till hur 
kommunens bildnings-, hälso- och socialvårdsväsende och den tekniska servicen 
är ordnad och härigenom till kommunekonomin. Borde byggandet på landsbygden 
styras till befintliga byar eller godkänner man en utveckling där efterfrågan på lands-
bygdsliknande boende placerar sig mera utspritt i kommunens olika delar? Kan man 
placera byggandet så att behovet av skolskjutsar minskar eller det blir möjligt att 
ordna vård och omsorg på ett för kommunekonomin förmånligare sätt? I bakgrunden 
finns även den vidare frågan om byggandet på landsbygden ska placeras så att det 
stöder byarnas livskraft och ordnandet av service i dem. 

Även utvecklingen av kommunens näringsliv är på många sätt bunden till de 
utgångspunkter som markanvändningen och miljön erbjuder. En bra och trivsam 
livsmiljö är en viktig bakgrundsfaktor för att företag ska etablera sig och nya invånare 
flytta in. I samband med den strategiska planeringen av markanvändningen är det 
viktigt att fundera på vilken betydelse värden som hänför sig till kommunens kultur-
miljöer, byggnadsarv samt natur och landskap har för kommunens utveckling. Om 
miljövärdena ses som en central resurs för kommunens utveckling i den strategiska 
planeringen är det lättare att trygga dessa värden i samband med kommunens övriga 
planering och genomförandeåtgärder.   

Strategisk planering kan göras enbart verbalt, men ett visuellt framställningssätt 
gör det åskådligare. Genom en strategisk granskning kan man välja till exempel de 
byar som det är fördelaktigt att utveckla med tanke på kommunhelheten. I samband 
med den strategiska planeringen blir det också aktuellt att fundera på om kommu-

I Mänttä–Vilppula deltar alla förvaltningar i arbetet med utvecklingsbilden

När staden Mänttä–Vilppulas utvecklingsbild bereddes (2010−2011)deltog alla förvaltningar. En viktig del av 
processen var grupparbetet, där alla förvaltningar deltog liksom även företrädare för ungdomar och äldre 
med egna temagrupper. Arbetsgrupperna bedömde de alternativa strukturmodeller som utarbetats som 
grund för utvecklingsbilden ur sitt eget perspektiv och kom med egna idéer som en del av arbetet med 
utvecklingsbilden.  
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Figur 13. Torneås generalplans utvecklingsbild. Byarna utgör en del av den övergripande utvecklingen  
av kommunen. Torneå stad.
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nen ska satsa på att planlägga byarna eller överlåta byarnas utveckling åt deras egen 
byplanering och annat utvecklingsarbete som sker på eget initiativ. 

Strategisk planering av markanvändningen har behandlats mera ingående i miljö-
ministeriets publikation Alueidenkäytön strateginen ohjaaminen (Suomen ympäristö 
28/2010).

Arpela som en del av Torneå stad

I Torneå har man i samband med arbetet med utvecklingsbilden gjort upp olika struk-
turmodeller där man också funderat på byarnas ställning. Till generalplanen för hela 
kommunen hänför sig olika ”preciseringsområden”, varav ett är Arpela. Byborna har 
tagit emot generalplanen väl, för dem är planeringen av markanvändningen snarare en 
föreställningsfråga än en juridisk handling, i bästa fall ger den tyngd åt tomtbörsen.

Andra planer och program på kommunnivå som påverkar byarnas utveckling
Beslut som hänför sig till utgångspunkterna för och genomförandet av den strategiska 
planeringen fattas i många olika sammanhang i kommunerna. Markpolitiken styr kom-
munens markförvärv och särskilt förutsättningarna för tätorternas utveckling. Genom 
sin markpolitik kan kommunen också stödja utvecklingen i de viktigaste byarna. De 
avgöranden som träffas i samband med översiktsplaneringen av vattentjänster påverkar 
förutsättningarna för bostadsbyggande och behovet av byggande i kommunens olika 
delar. Det är viktigt att översiktsplaneringen av vattentjänster och kommunens över-
siktliga planering av markanvändningen stödjer varandra. I planläggningsprogrammet 
beslutar man vilka av kommunens delområden som ska planläggas och enligt vilken 
tidtabell. Konkreta markanvändningsbeslut fattas i general- och detaljplanerna. De 
ger vidare riktlinjer för utbyggnaden av kommunalteknik, gator och vattentjänster. 
Kulturmiljöprogrammet är en kartläggning av miljöns viktigaste karakteristika och 
värden som gjorts upp i samarbete mellan invånare, sammanslutningar, myndighe-
ter och näringsliv och som innehåller riktlinjer för hur kulturmiljön kan vårdas och 
utnyttjas. I det sammanställs information och förklaras utvecklingshistorien bakom 
dagens kulturmiljö. Det styr till exempel vården av byggnads- och landskapsobjekt, 
ger myndigheterna information som grund för beslutsfattandet och fungerar som 
instrument för växelverkan. (Mera om kulturmiljöprogram i publikationen Kultur-
miljöprogram – hur och varför, Miljön i Finland 10sv/2009)

Generalplanläggning   

Generalplanläggningen erbjuder ett bra och flexibelt sätt att planera markanvänd-
ningen i byar. Det kan vara fråga om en sådan strategisk generalplan som beskrivs 
ovan, en generell områdesreserveringsplan som omfattar hela kommunen eller en 
delgeneralplan över någon del av kommunen.    

En generalplan över hela kommunens område lämpar sig väl för att definiera 
förhållandena mellan kommunens olika delar, tätorter och bycentrum samt för att 
utveckla samhällsstrukturen. Om det inte finns något tidigare strategiskt resonemang 
bakom generalplanen, tar man i samband med generalplanearbetet ställning till 
utvecklingen av kommunens olika delområden, centrum, byar och glesbebyggelse-
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områden. Planen innehåller också generella områdesreserveringar för olika ändamål. 
I samband med generalplanearbetet kan man också bedöma behovet av noggrannare 
delgeneralplaner eller detaljplanläggning i olika byar. Förtätande av samhällsstruk-
turen som ett led i dämpandet av klimatförändringen eller obebyggda stränder som 
sparas för kommande generationers behov är exempel på samhälleliga mål som gör 
att det behövs planering på generalplanenivå.   

 Delgeneralplaner kan användas för den närmare planeringen av markanvänd-
ningen i byar. I byar där det inte finns ett stort behov av byggande kan generalplanen 
också ligga till grund för bygglov på de villkor som föreskrivs i 44 § 1 mom. i mark-
användnings- och bygglagen. I växande stadsregioner, i tätorters randområden eller 
på andra områden där det finns ett stort behov av byggande kan generalplanen inte 
användas direkt som grund för bygglov, utan vid sidan av den behövs detaljplanlägg-
ning eller enskild prövning av planeringsbehovet. 

Praxis och innehåll i anslutning till generalplanläggningen av byar behandlas mera 
ingående i kapitel 5. 

Informell planering av markanvändningen i byar

I kommuner och byar görs mycket annan informell planering av markanvändningen. 
Exempel på sådan planering är kulturmiljöprogram samt byarnas egna byplaner. 
De informella planerna har inga bindande rättsverkningar men de kan ändå på ett 
betydande sätt styra de åtgärder för att utveckla området som vidtas av de aktörer 
som förbundit sig till planerna. De bästa resultaten nås när den informella och den 
officiella planeringen stödjer varandra och strävar efter samma mål. 

 
Byplaner
En byplan är en plan för byns utveckling som byborna har utarbetat själva eller till-
sammans med ett utvecklingsprojekt och dess experter. Föreningen Byaverksamhet 
i Finland uppskattar att det finns 4 000 byar i Finland med ungefär 2 000 gällande 
byplaner. I byplanen presenteras bybornas gemensamma vision för och syn på byns 
framtid, utvecklingsmål och åtgärder för att uppnå dem. Byplaner är ofta förknippade 
med kartläggningar av byns historia, miljö och andra förhållanden som kanske också 
har lagts ut på byns webbplats.  

En byplan är oftast en verksamhetsplan som även innehåller behov och åtgärder 
som gäller markanvändningen. Den kan också innehålla en inofficiell markanvänd-
ningsplan, byggplatskartläggningar och en plan för miljövården eller landskapet. I 
många byar är byplanering en fortlöpande process: Byplanen uppdateras med några 
års mellanrum. Byplanen fungerar som byns plan på lång sikt och den genomförs i 
aktivt samarbete med byns föreningar, företagare och kommunen. Utöver egna by-
planer kan byarna utarbeta gemensamma byplaner eller temavisa byplaner. (Mera 
om utarbetandet av byplaner på www.kylatoiminta.fi och till exempel i publikatio-
nen Kyläsuunnitelma, tulevaisuuden työväline, Suomen Kylätoimintayhdistyksen 
julkaisu 1/2002.)

I kommunens planer och beslutsfattande borde man i mån av möjlighet beakta de 
mål och genomförandeåtgärder som presenterats i byplanerna. På så sätt kan man 
utnyttja den lokala sakkunskapen och uppnå ett slutresultat som tillfredsställer invå-
narna bättre. Genom samarbete undviker man ofta onödigt och överlappande arbete. 
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Planeringsinstrument Användning av instrumentet för att planera byar eller styra byggandet

Landskapsplan I landskapsplanen fastställs bl.a. regionens bynätverk, tätorternas tillväxtområden samt ut-
vecklingszonerna

Generalplaner I en strategisk generalplan fastställs bl.a. utvecklingsprinciperna för kommunens bynätverk 
och landsbygdsområden, tätorternas tillväxtriktningar, nätverken av grönområden, kulturarv 
och naturvärden som ska värnas samt utvecklingsprinciperna för trafiknätet

I en översiktlig generalplan samordnas olika markanvändningsbehov och anges områdesreser-
veringar för olika markanvändningsbehov, t.ex. bycentrum, centrumfunktioner, rekreation, 
skydd samt näringsverksamhet.

I en delgeneralplan anges närmare områdesreserveringar för olika markanvändningsbehov i 
ett visst delområde av kommunen, t.ex. ett byområde.  

Generalplaner som 
direkt medför rätt till 
bygglov

Bygeneralplan enligt MarkByggL 44 § 
På byområden där det inte finns ett stort behov av byggande och övriga villkor i MarkByggL 
44.2 § uppfylls, kan det bestämmas särskilt att planen eller en del av den får användas som 
grund för beviljande av bygglov. Tillämpningen av MarkByggL 44 § behandlas mera ingående i 
avsnitt 4.3

Strandgeneralplan
Enligt 72 § i markanvändnings- och bygglagen får i en strandzon som hör till ett strandom-
råde vid hav eller annat vatten byggnader inte uppföras utan en detaljplan eller en sådan 
generalplan med rättsverkningar där det särskilt bestäms att generalplanen eller en del av 
den kan användas som grund för beviljande av bygglov.

Generalplan som styr utbyggnaden av vindkraft   
Enligt 77 a § i markanvändnings- och bygglagen kan bygglov beviljas för uppförande av vind-
kraftverk, om det i en generalplan med rättsverkningar särskilt bestäms att planen eller en 
del av den får användas som grund för beviljande av bygglov.  

Detaljplan Detaljplan
En detaljplan kan vara nödvändig för att styra byggandet på tätbebyggda byområden särskilt 
när det finns ett stort behov av byggande på området.   

Stranddetaljplan
För ett strandområde som ingår i byn och där det behövs en detaljplan i huvudsak för att 
reglera fritidsbebyggelsen kan en stranddetaljplan utarbetas.

Byggnadsordning I byggnadsordningen kan föreskrifter som gäller byn meddelas om bl.a. byggsätt och bygg-
platsernas storlek liksom även andra föreskrifter som följer av de lokala förhållandena i byn. 
Byggnadsordningen kan komplettera bestämmelserna i bygeneralplaner. 

Avgörande som gäller 
planeringsbehov

En del av områdena i behov av planering uppkommer direkt med stöd av lagen på grund 
av den befintliga bebyggelsen. Kommunen kan också anvisa områden i behov av planering i 
byggnadsordningen eller i en generalplan med rättsverkningar.

Avgörande som gäller planeringsbehov (MarkByggL 137 §) kan användas för att styra byggandet 
i byar där det anses onödigt att utarbeta en bygeneralplan eftersom det inte finns ett stort 
behov av byggande. Planeringsbehovet behöver också avgöras på ett område där det finns 
ett stort behov av byggande, fast ingen generalplan utarbetats för det.  

Figur 14. Metoder enligt markanvändnings- och bygglagen för planering av markanvändningen och 
styrning av byggandet i byar.

På detta sätt kan man också bättre engagera byborna att genomföra planerna antingen 
med talkokrafter eller med hjälp av till exempel projektfinansiering. Genomförandet 
av informella planer kan främjas även med hjälp av nyttjande- och hyresavtal eller 
genom att instifta servitut som gäller till exempel rätten att färdas.  
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Bild 15. I många byar är turismen en viktig näring med tanke på framtiden. På bilden mattförsäljning  
i ett traditionellt båthus i Svedjehamn i Björköby. Foto Jouko Riipinen.

4.2 

Val av lämpligt styrinstrument

Styrinstrumentens roll  
Det finns flera olika instrument för planeringen av markanvändning och annan 
utveckling i byar.   Byarnas placering i region- och samhällsstrukturen, behovet av 
byggande och andra förhållanden inverkar på vilket instrument det lönar sig eller är 
möjligt att använda vid respektive tillfälle. I växande stadsregioner där det finns ett 
stort behov av byggande är det inte möjligt att använda en bygeneralplan som direkt 
medför rätt till bygglov (MarkByggL 44 §). 

Den planering som sker på landskaps-, region- eller kommunnivå är för en del byar 
på landsbygden ett tillräckligt instrument för planeringen av deras markanvändning: 
det behövs inte nödvändigtvis någon annan planering. I figur 19 presenteras mark-
användnings- och bygglagens instrument för att styra planeringen av markanvänd-
ningen och byggandet och principerna för deras användning när markanvändningen 
planeras i byar.

Bedömning av behovet av bygeneralplan

Landskapsplanläggningen, kommunens generalplanläggning och strategiska planer 
ligger till grund när man prövar behovet av bygeneralplanläggning eller annan nog-
grannare planering av byn. När man prövar behovet av bygeneralplanläggning bör 
man också bedöma behoven av att förändra markanvändningen i byn, eventuella 
problem och även förändringsbenägenheten i byns omgivning. Behovet av planering 
kan också basera sig på byns egen utvecklingsvilja eller en byplan som utarbetats 
tidigare. Innan en eventuell bygeneralplanläggning inleds lönar det sig alltid att 
bedöma behovet av planering på bred basis.
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Aspekter på bedömningen av behovet av bygeneralplan

• Är planen till nytta för kommunen eller byn?
– Förtätande av samhällsstrukturen i kommunen
– Kommunekonomisk aspekt: kostnader för samhällstekniken, kostnader för servi-

cenätet
– Byns utveckling och livskraft

• Ordnandet av basservice och tillgången till service i området? 
– Skolservice
– Social- och hälsovårdsväsendet

• Varför behövs planen? 
– Samordning av olika behov i anslutning till markanvändningen i byn 
– Förändringsbenägenheten i byns omgivning; värnande om områdets miljövärden 
– Detaljerad styrning av byggandet
– Tryggande av möjligheterna att utveckla landsbygdsnäringarna 

• Vilket behov av byggande finns det på området nu och i framtiden?   
– Utvecklingen av bostadsbyggandets omfattning 
– Behovet av samhällsteknik
– Jord- och skogsbrukets behov, bl.a. stora husdjursenheter

• Vilken slags plan behövs? 
– Översiktlig generalplan
– Generalplan som styr byggandet 
– Detaljplan
– Annan plan

Nyttan med planen
För kommunen som helhet är planeringen av en by till nytta när den kan bidra till att 
förtäta samhällsstrukturen i kommunen och spara på kostnaderna för servicenätet 
och samhällstekniken. Dessa mål kan i allmänhet uppnås genom att efterfrågan på 
landsbygdsliknande byggande styrs till befintliga tätorter och byar. 

För byn kan det vara nödvändigt att utarbeta en plan bland annat för att placera 
ny bostadsbebyggelse på ett förnuftigt sätt med tanke på helheten. Planläggning är 
till nytta också när det har blivit svårare att få bygglov på byns område på grund 
av tätbebyggelse. Med hjälp av planläggning kan man bygga effektivare än genom 
enskild tillståndsprövning.  

Varför behövs planen?
När man bedömer behovet av en plan och lämpligt instrument är det alltid skäl att 
utreda om planläggningen är nödvändig av andra skäl än sådana som har att göra 
med behovet av byggande. Behovet kan till exempel bero på förändringsbenägenhe-
ten i byns omgivning eller på näringslivets utveckling. 

Förändringsbenägenheten i byns omgivning hänför sig ofta till områden som är 
värdefulla för naturen eller landskapet eller till näringslivets utveckling. Exempelvis 
i ett värdefullt kulturlandskap kan även ringa bebyggelse avsevärt försämra land-
skapets värde om placeringen är dålig. Behovet av planläggning kan också bero på 
att man vill trygga jord- och skogsbruksnäringens framtida utvecklingsmöjligheter. 
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Även om behovet av byggande inte är särskilt stort, kan en utvidgning av jordbru-
kets produktionslokaler eller nya storenheter inom husdjursproduktionen förutsätta 
samordning med bebyggelsen. De kan också föranleda behov av att förbättra trafik-
säkerheten i området och kapaciteten på vägarna. 

I byarna förekommer också andra situationer där det krävs samordning av olika 
markanvändningsbehov. Byns befolkning kan växa så småningom och detta leda till 
att det behövs områden som anvisas planmässigt för bland annat friluftsliv, badplat-
ser och annan allmän rekreation.  

Behoven av byggande och valet av planeringsinstrument för byn
Om det finns ett stort behov av byggande är det inte möjligt att använda en bygeneralplan 
som direkt medför rätt till bygglov på området. Även på dessa områden är det ändå 
ändamålsenligt att styra byggandet och annan markanvändning genom generalplan-
läggning. Planen är till nytta när planeringsbehovet prövas och som instrument för 
kontroll över samhällsstrukturen samt samordning av olika markanvändningsbehov.  
På områden där det finns behov av byggande kan det på en del av byområdet behövas 
även en detaljplan vid sidan av generalplanen och prövningen av planeringsbehovet 
för att styra markanvändningen.     

När det finns ett visst, men inte stort, behov av byggande är en generalplan som direkt 
styr byggandet (MarkByggL 44 §) ett lämpligt instrument för att planera markanvänd-
ningen i byn. En bygeneralplan med rättsverkningar som styr byggandet underlättar 
bygglovsprocessen och förbättrar möjligheterna att bygga i byarna när planeringsbe-
hovet inte behöver avgöras separat. Målet är också att byggande i byarna ska minska 
behovet av glesbebyggelse utanför byarna och sålunda bidra till en mindre splittrad 
samhällsstruktur.  

Om behovet av byggande och även övriga behov av att ändra markanvändningen är ringa 
och byns omgivning inte är speciellt mottaglig för förändringar, kan det vara onödigt 
att utarbeta en bygeneralplan. På områden som expanderar långsamt eller är på tillba-
kagång kan kommunen bra använda sig av avgöranden som gäller planeringsbehov 
för att styra byggandet. Det är inte särskilt arbetskrävande att pröva avgöranden som 
gäller planeringsbehov om det i byn uppförs en ny byggnad om året eller mera sällan.   

Kommunens planläggningsresurser och planeringsbehov kan också vara av bety-
delse för valet av planeringsinstrument. Om behoven av byggande är ringa, är det 
förnuftigt att styra de begränsade planläggningsresurserna till planering av tillväxt-
områden. När behovet av en plan bedöms måste varje fall dock alltid prövas separat, 
eftersom en plan även på områden på tillbakagång kan vara av betydelse för byns 
utveckling och livskraft. Det är lättare att marknadsföra och sälja nya tomter när 
möjligheterna att bygga säkerställs i en bygeneralplan.  

Om det inte anses nödvändigt med en bygeneralplan, kan en informell byplan vara 
ett tillräckligt instrument för planmässig utveckling av byn. Detta är fallet i synnerhet 
om byplanen jämte eventuell kartläggning av byggplatser har gjorts upp i samarbete 
med kommunens planläggnings- och eller byggnadstillsynsmyndigheter. 

Bedömningen av behovet av byggande behandlas mera ingående nedan (s. 59).  
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4.3 
Tillämpning av 44 § i markanvändnings- och 
bygglagen vid generalplanläggningen av byar 

Bestämmelsens innehåll och motivering

Enligt 44 § i markanvändnings- och bygglagen kan det i en generalplan särskilt 
bestämmas att planen eller en del av den får användas som grund för beviljande av 
bygglov. De särskilda förutsättningarna för bygglov har då utretts i generalplanen, 
och det behövs inte längre något separat avgörande som gäller planeringsbehovet 
eller någon detaljplan. 

44 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen

Bygglov för uppförande av ett bostadshus med högst två bostäder kan utan hinder av 
137 § 1 mom. [särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering] 
beviljas, om det i en generalplan med rättsverkningar särskilt bestäms att planen eller 
en del av den får användas som grund för beviljande av bygglov. En sådan bestämmelse 
kan gälla endast ett byområde där det inte finns ett stort behov av byggande. En ytter-
ligare förutsättning är att generalplanen styr byggandet och annan markanvändning på 
området tillräckligt. En bestämmelse i en generalplan om att planen kan användas som 
grund för beviljande av bygglov är i kraft högst 10 år åt gången. 

Saker som är väsentliga med tanke på tillämpningen av bestämmelsen är:
• Bygglov kan beviljas direkt med stöd av generalplanen endast för ett bostadshus 

med högst två bostäder.   
• Planen måste innehålla en särskild bestämmelse om att planen eller en del av 

den får användas som grund för beviljande av bygglov. 
• En bestämmelse som direkt medför rätt till bygglov kan gälla endast ett byom-

råde där det inte finns ett stort behov av byggande.
• Generalplanen ska styra byggandet och annan markanvändning på området 

tillräckligt. 
• Generalplanens bestämmelse kan vara i kraft högst 10 år åt gången.

Enligt motiveringen till regeringens proposition är strävan med bestämmelsen att 
underlätta småskaligt bostadsbyggande i anslutning till byar och stärka bybebyggel-
sen på landsbygden. Samtidigt försöker man minska behovet av icke-styrt byggande 
på glesbygdsområden samt minska splittringen av samhällena. När det har utretts i 
generalplanen om de särskilda förutsättningarna för bygglov föreligger får kommu-
nen visshet om vilket byggande i byn som direkt kan styras till bygglovsförfarandet. 

Med by avses en byliknande tätort på landsbygden som består av flera byggnader. 
Byarna ser olika ut på olika håll i Finland, och enligt motiveringen till regeringens 
proposition avgörs därför också byområdets omfattning särskilt i samband med 
respektive generalplan, och då anvisas också de områden i planen som berörs av 
bestämmelsen. De byområden som ovan nämnda bestämmelse ska tillämpas på kan 
enligt motiveringen även fastställas till exempel i en landskapsplan eller en strategisk 
generalplan.
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Enligt motiveringen till regeringens proposition ska generalplanen med beaktande 
av förhållandena på området samt det planerade byggandets omfattning och ef-
fektivitet vara tillräcklig för att styra byggandet och den övriga markanvändningen. 
Det byggande beträffande vilket generalplanen tillåter direkt bygglovsförfarande 
ska vara av typen bybebyggelse vad gäller såväl omfattningen som arten och skalan. 
Bestämmelsen kan tas in i en sådan generalplan där byggplatsernas ungefärliga läge 
och deras antal har angetts för varje fastighet.

Bedömning av behovet av byggande  

Hur stort behovet av byggande är ska alltid bedömas från fall till fall. Den kvantitativa 
”tröskeln” för vad som betraktas som stort behov av byggande kan variera mycket 
på olika håll i Finland.  

Behovet av byggande och generalplanens tillräcklighet påverkas av bl.a.

• läget i förhållande till stadsregionernas tillväxtområden
• positionen i trafikhänseende och dess utveckling
• pendlingens omfattning och dess utveckling
• efterfrågan på byggplatser och behovet av byggande i förhållande till andra områden 

i regionen 
• den befintliga bebyggelsens omfattning och täthet
• omfattningen av det årliga nybyggandet i förhållande till det nuvarande byggnadsbe-

ståndet
• behovet av vattentjänster, vägnät och annan infrastruktur till följd av nybyggandet
• hur fastighetsvisa eller andelslagsbaserade arrangemang fungerar i framtiden
• behovet av andra gemensamma arrangemang

Figur 16. Pohjaslahti by. En byliknande tätort kan bestå av en eller flera husgrupper av olika storlek 
samt av enstaka hus i närheten av dem. Aarno Isomäki.
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En bestämmelse som medför rätt till bygglov kan användas, om det inte finns något 
betydande behov av byggande på området. Behovet av bostadsbyggande ska vara 
på sådan nivå i området att det inte ger anledning att vidta särskilda åtgärder. Be-
stämmelsen kan inte tillämpas till exempel i växande stadsregioner eller i sådana 
randområden kring tätorter där byggandets omfattning och effektivitet förutsätter 
att en detaljplan utarbetas. Av bestämmelsen följer att det i planhandlingarna är 
skäl att utreda både byområdets omfattning och hur stort behovet av byggande är. 
Lämpliga byområden kan kartläggas även när en landskapsplan eller en strategisk 
generalplan utarbetas. Enligt Finlands Kommunförbunds cirkulär 2/80/2009 lämpar 
sig bestämmelsen för områden där behovet av bostadsbyggande inte är så stort att 
det skulle förutsätta att åtgärder vidtas till exempel i fråga om kommunaltekniken.

Figur 17. Utdrag ur systemet för uppföljning av samhällsstrukturen. I de centrala delarna av byn 
Arpela i Torneå har tätbebyggelsen bildat en tätort. Till centrumbyn gränsar även mindre bebyggda 
byområden enligt systemet för uppföljning av samhällsstrukturen. Största delen av bosättningen är 
gammal.    
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I Arpela i Torneå är behovet av byggande inte stort

• I Arpela byggs i medeltal 1−2 egnahemshus om året. 
• Under de senaste 2−3 åren har inte ett enda nytt hus byggts. 
• Det finns ingen orsak att utarbeta en detaljplan för området, även om området ställvis är tämligen tät-

bebyggt. 
• Vattenlednings- och avloppsnät finns redan i halva byn, kommer även till resten. 
• Syftet med planeringen är att underhålla de investeringar som redan gjorts.

Gränsfallen Vesilahti och Tikkala

I bägge fallen:
• Behovet av byggande behöver bedömas både absolut och i förhållande till regionen som helhet.
• Den årliga befolkningsökningen och byggandets omfattning granskas.
• Kartgranskningar, till exempel analys av samhällsstrukturen, bygglov/avgöranden av planeringsbehovet 

utnyttjas.
• Man funderar på hur långt den stora stadsregionens (Tammerfors, Jyväskylä) randområde sträcker sig.

Figur 18. Utdrag ur systemet för uppföljning av samhällsstrukturen. Byn Tikkala i Jyväskylä framträder som en by enligt  
systemet för uppföljning av samhällsstrukturen. Byn ligger inom Jyväskylä pendlingsområde. Byggandets omfattning har 
under de senaste åren varit cirka 2–3 byggnader om året.  
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Är generalplanens styrande inverkan tillräcklig?
En generalplan som direkt medför rätt till bygglov ska enligt 44 § i markanvändnings- 
och bygglagen styra byggandet och annan markanvändning på området tillräckligt. 
Bedömningen av om den styrande inverkan är tillräcklig påverkas av miljöförhål-
landena på området samt det planerade byggandets omfattning, effektivitet och pla-
cering. Nybyggande ska anvisas på fastighetsspecifik nivå och det ska vara av samma 
typ som den tidigare bybebyggelsen vad gäller omfattningen, arten och skalan. 

Utgående från generalplanen ska man också kunna bedöma om det föreligger för-
utsättningar för avgörande som gäller planeringsbehov enligt 137 § i markanvänd-
nings- och bygglagen. På grundval av en delgeneralplan och de utredningar och 
konsekvensbedömningar som ingår i den ska man alltså kunna konstatera att byg-
gandet enligt planen 

• inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan reglering 
av områdesanvändningen, 

• inte leder till menlig samhällsutveckling, 
• är lämpligt med tanke på landskapet, och 
• inte försvårar bevarandet av särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller till-

godoseendet av rekreationsbehoven. 

Byggande på ett område i behov av planering får inte heller leda till byggande som 
har betydande konsekvenser eller medför betydande skadliga miljökonsekvenser 
eller andra betydande och skadliga konsekvenser.

Omgivningens förändringsbenägenhet 
Det är också skäl att bedöma om generalplanens styrande inverkan är tillräcklig med 
avseende på omgivningens förändringsbenägenhet. Byggande på områden som är 
särskilt värdefulla med tanke på naturen eller landskapet förutsätter att byggandet 
styrs noggrannare än på andra ställen. Om en bygeneralplan styr byggandet på 
sådana områden så att miljö- och landskapsvärdena kan bevaras, är det möjligt att 
använda en bestämmelse som direkt medför rätt till bygglov. Förutsättningen är då 
att övriga krav för att bestämmelsen ska tillämpas uppfylls.  

Anvisande av byggplatser för varje fastighet
Antalet byggplatser och deras ungefärliga placering ska anvisas för varje fastighet på 
det område som berörs av en bestämmelse som medför rätt att bevilja bygglov. Det ska 
alltså framgå av planen hur många byggplatser det finns på varje fastighet eller på en 
del av en fastighet vid den tidpunkt då planen utarbetas och hur många byggplatser 
som ytterligare kan uppstå. Antalet kan anges med siffror eller objektsbeteckningar 
på plankartan. Alternativt kan man i planbestämmelserna ange beräkningsgrun-
den för antalet byggplatser. Plankartans beteckningar eller planbestämmelserna kan 
dessutom åskådliggöras med en förteckning över antalet byggplatser på respektive 
fastighet, och förteckningen fogas till planbeskrivningen. 

Byggplatsernas placering anges med den noggrannhet som följer av förhållandena 
på området, behovet av styrning och den karta som används som grund. Det är inte 
nödvändigt att avgränsa enskilda byggplatser, utan de områden som ska bebyggas 
kan anges som relativt rymliga områdesreserveringar. Byggplatserna ska vara rymligt 
avgränsade också för att byggnadernas detaljerade placering ska kunna utredas bättre 
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i samband med bygglovet än i samband med en översiktlig generalplan. Det minskar 
också behovet av att senare avvika från planen. Mera detaljerade anvisningar om 
byggplatser och byggsätt kan också ges i generalplanebestämmelserna, i anvisningar 
om byggsättet som kompletterar generalplanen eller i byggnadsordningen.

I de flesta fall torde en grundkarta i skalan 1:10 000 räcka till som grund för pla-
neringen. På tätbebyggda områden kan det vara nödvändigt att använda en större 
skala, till exempel 1:5 000. Byggplatsernas placering och annan markanvändning kan 
då anges mera detaljerat än sedvanligt.

Antalet byggplatser och deras ungefärliga placering behöver inte anvisas fastig-
hetsspecifikt någon annanstans än på det område där man vill använda planen som 
grund för beviljande av bygglov. Om man ska utreda all byggrätt på ett vidsträckt 
planområde kan det leda till onödig överdimensionering av den byggrätt som anvisas 
i planen eller till ogrundade förväntningar på till exempel markvärdet.  

Planområdets omfattning och avgränsning av den 
bestämmelse som medför rätt till bygglov
Det är i allmänhet skäl att avgränsa en särskild bestämmelse som medför rätt att 
bevilja bygglov så att den gäller endast centrala byområden. Dessa områden (t.ex. 
AT- eller AO-områden) anges klart i planen, och beviljandet av bygglov styrs med 
stöd av 44 § i markanvändnings- och bygglagen till dessa områden. Fastighetsgrän-
serna ska beaktas när detta område avgränsas eftersom byggplatserna ska anvisas 
för varje fastighet. 

Figur 19. Anvisande av byggplatser för varje fastighet. Delgeneralplan för Tikkala i Jyväskylä,  
bycentrum. Jyväskylä stad.
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Exempel på en särskild bestämmelse

På AT–1- och AO–1-områden i denna generalplan kan bygglov för en bostadsbyggnad 
med högst två bostäder vilken överensstämmer med generalplanen beviljas direkt med 
stöd av generalplanen.

I praktiken kan det vara nödvändigt att avgränsa generalplaneområdet så att det är 
vidsträcktare än det område som berörs av bestämmelsen om beviljande av bygglov. 
Planeringsområdet kan avgränsas så att det utöver bybebyggelsen omfattar de åker- 
och skogsområden som landskapligt och funktionellt hänför sig till den. Detta särskilt 
när betydande landskaps-, natur- eller kulturmiljövärden hänför sig till områdena. 
Det är också alltid skäl att pröva avgränsningen av planområdet med avseende på 
jord- och skogsbruket och andra lokala näringar. Det lönar sig också att beakta even-
tuell byplanering som gjorts och lokala synpunkter i byn. Planområdet bör alltid vara 
en meningsfull helhet med tanke på planeringen och det ska stödja uppkomsten av 
en enhetlig byhelhet. 

Figur 20. I Dagsmark i Kristinestad är planområdet avgränsat så att rätt så litet av de skogsom-
råden som omger ådalen ingår i planområdet. Avgränsningen baserar sig på områdets värdefulla 
kulturlandskap, den nuvarande servicens belägenhet, det planerade avloppsnätet samt den traditio-
nella bebyggelsen på området. Den särskilda bestämmelse som berättigar till beviljande av bygglov 
är inriktad på byns kärnområden. Kristinestads stad.     

Pohjakartta © Maanmittauslaitos
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När en särskild bestämmelse som medför rätt att bevilja bygglov och eventuella 
bygginskränkningar som hänför sig till dess användning har begränsats till att gälla 
endast en del av generalplaneområdet, fattas de beslut gällande planeringsbehov som 
eventuellt behövs på andra områden genom prövning av varje enskilt fall. Områdes-
reserveringarna i bygeneralplanen och bestämmelserna om bebyggelsens placering, 
byggrätt eller byggsätt fungerar då som bakgrundsmaterial när man bedömer om 
förutsättningarna för ett avgörande som gäller planeringsbehov föreligger. I general-
planen kan det bestämmas att planeringsbehov (MarkByggL 16 § 3 mom., se närmare 
s. 31) gäller på vissa områden, till exempel sådana som gränsar till bycentrum.

Planeringsområdet i en generalplan som utarbetas för en by kan innefatta även 
strandområden. På dessa delområden i planen styrs byggandet enligt principerna i 
72 § i markanvändnings- och bygglagen. 

Användning av bygginskränkningar och åtgärdsbegränsningar

Tanken bakom en bygeneralplan som styr byggandet är att styra byggandet på lands-
bygden till byliknande områden. När byggplatser anvisas för varje fastighet ges det 
möjlighet att utfärda bygginskränkning för markägarens övriga områden (= markä-
garens byggrätt hänförs till de områden som anvisats för byggande i planen, och 
andra områden i planen som tillhör honom får inte bebyggas).  

Exempel på bygginskränkning

På ett MT–1-område får byggnader som är nödvändiga för jord- och skogsbruket 
uppföras. Området får inte bebyggas så att genomförandet av generalplanen försvåras 
(bygginskränkning enligt MarkByggL 43 § 3 mom.). Bostadsbyggrätten har överförts till 
respektive markägarens AT–1 och AO–1-områden.

Bygginskränkning är nödvändig för att den byggrätt som anvisats i planen inte ska 
överskridas. Detta är viktigt med tanke på bland annat jämlikhetsprincipen och pla-
nens dimensioneringsprinciper. Med hjälp av bygginskränkningar kan man också 
trygga att åker- och skogsområden i närheten av byn inte bebyggs, om markägarna 
har områden på byområdet där byggrätt kan anvisas.

Förutom på byområden kan det vara nödvändigt att anvisa byggplatser i detalj och 
bygginskränkningar även på det övriga planområdet till exempel för att vissa miljö-
värden ska bevaras. Alternativt kan byggandet styras till exempel från åkerområden 
till utkanterna av dem även med hjälp av verbala bestämmelser utan att enskilda 
byggplatser behöver anvisas. 

För områden som står utanför en bestämmelse enligt 44 § i markanvändnings- och 
bygglagen kan bygginskränkningar och åtgärdsbegränsningar utfärdas bara man 
säkerställer att markägaren kan använda sin mark på något annat sätt som ger skälig 
avkastning och att han också har områden där s.k. glesbebyggelserätt kan tillgodoses. 
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5 Generalplanläggning av byar  
 i praktiken

Kuva: Jouko Riipinen
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5.1 

Planeringsprocess

Planeringsprocessen för en bygeneralplan är likadan som vid annan planläggning 
enligt markanvändnings- och bygglagen. En klar tidtabell för och åskådlig presenta-
tion av planläggningsprocessen samt deltagande och konsekvensbedömning hjälper 
människorna att följa planläggningen och förstå vilken fas som är på gång. Informa-
tion om hur planläggningen framskrider minskar misstron mot planläggningen och 
frustrationen om processen drar ut på tiden. 

Innan den egentliga planläggningsprocessen inleds när det nödvändigt att kom-
munen och till exempel byföreningen tillsammans bedömer behovet av en bygene-
ralplan. I denna fas bedömer man behovet av en plan och nyttan med den för både 
kommunen och byn på det sätt som anges i avsnitt 4.2.

Planläggningsfaser

Begynnelsefas
• meddelande om anhängig-

görandet
• information om programmet 

för deltagande och bedömning
• myndighetssamråd vid behov

Beredningsfas
• deltagande enligt behov
• myndighetssamarbete enligt 

behov
• beredningsmaterialet läggs 

fram
• åsikter och utlåtanden

Förslagsfas
• planförslaget läggs fram
• anmärkningar och utlåtanden
• myndighetssamråd vid behov

Godkännandefas
• meddelande om godkännande
• ändringssökande
• ikraftträdandet kungörs

Planeringsuppgift

Arbetsprogram
Preliminära mål
Området avgränsas
Utredningsbehov
Deltagandeförfaranden
Bedömningsförfaranden

Översyn av målen
Grundlägg. utredningar
Principer för planlösningen
Alternativ
Kompl. utredningar
Konsekvensbedömning
Responsen behandlas
Ett förslag utarbetas

Bedömning av förslagets
konsekvenser
Sammandrag av anmärk-
ningarna och utlåtandena
Översyn av förslaget

Eventuella åtgärder i byn

Bystämma
Vad till man med planen?
Hur vill man delta?
Hur ordnas informationen?
Hur kan information samlas 
in?
Val av plangrupp

Bystämma, plangrupp
Koppling till byplanen
Byborna får lämna informa-
tion
Idéer kläcks
Lösningarna bedöms
Respons ges

Bystämma, plangruppen
Bedömning och kommentarer
Respons till kommunen
Föreningarnas utlåtanden

Figur 21. Faserna i planeringsprocessen för en bygeneralplan.
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5.2 

Deltagande och växelverkan

Lagstiftningen som utgångspunkt för deltagande och växelverkan
Omfattande delaktighet, öppenhet samt deltagande och växelverkan i ett tidigt skede 
hör till markanvändnings- och bygglagens viktigaste principer. Också kommunalla-
gen (17.3.1995/365) och förvaltningslagen (6.6.2003/434) betonar deltagande, öppen 
information, offentlig beredning och samråd med parterna.     

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska beredningen av en plan ske i växel-
verkan med de personer och sammanslutningar vars förhållanden eller intressen i 
avsevärd mån kan påverkas av planen (MarkByggL 6 §). Myndigheter som bereder 
planer ska informera om planläggningen så att de som berörs av saken har möjlighet 
att följa planläggningen och påverka den. 

Syftet med deltagandet och konsekvensbedömningen är att förbättra medborgar-
nas möjligheter att påverka det beslutsfattande som gäller den egna omgivningen. 
Principerna och metoderna för deltagande och växelverkan beskrivs mera ingående 
i miljöministeriets publikation ”Deltagande i general- och detaljplanläggning”, mil-
jöförvaltningens anvisningar 10sv/2007.

Programmet för deltagande och bedömning som en del av byplanläggningen
De viktigaste förfarandena i anslutning till deltagandet och växelverkan samman-
ställs i ett program för deltagande och bedömning (PDB) när planläggningen inleds.

I programmet för deltagande och bedömning presenteras bl.a.  
(anvisningen Deltagande i general- och detaljplanläggning)

• Grundläggande uppgifter om planprojektet: område som ska planeras och dess läge, 
utgångspunkterna och målen för planläggningen, de utgångspunkter som angetts i 
översiktliga planer.

• Förfaranden för växelverkan: intressenter, sätt att informera, deltagandeförfarande, 
myndigheternas samarbete, respons.

• Utredningar: vilka utredningar har gjorts och vilka nya utredningar behövs.
• Bedömning av konsekvenser: konsekvenser som ska bedömas, influensområde, me-

toder för konsekvensbedömning och deltagande i konsekvensbedömningen.
• Planläggningsprocessens förlopp: planeringsfaserna samt hur planering, växelverkan 

och konsekvensbedömning hör ihop och tidtabellen för beslutsfattandet.
• Kontaktuppgifter till den som ger ytterligare information.
• Möjlighet att ge respons på programmet för deltagande och bedömning.

Deltagande- och bedömningsprocessen kan effektiviseras genom att växelverkan 
planeras omsorgsfullt och möten ordnas tillsammans med byföreningen eller någon 
annan förening med stor uppslutning i byn. Planmaterialet ska vara så åskådligt och 
lättförståeligt som möjligt. Förutom bilder behövs det också tydligt skriftligt material 
som förklarar planens mål och lösningar och motiveringen till dem. Om bybornas 
egen aktivitet utnyttjas och samarbetet mellan byn och planläggaren upprätthålls un-
der hela planläggningsprocessen, ökar upplevelsen av att man genuint kan påverka 
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planläggningen. Möjligheterna till deltagande bör å andra sidan presenteras klart och 
tydligt: i allmänhet kan alla önskemål inte uppfyllas, man blir ofta tvungen att välja 
mellan olika kompromisser. 

Vid sidan av olika planer lönar det sig alltid att presentera utredningar som hänför 
sig till den fysiska planen samt konsekvensbedömningen i samband med växelver-
kan. Byborna är i allmänhet mycket intresserade av frågor som gäller byns miljö. 
Utredningarna och konsekvensbedömningen bidrar till förståelsen för varför man 
stannat för de valda lösningarna i planen.

Utgångspunkter för växelverkan
Då man planerar byarna är viktigt att redan när planeringen börjar skapa förtroende 
för att planeringen sker i genuint samarbete och att den har positiva konsekvenser 
för byns invånare, markägare, miljö och även näringar om den lyckas.    

På landsbygden kan man ibland förhålla sig negativt till planläggning och upp-
leva att myndigheterna genom den lägger sig i markägarens rättigheter i onödan. 
Med dessa utgångspunkter kan det vara svårt att inse vilken nytta byn har av pla-
neringen. När deltagandet och växelverkan planeras kan man också ta kontakt med 
byombudsmannen i landskapet eller regionen som i allmänhet känner till byarna och 
byplanerna i området. Det är bra att tillsammans med honom eller henne fundera 
på hur det lönar sig att ordna växelverkan, och han eller hon kan också hjälpa till 

Figur 22. Snedbilder som åskådliggörande material. Snedbilder som används för att presentera 
planerna bidrar till att åskådliggöra innehållet i bygeneralplanen. Det är möjligt att presentera 
planernas praktiska konsekvenser med hjälp av fotografier som gör att det är lättare att föreställa 
sig förändringarna i miljön än om bara plankartor eller visualiseringar visas. Bylandskap i Dagsmark 
i Kristinestad. Suomen Ilmakuva Oy/Kristinestads stad.
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med olika grupparbetsmetoder. En person som är känd för byborna kan hjälpa till 
att undanröja fördomar mot planläggningen.

Anlitande av en konsult och växelverkan kring bygeneralplanen
Bygeneralplaner utarbetas både som kommunens eget arbete och av konsultbyråer 
på uppdrag. Med tanke på den praktiska växelverkan är arbetsprogrammet alltid i 
nyckelposition. När man anlitar en konsult bör ett exakt program för växelverkan 
göras upp redan när anbud begärs så att den växelverkan som sätts som mål realiseras 
i samband med alla anbud på arbetet. Om planen utarbetas som kommunens eget 
arbete bör den tid som krävs reserveras för växelverkan i anslutning till planeringen. 
Alla som lämnar anbud bör förbinda sig till samma växelverkan enligt kommunens 
önskemål. 

Samarbete med invånare och markägare i byn
Öppenheten i kommunens beslutsfattande och kommuninvånarnas deltagande i 
beslutsfattandet förutsätter mer omfattande samarbete och växelverkan än vad som 
är möjligt genom de representativa förtroendeorganen. Byns invånare och markägare 
och de föreningar som företräder byn bör ges möjlighet att delta redan i kommunens 
strategiska planering av markanvändningen.

I samband med byplanläggning är det av stor vikt att trygga möjligheterna till 
deltagande samt växelverkan för att slutresultatet ska bli bra. Deltagandet ger in-
formation om bybornas värden och värderingar samt om byns historia, nuläge och 
utvecklingsbehov. 

 Det lönar sig att involvera byns föreningar, till exempel idrottsföreningar, ung-
domsföreningar, jaktföreningar samt jordbruks- och hushållssällskap, i samarbetet 
genast när arbetet inleds. Det lönar sig också att ta med fritidsboende i planlägg-
ningen. En väsentlig länk är ofta byföreningen, som koordinerar samarbetet mellan 
föreningarna i byn. Deltagandet engagerar bybor och markägare i genomförandet 
av planen samt ger värdefull information om utgångspunkterna för planläggningen, 
förhållandena på det område som ska planläggas och planens konsekvenser för in-
vånarnas livsmiljö.

Förfaranden för deltagande och växelverkan
Det är skäl att utnyttja olika metoder för deltagandet. Det behövs både möten för 
allmänheten och möjlighet att träffa planläggaren personligen i byn. De som sitter 
tysta på möten för allmänheten kan berätta om sina tankar när de träffar planlägga-
ren. Under ledda promenader kan man få en konkret uppfattning av planens mål och 
innehåll. Det lönar sig att utnyttja bybornas aktivitet när sammankomsterna ordnas 
och be dem att till exempel bjuda in egna lokala experter till mötena. 

I praktiken är ”byborna” sällan en grupp med homogena åsikter och målsättningar. 
Invånarna har olika roller och positioner i byn till exempel beroende på sin bakgrund: 
gamla och nya bybor och fritidsboende kan ha mycket olika uppfattningar om byns 
utveckling. Nya invånare som flyttat från stan kan uppleva till exempel lukter från 
husdjursskötseln som irriterande, något som det lönar sig att beakta när ny bebyg-
gelse placeras.

Det har visat sig vara bra praxis att samla en ”plangrupp” till vilken byborna utser 
företrädare för olika intressentgrupper i byn, till exempel markägare, företagare, nya 
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invånare, barnfamiljer, pensionärer och fritidsboende. Gruppen sammanställer infor-
mation och förmedlar den mellan byborna, planläggaren och kommunen. Fördelen 
med en mångsidigt sammansatt grupp är att deltagandet inte blir en enstaka eller 
några föreningars ensamrätt.

Deltagande- och samarbetsförfaranden (bl.a. Lodenius & al., Kylän tuntijat, 2006)

• bykontaktpersoner eller en samarbetsgrupp som byborna bildat
• byakvällar, ledd diskussion, sammankomster i små grupper
• intervjuer och byenkäter (personligen eller i grupper)
• kartuppgifter (bl.a. föreställningskartor, kartor med klistermärken) och  

SWOT-analyser
• grupparbetsmetoder (open space-metoden, dubbelteam, framtidsverkstad,  

planeringsverkstad, gruppmässor)
• byrundturer (till fots, med cykel eller bil)
• miniatyrmodellsverkstäder för barn, deltagandedagar för skolelever 
• internet, virtuell bypromenad, 3D-modeller

Det är viktigt att hela processen förankras i byn. Materialet bör vara tillgängligt på 
flera olika sätt både på internet och i byn, till exempel i byagården eller skolan. Det 
material som samlas in vid planläggningen kan användas till exempel i skolunder-
visningen, och tillsammans med skoleleverna kan man då ta fram idéer om miljön, 
en trygg skolväg och samlingsplatser. En bra informationskanal är lokaltidningen. 
Många byar har också egna tidningar eller hemsidor som planläggaren kan utnyttja.   

 Vid planläggningen av byområden måste man beakta att när planer som direkt styr 
byggandet läggs fram ska detta skriftligen meddelas sådana ägare och av kommunen 
kända innehavare av mark inom generalplaneområdet som har sin hemkommun på 
en annan, i befolkningsdatasystemet antecknad ort eller vars adress kommunen i 
övrigt har kännedom om (MarkByggF 19 § 3 mom.).

För växelverkan är det viktigt att allt material presenteras åskådligt och på sådant 
språk att intressenterna förstår det. För att undvika missförstånd är det skäl att åskåd-
liggöra planens konsekvenser sanningsenligt och klart.

Jävsfrågorna ska uppmärksammas när markägare i byn är med i kommunala 
organ som bereder eller beslutar om planläggningen. Bestämmelser om jäv ingår i 
kommunallagen och förvaltningslagen. (Mera om tillämpningen av bestämmelserna 
på Kommunförbundets webbplats www.kunnat.net.)

Myndighetssamarbete och annat behov av samråd
När en plan utarbetas ska man alltid samarbeta med myndigheterna. Viktiga samar-
betspartner inom kommunen är förutom tekniska väsendet även miljö-, skol- samt 
social- och hälsovårdsväsendet. Även idrottsväsendets sakkunskap behövs ofta. När 
det gäller myndigheter utanför kommunen behöver man vanligtvis samarbeta med 
närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i området, landskapsförbundet 
samt museimyndigheterna. På byområden kan också myndigheter som företräder 
jord- och skogsbruket, till exempel skogscentralerna, komma i fråga.  
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Redan när planläggningen inleds är det ofta motiverat att ordna myndighetssamråd 
(MarkByggL 66 §), där det är möjligt att behandla olika myndigheters mål och syn-
punkter samtidigt. Samråd ska alltid ordnas när man inleder bygeneralplanläggning 
som gäller riksomfattande eller viktiga regionala mål för områdesanvändningen eller 
som är av särskild betydelse med tanke på konsekvenserna för samhällsstrukturen, 
naturvärden eller kulturmiljön. 

5.3 
Målen med planeringen

Det vore bra om kommunen och byn skulle ha samma uppfattning om målen med 
planeringen. Kommunens mål kan basera sig på till exempel tidigare strategiska 
planer för markanvändningen (avsnitt 4.1). I byn har man kanske funderat på målen 
med byns utveckling i samband med byplaneringen. Det är skäl att diskutera målen 
till exempel under en byakväll när planläggningen inleds eller redan före det när 
planläggaren och företrädare för byn träffas. Målen skrivs in i programmet för delta-
gande och bedömning (PDB) och de preciseras under planeringens gång.

För kommunen är ett central mål med generalplanläggningen att styra byggandet 
på landsbygden till områden som är fördelaktiga med tanke på samhällsstrukturen 
och de nuvarande byarna och ordnandet av service. För byns utveckling betyder 
nya byggplatser nya invånare och bättre möjligheter att upprätthålla byns livskraft 
och service, till exempel byskolor. Inte bara den permanenta bebyggelsen utan också 
fritidsbebyggelsen förbättrar servicens, till exempel bybutikernas, verksamhetsförut-
sättningar. I samband med planläggningen kan man utreda möjligheterna och beho-
vet av att ändra fritidsbebyggelse i byns närhet till permanent bebyggelse. Eftersom 
efterfrågan på landsbygdsboende är begränsad är det alltid förnuftigt att placera ny 
bostadsbebyggelse i sådana byar där den stöder bevarandet av servicen.        

För både kommunen och byn är ett viktigt mål ofta att placera bebyggelsen och 
styra byggsättet så att det passar ihop med landskapet och det nuvarande byggnads-
beståndet. Redan i målen med planen kan man fästa uppmärksamhet vid förbindel-
serna och gång-, cykel- och mopedtrafikens behov, liksom vid gemensamma behov 
av rekreationsleder och till exempel badplatser. I målen kan man också ange hur byns 
vattenförsörjning och avlopp ska ordnas.  

Ett viktigt mål på landsbygden är också alltid att trygga jord- och skogsbrukets 
verksamhetsförutsättningar samt att samordna jord- och skogsbruket och miljövär-
dena med ny bebyggelse. I många byar är det viktigt att värna om miljövärdena och ta 
byns historia som utgångspunkt för planeringen även för att utveckla turistnäringen.

För markägarna i byn är ett mål med planläggningen också rättvisa samt bättre 
säkerhet och kunskap om byggmöjligheterna. Planläggningen kan också öka markä-
garnas villighet att sälja byggplatser på ställen som är bra för byn.  

Mål i anslutning till nybyggandet i byn behandlas i avsnitt 5.5 ”Markanvändning-
ens helhetsstruktur och dimensioneringsprinciper”.
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Målen med generalplanen för Urajärvi iAsikkala

Målet med generalplanen är att bevara och utveckla det unika kulturlandskapet, den 
byggda miljön och naturmiljön. Byborna bildar en enad front som försvarar byns miljö. 
Förhoppningen har varit att planeringspraxis är tillräcklig flexibel och beaktar bybornas 
behov. För området har det också utarbetats ” frimärkesdetaljplaner”, som har upplevts 
som ett dåligt planeringsinstrument eftersom de inte beaktar helheten.

Byplanens mål avseende markanvändning eller miljö
Byplaner kan ibland vara förenade med inofficiella markanvändningsplaner, kart-
läggningar av byggplatser eller tomtbörser, som baserar sig på förfrågningar om 
markägarnas villighet att sälja mark. Också miljövårds- och landskapsplaner har 
utarbetats av byborna eller med hjälp av en konsult och man har funderat på trafikar-
rangemang, motionsslingor, badplatser, lekplatser och andra gemensamma områden.

Ibland kan det uppstå problem för att man inte inser att en inofficiell markanvänd-
ningsplan eller byggplatsutredning saknar rättsverkningar, utan man tror rentav 
att den är en fysisk ”plan”. Besvikelsen är stor om man inte heller får bygglov för 
en byggplats som angetts i byggplatsplanen. Det blir färre besvikna om eventuella 
byggplatser har diskuterats på förhand med kommunens planläggare eller byggnads-
inspektör. Inofficiella planer binder ändå inte kommunens myndigheter, utan det är 
först i samband med tillståndsansökan som det utreds om villkoren för beviljande 
uppfylls.  I de olika faserna av byplaneringen lönar det sig att betona att principer 
för markanvändningen kan anges i en byplan, men säkerhet om byggmöjligheter 
kräver ett ”starkare” planeringsredskap, dvs. en generalplan med rättsverkningar, 
där planeringsbehovet avgörs. 

Bild 23. En viktig attraktionsfaktor för turismen i Vuonislahti i Lieksa är Koli på andra sidan  
Pielinen. Foto Reino Kuivalainen. 
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5.4 
Bakgrundsfakta, utredningsbehov 
och konsekvensbedömningar

Behovet av utredningar, deras omfattning och noggrannhet
Planläggningen ska basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar (Mark-
ByggL 9 §). När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällseko-
nomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenserna, av planen och av undersökta 
alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det om-
råde där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. Principerna och arbetssätten 
vid konsekvensbedömning finns samlade i miljöministeriets publikation ”Vaikutus-
ten arviointi kaavoituksessa”, ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006.

Med hjälp av de grundläggande utredningarna och konsekvensbedömningen ska 
man kunna bedöma att de krav som ställs på planens innehåll i markanvändnings- 
och bygglagen uppfylls. I en generalplan som direkt medför rätt till bygglov ska man 
på grundval av utredningarna och konsekvensbedömningen också kunna bedöma 
om de villkor som anges i 137 § i markanvändnings- och bygglagen för ett avgörande 
som gäller planeringsbehov uppfylls.

Informationen om nuläget på området och planens konsekvenser ska vara av så-
dan art och omfattning att den motsvarar planens syfte och styrmålen. Ju direktare 
och noggrannare planen styr genomförandet, desto mera detaljerade utredningar 
och konsekvensbedömningar behövs det. Också storleken på de förändringar som 
planen förorsakar samt områdets värden och förändringsbenägenhet inverkar på 
konsekvensbedömningens omfattning och innehåll. När förändringsbenägenheten 
bedöms måste man också beakta att även en liten fysisk förändring, till exempel det 
att man planerar bebygga en åker som planläggaren tycker är liten, kan innebära att 
människorna upplever att den traditionella miljön och landskapet förändras på ett 
menligt sätt. 

Bakgrundsfakta och utredningar i generalplaner som direkt styr byggandet 

I generalplaner som direkt styr byggandet är det skäl att fästa uppmärksamhet vid de 
områden som anvisats för byggande, för på dessa områden är förändringarna jämfört 
med nuläget som störst, och planen bestämmer genomförandet tämligen exakt. När 
planen godkänns måste man kunna försäkra sig om att förutsättningar för byggande 
föreligger, t.ex. att byggplatserna är byggbara och miljökonsekvenserna tillåter byggande. 
Förhållandena på obebyggda områden behöver inte nödvändigtvis utredas särskilt nog-
grant, om de inte berörs av andra särskilda markanvändningskrav eller intressen, t.ex. 
skydds-, rekreations- eller marktäktsbehov.

Planering av utredningsarbetet och 
konsekvensbedömningen samt informationskällor
Genom god planering av arbetet kan konsekvensbedömningen genomföras så att 
den betjänar inte bara planläggningen utan också deltagandet och beslutsfattandet. 
De centrala principerna för utredningarna och konsekvensbedömningen presenteras 
i programmet för deltagande och bedömning.     
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Utgångspunkt för utredningarna är tidigare utredningar och material som berör 
planområdet. Utredningar har kanske gjorts i kommunen i samband med tidigare 
planer, strategisk planering eller sektorvis planering. I kommunen har det kanske 
gjorts till exempel heltäckande natur- eller kulturmiljöutredningar som berör hela 
kommunen eller vissa områden. De ger värdefull information till grund för general-
planläggningen av byar. Utredningarna kan innehålla rekommendationer som gäller 
planeringen av markanvändningen, byggandet eller miljövården i byar. 

Utredningar görs också på riksomfattande nivå, landskapsnivå eller regional nivå, 
till exempel i samband med landskapsplanläggningen, trafiksystemplaneringen eller 
planeringen av vattenvården. Information om dessa utredningar fås från närings- 
trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i området samt landskapsförbunden. 
De känner också till riksomfattande inventeringar av kultur- och naturmiljön samt 
skyddsområden och skyddsobjekt. En nyttig informationskälla är också miljöför-
valtningens databas Hertta (www.ymparisto.fi/oiva) samt museiverkets material 
(www.nba.fi).

Skogscentralerna besitter mycket kunskap om skogsanvändningen och skogsty-
pen i området på grund av skogsbruksplanerna, men för att få använda dem krävs 
skogsägarnas samtycke. Kommunernas landsbygdssekreterare och NTM-centralena 
innehar kunskap i anslutning till gårdsbruket. En del av uppgifterna gäller enskilda 
gårdar och fås endast med näringsutövarens tillstånd.  

Lantmäteriverkets material erbjuder mycket kunskap om utgångspunkterna för 
planläggningen. Planläggarna använder webbtjänsterna Kartplatsen för fackmän 
eller FDS-webbinformationstjänsten (registeruppgifter, registerkarta med bakgrunds-
karta), vilkas största förtjänst är att de är aktuella. Planläggarna har dessutom ofta 
tillgång till antingen en raster- eller vektorkarta över planeringsområdet (terräng-
databas) samt uppgifter om fastighetsindelningen. Många planläggare använder 
också tjänsten för stamfastighetsutredning. Ur fastighetsdatasystemet får man fram 
de fastigheter som avstyckats från stamfastigheten efter en viss tvärsnittstidpunkt. 
Dessutom kan man bedriva arkivforskning om till exempel olika nyttjanderättigheter. 

Flygfoton, såväl snedfoton som ortofoton, är nyttigt material när planen utarbetas. 
Med deras hjälp får man en bättre bild av landskapet, växtligheten och den byggda 
miljön än från bara en karta.    

På byområden är det alltid skäl att fästa uppmärksamhet vid tryggande av jord- 
och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar. Med hjälp av gårdsvisa utredningar 
kan man få information om näringens utvecklingsbehov och förändringar som berör 
landskapet. Utredningarna ger information om till exempel utvidgnings- eller ny-
byggnadsbehov för storenheter inom husdjursproduktionen, så att man kan beakta 
dem när ny bebyggelse placeras. I utredningarna kan det vara fråga om planer som 
gårdarna själva gjort upp för att utveckla produktionen eller om mera omfattande 
utredningar som till exempel kommunen låtit göra. Även om det är viktigt att planläg-
garen känner till dessa utredningar, är de inte nödvändigtvis offentliga till alla delar. 
Detsamma gäller skogscentralernas skogsvårdsplaner och inventeringar i anslutning 
till dem.

Som grund för generalplanen används ofta grundkartan 1:10 000 eller en förstoring 
av den. Grundkartan och en terrängdatabas för planeringsområdet finns att få för 
hela Finland.           
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Utredningsbehov i anslutning till bygeneralplanen 
(Lodenius & al. Kylän tuntijat, 2006)

• placering inom samhällsstrukturen
• placering inom områdets service- och näringsstruktur
• befolkning och bebyggelse
• bosättnings- och näringsstrukturens historia
• storlandskapsanalys, landskapsstruktur
• kulturmiljö
• krav som beror på miljöbilden och naturförhållandena
• områden som lämpar sig för byggande
• krav som beror på infrastrukturen (vägar, vattentjänster)
• jordägandeförhållanden och jordskiftesformer
• byns utvecklingsmål utgående från invånarnas åsikter
• den rådande planeringssituationen på området

Ofta behövs det utredningar i anslutning till landskapsstrukturen, naturmiljön och 
kulturmiljön (den byggda miljön, kulturlandskapet, fornminnen och vårdbiotoper).  
När det gäller trafiken kan man utreda till exempel möjligheterna att ordna kollek-
tivtrafik, gång-, cykel- och mopedtrafikens behov och trafiksäkerheten. Med tanke på 
planens dimensionering och valet av fördelaktiga byggnadsområden är det viktigt att 
utreda befolkningsutvecklingen och servicebehoven på området, i synnerhet möjlig-
heterna att ordna undervisnings-, social- och hälsovårdstjänster samt vattentjänster. 
Dessa utredningar kan också göras på en allmän nivå för hela kommunens del, varvid 
utredningarna för en enskild plans del kan inriktas noggrannare enligt förhållandena 
och markanvändningsbehoven.

 Figur 24. Exempel på en intervjubaserad gårdsutredning som tagits fram av Maa- ja kotitalous-
naisten keskus som stöd för planläggningen. Pro Agria Häme.
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Lokal sakkunskap när utredningar görs

Redan när programmet för deltagande och bedömning utarbetas lönar det sig alltid 
att ta reda på om det har gjorts en byplan i byn eller om byborna annars är intresse-
rade av att vara med och göra utredningar för planen. I byn finns kanske till exempel 
naturintresserade eller byggnadshistoriskt intresserade personer som gärna samlar in 
information både för byns eget bruk och som stöd för planläggningen. Om byborna 
vill vara med och göra utredningar, måste utredningarna basera sig på sådan sak-
kunskap att de kan utnyttjas som grund för de egentliga planutredningarna. Man 
bör inte pruta på kravet att utredningarna ska vara kompetent gjorda, men tack vare 
byns egen insats är det möjligt att lätta på andra utredningsbehov i anslutning till 
planen och dessutom få värdefull lokal information. 

I samband med byplanerna insamlas i allmänhet mycket information som kan vara 
till nytta vid planläggningen. Vanligtvis har man utrett byns historia, befolkning och 
de viktigaste verksamheterna. Man har också kunnat samla in information om vär-
defulla natur- och byggnadsobjekt i byn samt om förhoppningar och mål som gäller 
framtiden, till exempel områden för gemensam användning och trafikarrangemang. 
Man har också kunnat kartlägga markägarnas åsikter om bra byggplatser.  

Byggplatserna utreddes i Jukojärvi

För utredningen om byggplatser erhölls landsbygdsutvecklingspengar, som möjliggjorde 
en enkät. Enkäten gjordes genom att man intervjuade största delen av markägarna i om-
rådet, dock inte mycket gamla markägare eller fall där en generationsväxling på gården 
var att vänta inom den närmaste framtiden. Man ansåg att det kunde medföra problem 
att anvisa nya tomter på kartorna just före en generationsväxling. Resultat var att 
markägarna var beredda att sälja byggplatser: det finns utrymme för nya invånare i byn. 

Markägarnas förslag beskriver var de själva vill ha tomter och var de är beredda att sälja 
sådana, men det är inte fråga om en plan. Detta påpekades också i intervjuerna. Även 
på mötena för allmänheten betonades att enkäten bara är en enkät och inte medför 
någon rätt att bygga. Planering i sig har börjat upplevas som nödvändig i byn också i 
markanvändningsfrågor. Det fanns dock även några hårda motståndare till planläggningen. 
På det hela taget upplevs det som en bra sak att planen medför säkerhet beträffande 
byggmöjligheterna. 

Bedömning av konsekvensernas betydelse

Genomförandet av byplaner har alltid många olika konsekvenser. Det är inte skäl 
att försöka bedöma alla konsekvenser, utan det är bäst att inrikta utredningarna och 
konsekvensbedömningen på de konsekvenser som är viktiga. Centrala faktorer när 
man ska bedöma vilka konsekvenser som är viktiga är deras egenskaper, nuläget och 
förändringsbenägenheten på det område som ska planläggas samt bygeneralplanens 
uppgifter och syfte. I det följande presenteras några grunder som hjälper till att inrikta 
arbetet på konsekvenser som är viktiga för bygeneralplaner. 
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Grunder för bedömning av viktiga konsekvenser av bygeneralplaner

Konsekvensernas egenskaper

• Till konsekvensernas centrala egenskaper hör storlek, omfattning och inriktning samt 
konsekvensernas tidsmässiga varaktighet och sannolikheten för att de realiseras.   

• Ju större förändring det är fråga om i planen, desto större blir konsekvenserna. 
Konsekvensernas geografiska omfattning och antalet människor som berörs av kon-
sekvenserna är också av betydelse. Storleken av den förändring som bygeneralplanen 
orsakar är vanligtvis beroende av antalet nya byggplatser och den tid inom vilken 
nybyggandet kan förutses äga rum.  

• Konsekvenserna av en plan kan vara permanenta, tillfälliga eller återkommande.  I en 
bygeneralplan kan permanenta eller tidvis återkommande konsekvenser orsakas av 
till exempel placeringen av ny bostadsbebyggelse i förhållande till husdjursskötsel. 
Ny bebyggelse kan ha permanenta konsekvenser för bl.a. naturen och ett värdefullt 
kulturlandskap.  

Områdets nuläge och förändringsbenägenhet

• De nuvarande egenskaperna och förändringsbenägenheten hos influensområdet 
inverkar på konsekvensernas betydelse. 

• Konsekvenserna har större betydelse om de riktar sig mot ett område som är vär-
defullt för landskaps-, natur- eller kulturmiljön eller bevarandet av en viktig ekologisk 
förbindelse.  

• Konsekvenserna kan hänföra sig till miljöstörningar: planområdet kan vara utsatt för 
miljöstörningar eller så kan sådana orsakas av verksamhet som planerats i planen. På 
ett bygeneralplaneområde kan miljöstörningar orsakas av till exempel genomfarts-
trafik, marktäkt eller husdjursskötsel. Konsekvensen är särskilt betydande om den 
riktar sig mot en stor grupp människor eller om den orsakar sanitära olägenheter.

• Planen kan också påverka den sociala miljön. Omfattande ny bebyggelse i förhållande 
till den existerande bebyggelsen kan påverka atmosfären i byn och byns karaktär. 
Rekreations- eller friluftsleder som dras i närheten av existerande bebyggelse kan 
upplevas som negativa. Å andra sidan kan gemensamma badstränder, hamnar, planer 
och andra gemensamma områden som anvisas påverka byns sociala miljö positivt.

Planens uppgift och syfte

• I en bygeneralplan som direkt styr byggandet vet man exakt hur mycket och var det 
kommer att byggas, sålunda kan också konsekvenserna av byggandet bedömas mera 
detaljerat än vid översiktlig generalplanläggning. 

• Med hjälp av konsekvensbedömning kan man granska hur kraven på planens innehåll 
uppfylls. I en bygeneralplan kan konsekvenserna för bl.a. samhällsstrukturen i kommu-
nen, kommunekonomin, trafiken samt värnandet om kulturlandskapet och bymiljön 
samt jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar vara betydande. 

• En konsekvens är betydande om den väsentligt stärker eller försämrar uppnåendet 
av målen med planen. Förutom planens egna mål måste man också granska hur de 
riksomfattande målen för områdesanvändningen uppnås. 
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Konsekvensbedömning i praktiken, vad bedöms?

Utgångspunkten för konsekvensbedömningen finns i 1 § i markanvändnings- och 
byggförordningen, där det fastställs vilka konsekvenser som ska bedömas i sam-
band med planläggningen. Planlösningen och eventuella alternativ till den bör alltid 
bedömas med beaktande av såväl negativa som positiva konsekvenser. I följande 
förteckning har de konsekvenser som nämns i förordningen kompletterats så att 
förteckningen upptar ett brett spektrum av potentiella konsekvenser av bygeneral-
planer. Avsikten är inte att förteckningen ska tillämpas som sådan, utan den måste 
alltid bearbetas – kompletteras eller gallras – utgående från förhållandena i byn och 
den plan som ska utarbetas.

Bedömningen av bygeneralplanens konsekvenser ska alltid kopplas till den väx-
elverkan som gäller planen. Tillsammans syftar de till att förbättra människornas 
möjligheter att påverka det beslutsfattande som gäller deras egen omgivning. Prin-
ciperna och metoderna för konsekvensbeskrivning beskrivs mera ingående i miljö-
ministeriets publikation ”Vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Ympäristöministeriö, 
alueidenkäytön osasto. Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006”.

Bild 25. Att byggplatserna anpassas till byns traditionella kulturlandskap är en viktig aspekt i  
bedömningen av konsekvenserna. Foto Anu Lämsä.
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Preliminär förteckning för bedömningen av bygeneralplaners konsekvenser

Konsekvenser för samhällsstrukturen i kommunen och byns egen struktur
• samhällsstrukturen i kommunen: befolkningen och hur den placerar sig på kommunens 

olika områden
• byns struktur: bebyggelsens och friområdens placering, möjligheterna att ordna service, 

utnyttjande av byns traditionella struktur

Konsekvenser för trafiken
• landsvägar och de viktigaste enskilda vägarna, trafikmängden och trafiksäkerheten
• möjligheterna att ordna kollektivtrafik
• gång- och cykelvägar och -leder

Konsekvenser för samhälls- och energiekonomin
• möjligheterna att ordna vattentjänster och kostnaderna för detta
• kostnaderna för kommunens markförvärv och ordnandet av service
• kostnaderna för underhåll av vägnätet, kostnaderna för eventuella gång- och cykelvägar

Konsekvenser för den övriga kommunekonomin
• kostnaderna för kommunal service

Konsekvenser för naturen och naturresurserna
• utsläpp till grund- och ytvatten
• växt- och djurarter, naturens mångfald, skyddsobjekt
• användning av marksubstanser

Konsekvenser för landskapet, bybilden, kulturarvet och den byggda miljön
• nya byggplatsers inverkan på en enhetlig bybild
• byggplatsernas placering i landskapet, anpassning till byns traditionella kulturlandskap
• anpassning av ny bebyggelse till det traditionella byggsättet
• beaktande av byggnadsarv, fornlämningar och vårdbiotoper

Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och livsmiljö
• förutsättningarna för bybutiken och andra privata tjänster
• ordnandet av social- och hälsovård samt andra offentliga tjänster
• barnens skolväg, bevarande av byskolan 
• byns identitet och bygemenskapen, bevarande av byns livskraft
• trivseln, den estetiska kvaliteten hos bymiljön
• gemensamma områden, rekreationsmöjligheter, planer, badstränder, friluftsleder osv.
• störande faktorer i miljön; bl.a. trafik, marktäkt, störningar som beror på jordbruk eller 

husdjursskötsel
• yt- och grundvattnets kvalitet

Konsekvenser för utövandet av jord- och skogsbruk och andra näringar
• sammanhängande åker- och skogsområden
• möjligheterna att utveckla gårdarnas driftscentrum, byggandet av storenheter inom 

husdjursproduktionen
• turismens utveckling, värnandet om turistattraktioner
• möjligheterna för annan företagsverksamhet på byområdet
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5.5 
Markanvändningens helhetsstruktur 
och dimensioneringsprinciper

Slutresultatet av bygeneralplanläggningen bör vara en genomförbar, landsbygdslik-
nande och enhetlig bystruktur, som också stöder utvecklingen av näringarna. Antalet 
byggplatser och deras läge bör vara rimligt med tanke på helheten och överens-
stämma med goda planeringsprinciper samt rättvist med tanke på olika markägare 
som berörs av likadana förhållanden.

Strukturgranskningar som utgångspunkt för planeringen 

Som utgångspunkt för planeringen är det bra att göra en strukturgranskning av hu-
vuddragen när det gäller markanvändningen i byn. Strukturgranskningen fungerar 
som sammandrag och analys av den information som insamlats för planläggningen. 

I byns strukturgranskning anges de ungefärliga huvuddragen när det gäller 
utvecklingen av markanvändningen, t.ex.

• viktiga zoner för jord- och skogsbruket
• områden som på olika sätt lämpar sig byggande med avseende på jordmånen, natur-

förhållandena, landskapet o.d. faktorer
• boendezoner som är fördelaktiga med avseende på skolservice o.d. service
• zoner som är fördelaktiga med avseende på teknisk service  
• områden som är viktiga för turism eller rekreation
• områden som inte ska bebyggas, t.ex. öppna åkerfält och värdefulla natur- eller land-

skapsobjekt 

Även förbindelser och behoven av att utveckla dem, t.ex. vägnätet, friluftsleder och 
ekologiska korridorer, anges på strukturkartan.

  
Strukturgranskningen av byn bidrar till att åskådliggöra förhållandena på planerings-
området, förutsättningarna för markanvändningen och möjligheterna att utveckla 
den. Den kan också innefatta alternativa strukturmodeller för till exempel bebyg-
gelsens omfattning och placering. Man kan också fundera på vilka områden som i 
första hand fortsätter att användas för jord- och skogsbruk, var man bevarar enhetliga 
naturområden eller var man utvecklar turismen eller rekreationen. 

Strukturgranskningen hjälper till att dimensionera och placera ny bebyggelse på 
ett sätt som stöder utvecklingen av byns egen service, bymiljön och näringarna.  Med 
hjälp av granskningen kan man åskådliggöra principerna och målen för planen och 
bedöma deras konsekvenser redan när planläggningen inleds. Strukturgranskning-
arna erbjuder också en bra grund för gemensam diskussion om huvudlinjerna för 
markanvändningens utveckling och dimensionering i byn. 

Strukturgranskningar är också till nytta när man försöker trygga framtida förutsätt-
ningar för jord- och skogsbruksnäringen i byn. Ofta är det fråga om att bostadsbebyg-
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gelse och annan bebyggelse placeras så att den inte stör utövandet av primärnäringen 
eller produktionsutvidgningar. En naturlig lösning är en zonindelning där man anger 
en indelning i primära zoner för dels landsbygdsbebyggelse, dels primärproduk-
tion. Genom planläggningen försöker man på detta sätt erbjuda tillräckligt rymliga 
verksamhetsförutsättningar för jord- och skogsbrukets utveckling och byggande i 
anslutning därtill.

Strukturgranskningen fungerar som utgångspunkt för fastställandet av planens 
totala dimensionering, dimensioneringsprinciper och dimensioneringszoner.

Planens totaldimensionering 

I planens totaldimensionering är det viktigt att beakta kommunens befolkningsprog-
noser, målen med den strategiska planeringen, kommunstrukturen och byns egen 
bebyggelsestruktur. I planen är det i allmänhet skäl att fastställa dimensioneringen 
endast för de centrala byområden dit man vill styra landsbygdsbebyggelse. Bebyg-
gelse som placeras på vidsträckta jord- och skogsområden utanför byn är ägnad att 
splittra samhällsstrukturen, så i planen borde ingen dimensionering fastställas för 
dessa områden.    

Figur 26. Dagsmark i Kristinestad, exempel på strukturell granskning. För planområdet utarbeta-
des i samband med arbetet med delgeneralplanen en översiktlig zongranskning där man beskrev de 
centrala dragen när det gäller planområdets utveckling på olika delområden. Kristinestads stad.
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Utgångspunkten för dimensioneringen av antalet nya byggplatser i byn bör vara en 
uppskattning av den önskade utvecklingen av byns invånarantal. Som bakgrund för 
dimensioneringen kan man också kartlägga markägarnas vilja att sälja byggplatser 
i byn. En viktig grund för dimensioneringen är också det uppskattade behovet av 
byggande i byn: 

• I byar där det inte finns ett stort behov av byggande kan förutom efterfrågan på byg-
gande och invånarprognoserna också omfattningen av det kompletteringsbyg-
gande som passar in i miljön samt olika markägares vilja att sälja byggplatser 
användas som utgångspunkter för dimensioneringen. Även om dimensionering-
ens skulle överskrida den faktiska efterfrågan, finns det ingen risk för en menlig 
samhällsutveckling eller för olägenheter med tanke på planläggningen och an-
nan reglering av områdesanvändningen, eftersom det saknas tillväxtpotential. 
Det viktiga är att planen, när den genomförs delvis eller helt, kompletterar den 
befintliga bebyggelsen och bymiljön, och att platserna fördelas rättvist mellan 
olika markägare. 

• I växande stadsregioner och på andra landsbygdsområden där det finns ett stort behov 
av byggande är situationen i princip en annan. Efterfrågan på tomter och pri-
set på dem skapar förutsättningar för att snabbt genomföra planerna. Tomter 
kan utnyttjas genom att de antingen säljs eller behålls som en investering som 
behåller sitt värde. På områden där det finns behov av byggande framhävs 
bland utgångspunkterna för dimensioneringen en enhetlig samhällsstruktur, 
kommunens mål för invånarantalets utveckling samt eventuella olägenheter av 
ny bostadsbebyggelse för den framtida planläggningen av området. På dessa 
områden kan inte direkt bygglov tillämpas enligt 44 § i markanvändnings- och 
bygglagen. 

Användning av dimensioneringszoner

För dimensioneringen och placeringen av ny bebyggelse är det nödvändigt att dela 
in planeringsområdet i zoner med olika dimensioneringsgrunder. Tanken bakom 
dimensioneringszonerna är att fler byggplatser placeras på fördelaktiga områden 
än på andra områden. Zonerna kan också utnyttjas när det ska fastställas ett område 
som medför rätt till bygglov (MRL 44 §). 

I närheten av växande stadsregioner är det också nödvändigt att fundera på att 
avgränsa ”0-dimensioneringszoner” utgående från den strategiska planeringen eller 
generalplanen för hela kommunen. För eventuella utvidgningsområden i stadsre-
gioner är det inte ändamålsenligt att dimensionera ny bebyggelse som kan leda till 
menlig samhällsutveckling eller förorsaka olägenheter med tanke på planläggningen 
eller annan reglering av områdesanvändningen enligt 137 § i markanvändnings- och 
bygglagen.

 Den ovan beskrivna strukturgranskningen av byn läggs till grund för faststäl-
landet av dimensioneringszonerna. Frågor som ska beaktas är samhällsstrukturen, 
tillgången till service, den befintliga infrastrukturen, byggbarheten, landskapet och 
naturförhållandena samt andra eventuellt primära markanvändningsformer. Vid-
sträckta sammanhängande åkerområden borde i allmänhet ställas utanför dimensio-
neringszonen. Åkerfält har ofta bevarats obebyggda, och i byarna upplevs det ofta 
som en naturlig utgångspunkt för planläggningen att denna tradition fortsätter. En 
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annan möjlighet är att endast en liten del av åkerområdenas areal tas med i gårdens 
areal, som bestämmer byggrätten.

Det är bra att fastställa dimensioneringszonerna i växelverkan med markägarna 
och invånarna i byn, för då upplevs de också bättre som en rättvis grund för byns 
utveckling och dimensioneringen av byggandet. 

Rättvist bemötande av markägarna 
Markägarna på planeringsområdet bör bemötas rättvist när byar generalplanläggs. 
Ett rättvist bemötande förutsätter att alla markägare ges lika möjlighet att bygga 
med beaktande av naturförhållandena och miljön i övrigt. För att det ska bli rättvist 
beaktar man de markägare som äger områden där förhållandena liknar varandra med 
avseende på till exempel samhällsstrukturen, den omgivande bebyggelsen, byggbar-
heten eller miljövärdena. Strukturgranskningarna av byarna och fastställandet av 
dimensioneringszoner ger en bra grund för rättvisa, så att varierande förhållanden 
på planområdet kan beaktas. Enligt erfarenhet finner markägarna det naturligt att det 
beaktas att byggmöjligheterna på områdena är olika vid dimensioneringen.    

Helhetsgranskning av kommunen  
och byn

Fastighetsvis granskning

Uppskattning av 
maximiantalet 
byggplatser

•  Hur utvecklas kommunens folkmängd under 
de kommande åren?

•  Hur stor del av befolkningen kommer att 
finnas i denna by?

• Hur många nya byggplatser behövs det i byn?

• Hur ser byns fastighetsstruktur ut?
• När har byggplatser börjat bildas i större 

utsträckning på området?
• Hur många nya byggplatser har det bildats på 

fastigheten efter detta?

Byggplatsernas 
placering

• Hur är byn knuten till kommunens tätorter 
och förbindelsenät?

• Hur ser byns bebyggelse- och servicestruktur 
ut?

• Vilka områden är fördelaktigt belägna med 
tanke på servicen och miljön?

• Hur stor andel av de olika fastigheternas 
areal ligger på byområdet?

• Hur lämpar sig dessa områden för att  
bebyggas?

• Hur många byggplatser kan anvisas för varje 
fastighet?

Figur 27. Byggrättens dimensionering och placering vid generalplanläggningen av byar, exempel på 
omständigheter som ska beaktas.

Erfarenheter från Urajärvi i Asikkala och Tikkala i Jyväskylä

Oberoende av om byggplatser anvisas i enlighet med kommunens mål eller i enlighet 
med aktiva markägares önskemål, vaknar markägarna i området när planeringen fram-
skrider och börjar kräva byggplatser åt sig själva. Därför behövs det rättvisa, enhetliga 
och klara principer för dimensioneringen och placering av byggplatser på olika mark-
ägares fastigheter.

Erfarenheter från Tammerfors universitets projekt Kylä-Kyllä!

Kalkylmässigt bestämmande av byggrätten hade blivit ett centralt mål när byar plane-
rades inom projektet. Markägarna och byborna var dock mera benägna att söka efter 
byggplatser på områden som lämpar sig för byggande än att utgå från matematiska 
kalkyleringskriterier.
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Markägaren bör ha rätt att använda sin mark på ett sätt som ger skälig nytta. Detta 
tillgodoses åtminstone när markägaren kan använda sin mark för jord- och skogs-
bruk samt glesbygdsliknande bebyggelse. Markanvändnings- och bygglagens krav 
på planens innehåll kan dock vara en grund för att begränsa glesbebyggelse, om 
begränsningen gäller ett mindre område. Om planen inte alls tillåter byggande på 
något av markägarens områden, ska möjlighet till glesbebyggelse i regel kunna an-
visas någon annanstans.  

I samband med generalplanläggningen av byar bör man komma ihåg att det inte är 
nödvändigt att anvisa byggande som ger upphov till planeringsbehov (MarkByggL 16 
§) till områden som det inte är ändamålsenligt att bebygga för kommunen eller byn.

Fastighetsgranskningar och stamfastighetsprincipen

I samband med att en bygeneralplan utarbetas är det alltid skäl att granska fastighets-
inledningen i byn och dess utveckling som en utgångspunkt för planen. Eventuell 
tillämpning av stamfastighetsprincipen när antalet byggplatserna beräknas bör dock 
övervägas från lokala utgångspunkter. En stamfastighetsgranskning kan begränsas 
till att gälla endast den del av planeringsområdet där avsikten är att tillämpa en be-
stämmelse enligt 44 § i markanvändnings- och bygglagen om att generalplanen kan 
användas som grund för beviljande av bygglov. Om det är fråga om en by där det 
inte har byggts mycket under de senaste decennierna kan rättvisa tillgodoses inom 
ramen för den nuvarande fastighetsindelningen. För att säkerställa detta är det skäl 
att utreda fastighetsbildningen och bebyggelsehistorian under en tid av till exempel 
trettio år.  

Genom en stamfastighetsgranskning får man reda på hur byggrätten har utnyttjats 
på olika lägenheter under tidigare år. Stamfastighetsprincipen betyder att byggrät-
ten fastställs för lägenheterna vid en viss tvärsnittstidpunkt (stamlägenheter) och 
de byggplatser som bildats efter den tidpunkten räknas som utnyttjad byggrätt. I 
strandgeneralplaner och praxisen för undantagsbeslut för stränder är tillämpningen 
av stamlägenhetsprincipen etablerad praxis. Även utanför strandområden har den 
använts i generalplaner och vid prövning av planeringsbehovet framför allt på sådana 
områden där det finns ett stort behov av byggande. Enligt erfarenhet anser markä-
garna ofta att en stamlägenhetsgranskning är ett rättvist sätt att bestämma hur nybyg-

I Arpela funderade man på nyttan med en stamlägenhetsgranskning

I Arpela är det inte ändamålsenligt med en stamlägenhetsbaserad granskning av bygg-
rätterna, eftersom den till följd av den splittrade fastighetsstrukturen och fastighets-
bildningen undergräver de principer som styr byggandet på preciseringsområdet och 
skapar behov av att styra byggandet till områden som inte är lämpliga. Med beaktande 
av det årliga byggandet i Arpela är en stamlägenhetsgranskning en överdimensionerad 
åtgärd i förhållande till nyttan. 

I samband med planläggningen funderade man på om det kunde räcka med att i plan-
handlingarna ange på vilka lägenheter det finns förutsättningar för att bygga och i vilken 
omfattning utan att ens eftersträva kalkylmässig rättvisa när den utnyttjade byggrätten 
granskas. I planbeskrivningen redogörs för varför byggandet styrs på angivet sätt.
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gande ska fördelas på olika markägare. I en bygeneralplan kan det antal byggplatser 
som dimensioneringsprincipen ger upphov till fördelas på olika stamlägenheter på 
grundval av lägenheternas areal.  

Som tvärsnittsår för stamlägenhetsgranskningar kan användas 1959 eller någon 
annan senare tidpunkt som är lämplig med tanke på fastighetsbildningen på området. 

Dimensionering och lägenheternas areal

Det antal byggplatser som följer av dimensioneringsprinciperna fördelas i byge-
neralplanen på olika lägenheter på grundval av deras areal. Det är skäl att beakta 
lägenheternas storlek så att arealkravet per byggplats är större på stora lägenheter 
än på små lägenheter. Ofta är det också bra att fastställa en viss maximiareal varefter 
större areal inte längre medför mera byggrätt. 

För att markägarna ska bemötas rättvist och till följd av andra planeringsfaktorer 
är det nödvändigt att omvandla arealen så att man kan beakta att förhållandena är 
olika på olika områden. För respektive dimensioneringszon fastställs omvandlings-
koefficienter för arealen enligt hur fördelaktig och användbar zonen är med tanke 
på byggande.

Om ett planområde förutom egentlig by- och annan landsbygdsbebyggelse innefat-
tar vidsträckta obebyggda jord- och skogsbruksområden, är det ofta förnuftigt att låta 
dimensioneringen omfatta de egentliga byområdena jämte potentiella utvidgnings-
områden. Om dimensioneringen beräknas för hela området, borde omvandlings-
koefficienten för arealen vara speciellt låg på de områden där det inte är förnuftigt 
att bygga med tanke på till exempel en enhetlig samhällsstruktur, landskapet eller 
naturvärdena. Områden under kraftledningar, bullerområden och andra områden 
som inte lämpar sig för byggande tas inte med i den areal som medför byggrätt.

Exemplet från Arpela

Enligt erfarenheterna från Arpela är det skäl att vara försiktig med arealbaserad dimen-
sionering för varje fastighet. Den kan leda till att antalet byggplatser blir tiotals gånger 
större än behovet. I Arpela är det realistiska behovet av nya bostäder 1−2 byggplatser 
om året, dvs. cirka 10−20 nya byggplatser på 10 års sikt. En arealdimensionering som 
gjordes på prov skulle ha gett 120 nya byggplatser.

Vid dimensioneringen ska det totala antalet byggplatser fastställas åtminstone på 
det område som berörs av en särskild bestämmelse om bygglov enligt 44 § i mark-
användnings- och bygglagen. Antalet byggplatser på planområdet utanför detta 
område behöver inte fastställas, utan byggmöjligheterna bedöms i samband med 
tillståndsförfarandet. Vid behov kan det i planen anges kalkyleringsprinciper för 
byggrätt även för dessa ”randområden”, och principerna kan sedan utnyttjas som 
bakgrundsmaterial till tillståndsförfarandet. 
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5.6 
Bygeneralplanen och olika markanvändningsbehov  

Boende  

Byområden och boende som stöder sig på dem
Ett syfte med generalplanläggningen av byar är att stödja byliknande bebyggelse så 
att de som vill bo utanför tätorter ska söka sig till byar i stället för att bilda glesbe-
byggelse. På områden där det finns ett stort behov av byggande är ett särskilt mål 
att dämpa samhällsstrukturens splittring. På områden där befolkningsutvecklingen 
är jämn eller sjunkande försöker man värva nya invånare till byn genom att erbjuda 
byggplatser och samtidigt förbättra boendeförutsättningarna för dem som redan 
är bosatta i byn. När byområdet stärks underlättar det i bägge fallen ordnandet av 
service för invånarna och skapar även i övrigt möjligheter att upprätthålla byns livs-
kraft och förbättra bymiljön. Samtidigt kan man erbjuda välplacerade byggplatser 
som lämpar sig för byggande och passar in i miljön för dem som är intresserade av 
att flytta till landet.

I bygeneralplanen fastställs på vilka områden bebyggelsen kompletteras genom 
planen. Dessa områden anvisas vanligtvis som områden för bycentrum (AT) i pla-
nen. Det är inte alltid självklart hur området för bycentrum ska avgränsas. Byarnas 
struktur varierar mycket både regionalt och lokalt. Byarna kan bestå av relativt kom-
pakta klungor av bebyggelse (som i pilotbyarna Arpela och Pohjaslahti) eller så kan 
de bestå av husgrupper och enstaka hus som ligger rätt långt från varandra (som i 
Jukojärvi). Som utgångspunkt för avgränsningen av byområdet fungerar målen med 
planeringen, de utredningar som gjorts samt ovan beskrivna struktur- och zongransk-
ningar i byn. Det är också skäl att utreda invånarnas egen uppfattning om byn och 
dess omfattning som en sak som ska beaktas vid avgränsningen.  

Utöver det egentliga bycentrum kan i planen anvisas andra områden för lands-
bygdsliknande bebyggelse med till exempel planbeteckningen AOM (område för 
landsbygdsliknande fristående småhus). Även planbeteckningarna AO eller AP kan 
användas. Genom att anvisa både AT- och AOM-områden i planen kan man betona 
att det är önskvärt att service och tätare bebyggelse styrs till området för bycentrum. 
För områdena kan också fastställas olika bestämmelser om byggplatsens storlek och 
byggsättet. I planbestämmelser som gäller byområdet lönar det sig i allmänhet att 
tillåta även småskaligt service- och arbetsplatsbyggande.

Exempel på en planbestämmelse för AT-område 

BYOMRÅDE. Nuvarande områden för bybebyggelse

På området får placeras bebyggelse, gårdscentrum för jordbruket, service samt små-
skalig näringsverksamhet som inte stör miljön. Nybyggande ska anpassas noggrant till 
landskapet, den byggda miljön och bybilden.
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I bygeneralplanen är det bra att erbjuda möjligheter för olika boendeönskemål: till-
räckligt rymliga byggplatser, skogsbevuxna områden och områden som lämpar sig 
för trädgårdsskötsel, bra utsikt över vatten eller odlade fält samt stämningsfull by-
miljö. I vissa fall kan det finnas behov av att anvisa mer vidsträcka områden för ny 
bebyggelse i byn eller i närheten av den. När nya områden planeras ska man särskilt 
se till att byggsättet och tätheten passar in i bymiljön och landskapet.    

På vissa områden kan det också finnas efterfrågan på tomter som lämpar sig för 
ekologiskt byggande eller byggande i grupp, småskalig odling eller hästintresserade. 
När sådana specialiserade eller andra täta bostadsområden anvisas måste behovet av 
mera detaljerad planering än sedvanligt och detaljplanläggning övervägas.    

I byn kan det också planeras tomter för servicebostäder som kan erbjudas äldre 
som bor mera avsides och som inte längre klarar sig i egnahemshus. För kommunen 
är det också lättare att producera hemsjukvård och andra hemtjänster centraliserat 
för byn än runt om i glesbygden. 

Figur 28. I delgeneralplanen för Tölby och Vikby i Korsholm har ett mer utvidgat bostadsområde 
för hästnära boende (AT-4) reserverats, där man förbereder placeringen av häststall på området. 
I delgeneralplanen förutsätts att området detaljplanläggs. Enligt planbestämmelserna kan småhus-
bebyggelse placeras på området och i anknytning till det häststallar och hagar. Förutom detta kan 
service och arbetsutrymmen placeras på området. Området bör planeras för byliknande byggande. 
Nybyggen ska omsorgsfullt anpassas till landskapet, den bebyggda miljön och bybilden. Korsholms 
kommun.
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Figur 29. I Pohjaslahti har seniorboende planerats. Seija Kuusinen. 
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Glesbebyggda områden
I planområdet kan också ingå sådana jord- och skogsbruksområden där glesbebyggel-
sens omfattning och placering inte fastställs i planen, utan eventuella tillstånd prövas 
från fall till fall. Även om antalet byggplatser på dessa områden eller deras placering 
på fastigheten inte anvisas i planen, kan byggandet ändå styras med planbestäm-
melser. Man kan till exempel bestämma att byggande inte tillåts på åkerområden, 
utan byggandet ska i mån av möjlighet förläggas till gränsen mellan åker och skog, i 
närheten av befintlig bebyggelse eller på något annat sätt som passar in i landskapet. 

Exempel på planbestämmelse  

På området kan placeras bostadsbyggande endast i fall där byggande på AT-, AP-, 
AM- eller M–1-områden som hör till samma lägenhet inte är möjligt. Eventuellt nytt 
bostadsbyggande ska placeras på en för landskapet fördelaktig plats i samband med 
befintliga byggnader och vägnät samt i mån av möjlighet i skydd av eller i närheten av 
träd som avgränsar det öppna landskapet.

Bebyggelsens förhållande till jordbruket

Befintliga lantgårdar och i synnerhet husdjursenheter bör beaktas när nya byggplatser 
placeras. Ny bebyggelse bör inte placeras alltför nära fungerande husdjursenheter. 
Inte heller odlings- eller skogsvårdsmöjligheterna får försämras genom att bra åkrar 
eller skogsområden splittras av ny bebyggelse. De boende kan känna sig främmande 
för trafiken i anslutning till jordbruket och husdjurskötseln, gödselhanteringen, luk-
terna, dammet osv., vilket kan orsaka onödiga konflikter mellan producenterna och 
de nya invånarna. Alltför närliggande bebyggelse kan också försvåra utvidgning el-
ler nyetablering av driftscentrumet eller fristående husdjursstall, maskinhallar eller 
spannmålstorkar. I anslutning till lantgårdarnas driftscentrum är det bra att anvisa 
möjligheterna att tillgodose behov även när det gäller annan företagsverksamhet än 
jord- och skogsbruk. Det är också skäl att trygga möjligheten till en sidobostad med 
tanke på generationsväxlingar.   

Stränder, fritidsbebyggelse och ändring av användningsändamålet    
Byarna i Finland ligger ofta i närheten av vatten. Till området för en bygeneralplan 
kan då höra områden där det finns befintlig fritidsbebyggelse och behov av att ändra 
fritidsbostäder till permanent bebyggelse. 

Det är skäl att låta strandområden i anslutning till byn ingå i planområdet. På 
strandområden styrs byggandet enligt principerna i 72 § i markanvändnings- och 
bygglagen och detta måste beaktas i planbestämmelserna. På de områden i byn där 
byggandet i huvudsak avser permanent boende kan strandområdet oftast avgränsas 
så att det omfattar strandzonen. Strandområdets omfattning måste dock granskas i 
varje enskilt fall. I varje fall är det viktigt att byområdena behandlas som en enda 
planeringshelhet utan att man gör alltför stor skillnad mellan strandområdet och det 
övriga byområdet.

Det centrala vid planeringen är huruvida nya områden för fritidsboende eller 
permanent boende kan anvisas på stränderna och hur man förhåller sig till att fri-
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tidsbebyggelsens användningsändamål ändras till permanent boende. Det är också 
viktigt att reservera tillräckligt med områden för bybornas rekreation. Den befintliga 
bebyggelsen på strandområdena kan också vara så tät att det krävs särskilda över-
läggningar med markägarna för att anvisa gemensamma badstränder och hamnar. 
Även turismens och andra näringars behov måste beaktas.

Om det finns många vattendrag på området kan det vara nödvändigt att särskilt 
fundera på principerna för att ändra fritidsbostäders användningsändamål. Detta 
kan vara nödvändigt även i en sådan situation där det redan tidigare har utarbetats 
en strandgeneralplan som styr byggandet på området. Framför allt i äldre strandge-
neralplaner har man i allmänhet inte anvisat permanent boende (med undantag för 
befintligt) och man har inte funderat på förutsättningarna för att ändra användnings-
ändamålet. (Se närmare om förutsättningarna för och konsekvenserna av permanent 
strandbebyggelse i publikationen Kommunekonomiska konsekvenser av permanent 
strandboende)

Byggplatsernas placering
Oftast är det möjligt att placera ny bebyggelse på naturliga platser runt om i byn: invid 
byvägar, på varma sluttningar, på ett sätt som beaktar landskaps- och naturmiljövär-
dena. Förutom att låglänta åkerdalar är värdefulla för landskapet när de används för 
jordbruk är de ofta dåligt lämpade för att bebyggas med tanke på jordmånen eller 
mikroklimatet.

Val av traditionella, bra byggplatser 
(Kuisma ja Peltonen, Kyläsuunnittelun opas 2002)

• Bygg huset på en plats som höjer sig över den närmaste omgivningen 
• Bygg inte på bra odlingsjord
• Placera byggnaden på en solig plats och skydda gårdsplanen mot kalla väderstreck, 

om naturen inte redan har gjort det
• Placera byggnaden klart inne i byn eller klart utanför byn,
• Placera inte byggnaden för nära strandlinjen
• Försök att i naturen, landskapet och historien hitta platser, objekt och element som 

den nya byggnaden kan stödja sig på

Det är nödvändigt att diskutera principerna för byggplatsernas placering med by-
bor och markägare. Viktiga faktorer är landskapet och den befintliga bymiljön, det 
traditionella sättet att placera byggnader, mikroklimatet och byggbar mark samt 
förbindelserna och möjligheterna att ordna vattentjänster. På landsbygden är det 
ofta ett självklart mål att inte bygga på åkerområden. I allmänhet vill man också 
bygga glesare än i tätorter. Då tänker man på både avståndet mellan byggplatserna 
och byggplatsernas storlek. Samtidigt som man diskuterar byggplatserna lönar det 
sig också att diskutera friområden som ska bevaras samt områden som eventuellt 
behövs för allmänna behov.   
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I Tikkala vill man inte bygga på åkrarna                     

I praktiken vill markägarna sällan att det ska byggas på åkerområden, för de inser åker-
områdenas värde för jordbruket eller landskapet. Till exempel medan generalplanen 
för Tikkala utarbetades fördes det en livlig diskussion om byggande på åkerområden i 
närheten av byn. 

I Jukojärvi bygger man invid vägarna

Byggplatsutredningen visar att byggandet i byn vanligtvis har placerat sig invid vägarna 
både traditionellt och på senaste tid. Också nya bybor vill gärna ha ”tillräckligt avstånd” 
till grannarna, husen ska helst ligga mer än 100 meter från varandra, liksom tidigare.

Annat styrande av bostadsbyggande i bygeneralplanen  
Förutom byggplatsernas placering är det skäl att i planen fastställa byggplatsernas 
storlek samt den byggrätt som tillåts på en enskild byggplats. Dessutom kan man 
också utfärda bestämmelser, rekommendationer eller anvisningar om byggnadernas 
placering. 

Byggplatsernas storlek påverkas av bystrukturen, bybornas mål beträffande by-
miljön och boendemiljön samt av hur vattentjänsterna är ordnade. Byggplatsernas 
storlek ska enligt markanvändnings- och bygglagen vara minst 2 000 m² utanför de-
taljplaneområden, men på landsbygden vill man ofta bygga glesare, på exempelvis 
3 000–5 000 m² stora byggplatser. Stora byggplatser underlättar också behandlingen 
av avloppsvatten på fastigheten. Det är dock effektivare att bygga centraliserat avlopp 
om byggplatserna är mindre. 

Generalplanens noggrannhet är mera översiktlig än detaljplanens också när det är 
fråga om en generalplan som direkt styr byggandet. Att planen är översiktlig leder 
till att det inte går, och inte är ändamålsenligt, att planera byggnadernas placering 
lika noggrant som i en detaljplan. Av denna orsak är det motiverat att de byggplatser 
som anvisats i planen är så rymliga att det går att placera enstaka byggnader på ett 
förnuftigt sätt med avseende på terrängen och jordmånen.  

Byggrätten på varje byggplats kan fastställas enligt antingen arealen eller använd-
ningsändamålet. Som byggrätt för ett småhus med högst två bostäder kan fastställas 
till exempel 200−300 m². Dessutom kan man tillåta att nödvändiga ekonomibyggna-
der uppförs till exempel så att den totala byggrätten är högst 10 % av byggplatsens 
areal. I allmänhet är det mest ändamålsenligt att fastställa byggrätten på grundval 
av arealen när det är fråga om annan byggrätt än sådan som gäller bostadsbyggande. 

Bestämmelser, föreskrifter, anvisningar eller rekommendationer som utfärdas i en 
plan, i en byggnadsordning eller i separata anvisningar om byggsättet kan gälla till 
exempel byggnadernas placering på tomten, kringbyggda gårdar och andra gårdsar-
rangemang, byggnadernas proportioner, takformer, material eller färger. 

Bestämmelser eller anvisningar som gäller nybyggnadssätt och renovering av 
byggnader är speciellt nödvändiga i byar med värdefull kulturmiljö. 

Även för invånarna är det viktigt att byggandet och byggsättet styrs. Ofta vill 
man flytta till landet uttryckligen på grund av det traditionella byggsättet. Att olika 
funktioner placeras i olika byggnader samt kringbyggda gårdar borde uppmuntras. 
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Planläggningen borde stödja bymiljöns och identitetens utveckling, man borde inte 
enbart nöja sig med att mekaniskt fastställa byggrätter.

Service

Bygeneralplaner motiveras ofta med att det med hjälp av planläggning är möjligt att 
stödja bevarandet av befintlig service i byn eller underlätta ordnandet av ny service. 
Genom planläggning kan man inte garantera att servicen bevaras, men man kan skapa 
möjligheter att bevara och utveckla servicen.

I Jukojärvi har man kämpat för skolan

I byn finns en skola som redan två gånger har hotats av indragning. Indragningshotet 
fick byarådet att aktivera sig, och åtminstone hittills har skolan bevarats. För närvarande 
har skolan cirka 30 elever.

Utveckling av servicen kan stödjas på flera olika sätt. För servicen kan det reserveras 
särskilda områden, till exempel områden för offentlig service (Y), områden för ser-
vice och förvaltning (P) eller områden för kommersiell service (K). På byområden är 
servicen emellertid ofta så småskalig att den kan placeras i samband med boendet på 
by(centrum)området (AT) utan att den exakta placeringen specificeras. Detta medför 
flexibilitet när servicen ska placeras. Det är naturligt att anvisa i synnerhet områden 
för befintliga skolor eller föreningshus samt områden för eventuell utvidgning av 
dem som Y- eller P-områden. Ibland kan det vara nödvändigt att anvisa områden 
för ny verksamhet som samlar byborna. Det lönar sig att placera service- och affärs-
byggnader centralt i förhållande till annan verksamhet i byn och det lönar sig att fästa 
särskild uppmärksamhet vid deras gårdsarrangemang.  

I byar som satsar på turism kan det också finnas behov av turistservice, till exem-
pel inkvartering. Även småskalig sådan kan placeras på områden för bycentrum. 
Egentlig hotellverksamhet anvisas dock med en egen beteckning (P, K eller RM). På 
byområdet eller i dess närhet kan också finnas servicestationer (LH) och i anslutning 
till dem trafikantservicestationer.  

Servicefunktioner kan inte förverkligas på grundval av en generalplan som direkt 
medför rätt till bygglov. Ett undantag kan vara sådan service som hänför sig direkt till 
bostaden så att byggnadens huvudsakliga användningsändamål är ett fristående små-
hus. Det kan vara fråga om till exempel frisersalonger och bed & breakfast. Småskalig 
service som små verkstäder, kaféer och dylikt kan förverkligas genom avgöranden 
som gäller planeringsbehov. För att förverkliga mer omfattande helheter, till exempel 
turistcentrum och trafikantservicestationer, behövs en detaljplan. 

Förutsättningarna för att bevara och utveckla servicen kan förbättras även så att 
annan verksamhet placeras på ett sätt som stöder servicen. Till exempel lönar det 
sig att placera nya byggplatser på promenadavstånd (högst 2−3 km) från skolor och 
annan vardaglig närservice. I byar i utkanterna av de största centrumen bosätter sig 
även invånare som har sina arbetsplatser i den närbelägna tätorten. Dessa invånare 
bidrar till behovet av skola och kommersiell service i byn. När bebyggelsen placeras 
förnuftigt i förhållande till skolan behövs inga skolskjutsar. 
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En markanvändningsfråga om är viktig för 
byns utveckling är reserveringen av områ-
den för bybornas gemensamma verksam-
het. Byföreningar och andra motsvarande 
sammanslutningar behöver också lokaler. I 
många byar finns det lokaler som lämpar sig 
för detta, till exempel gamla föreningshus, 
före detta skolor eller andra offentliga ser-
vicelokaler som tagits ur bruk. Exempelvis 
i den gamla skolan i Vuonislahti finns ett 
byaktivitetscentrum som erbjuder byborna 
olika tjänster och tillhandahåller lokaler för 
företagsverksamhet och olika hobbyer, till 
exempel teaterverksamhet.  I anslutning 
till byagården eller skolan kan man också 
ordna lokaler för förskola, gruppfamiljedag-
vård eller eftermiddagsverksamhet. Det är 
naturligt att även biblioteket och medbor-
garinstitutet samt andra kulturtjänster och 
sociala tjänster utnyttjar dem. 

I samband med skolor och byagårdar 
finns det ofta även behov av gemensamma 
områden utomhus, planer och rekreations-
områden. Med tanke på tillgängligheten är 
det väsentligt att den gemensamma servicen 
finns i närheten av smidiga gång- och cykel-
leder och att den har förbindelse inte bara till 
bebyggelsen utan också till områden som 
lämpar sig för friluftsliv i byns omgivning. 

Med bebyggelse- och servicehelheten kan man också påverka äldres möjligheter 
att bo hemma så länge som möjligt. I byagården kan en offentlig eller privat aktör 
erbjuda äldre stödtjänster, till exempel måltider, transporttjänster, dam- och herrfri-
seringstjänster, allmän bastu och dylikt. 

Vattentjänster

När en bygeneralplan utarbetas blir man också tvungen att ta ställning till ordnandet 
av vattentjänster. Kommunens utvecklingsplan för vattentjänster erbjuder en bra 
utgångspunkt för detta. I utvecklingsplanen för vattentjänster granskas behoven och 
åtgärderna i anslutning till vattentjänster på kommunens hela område. Om det ännu 
inte finns någon utvecklingsplan för vattentjänster för byns område, är det naturligt 
att utarbeta en sådan i samband med generalplanen. 

I många byar på landsbygden har varje fastighet ordnat vattentjänsterna själv 
liksom även i glesbebyggelseområdena. När planen utarbetas måste man bedöma 
om det även i fortsättningen går att ty sig till fastighetsvisa arrangemang, eller om 
det är nödvändigt att genomföra gemensamma vattentjänstlösningar för att bygga 
ut vattentjänsterna på området. Uppmärksamhet måste fästas vid möjligheterna 

Figur 30. Den gamla skolan i Vuonislahti renoverades till  
byaktivitetscentrum. Reino Kuivalainen.
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att såväl erhålla hushållsvatten av god kvalitet som behandla avloppsvatten och på 
så sätt att dessa funktioner inte medför olägenheter för boendemiljön eller risk för 
förorening av grund- eller ytvattnet. Även om det vilar på fastighetsägarens ansvar 
att ordna vattentjänster på fastigheten, ska kommunen ändå utveckla gemensamma 
vattentjänster på ett sätt som motsvarar samhällsutvecklingen. 

Det finns också byar där man redan från förr har centraliserade vatten- och av-
loppssystem. På områden där hushållsvattnets kvalitet är dålig har man ofta ordnat 
gemensam vattenledning. Det kan ändå hända att varje fastighet sköter sitt avlopps-
vatten själv, fast det numera inte betraktas som något bra system. I byn kan också 
finnas minireningsverk, dit avloppsvattnet leds från skolor, andra inrättningar eller 
till exempel hus på byggplatser som kommunen sålt. 

I generalplanläggningen kan man förbereda sig på centraliserade vattentjänstar-
rangemang för husgrupper och reservera områden för minireningsverk (t.ex. för 
markbehandling). I kommunen kan också pågå projekt för att ansluta hela byar till 
vattenlednings- och avloppsnäten. Då lönar det sig att koppla ihop vattentjänstpla-
neringen och generalplanläggningen så att befintliga och nya byggplatser ansluts till 
vattenledningar och avlopp på ett effektivt sätt. På byområden genomförs centralise-
rade system i allmänhet av vattenandelslag, och då hör endast eventuella stamavlopp 
till kommunens vattentjänstverk.  

Att ordna centraliserade vattentjänster är en dyr investering, och när generalplanen 
utarbetas måste man noga fundera på om det lönar sig att utöka bebyggelsen i byn 
så mycket att det blir nödvändigt att bygga ett centraliserat system. 

Planering av vattentjänsterna behövs inte bara för att trygga tillgången på hus-
hållsvatten av god kvalitet utan också för att skydda yt- och grundvatten.  Vid plan-
läggningen kan man främja skyddet av yt- och grundvatten genom att förlägga 
byggandet till lämpliga platser och utfärda nödvändiga bestämmelser om till ex-
empel byggplatsernas storlek och hur vattentjänsterna ska ordnas. I samband med 
planläggningen kan det också meddelas andra anvisningar och rekommendationer 
om olika åtgärder som främjar vattenskyddet. I planen kan platser för stamavlopp 
och vattenledningar anvisas.

När man funderar på planbestämmelser om vattentjänster måste man beakta vad 
som föreskrivs i miljöskyddslagen och i förordningen om behandling av hushållsav-
loppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011), som utfärdats med stöd av 
lagen. I förordningen ställs minimikrav på behandlingen av avloppsvatten som alla 
fastigheter ska uppfylla. Av denna orsak behöver det inte ställas krav på behandlingen 
av avloppsvatten vid planläggningen, om det inte finns särskilda orsaker till det, till 
exempel för att skydda grund- och ytvatten. 

Genom planläggningen kan man skapa förutsättningar för att ordna både fast-
ighetsvisa och centraliserade vattentjänster. Fastigheternas egna arrangemang kan 
stödjas genom att byggplatserna placeras på områden där det finns tillgång till hus-
hållsvatten och där avloppsvattnet kan behandlas i marken. Det är till fördel om 
byggplatserna är tillräckligt stora och ligger på tillräckligt avstånd från varandra. 
Med ett centraliserat system lönar det sig att placera byggplatserna närmare varandra 
och då kan storleken också vara mindre. I planen kan det också anvisas platser för 
minireningsverk.   

Det är skäl att utreda grundvattenområdena och ange dem i planen. På dem får 
inga sådana åtgärder vidtas som kan ha följder enligt 1 kap. 7 § (förbud mot förore-
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ning av mark) eller 8 § (förbud mot förorening av grundvatten) i miljöskyddslagen 
eller 3 kap. 2 § (förbud mot ändring av grundvatten) i den nya vattenlagen. 

Trafik

I generalplanen anges huvudvägnätet, landsvägarna och de viktigaste enskilda vä-
garna i området. Också skogsbilvägar kan anges, om de är av betydelse för till exempel 
rekreationen. Det är skäl att undersöka hur nya platser för bostadsbyggnader kan 
anslutas till vägnätet och vid behov ange tillfartsvägarna till byggplatserna. 

Om byggplatserna ansluter direkt till en landsväg är det skäl att diskutera anslut-
ningarna med vägmyndigheterna. Det lönar sig att hålla antalet nya anslutningar till 
landsvägen så lågt som möjligt och ordna gemensamma anslutningar. Det är särskilt 
viktigt att utreda tillfartsvägarna när man utarbetar en generalplan som direkt medför 
rätt till bygglov. Förbindelsen från allmänna vägar till byggplatserna ska undersökas 
senast i bygglovs- eller avstyckningsskedet.  

I samband med generalplanläggningen framkommer ofta behov av att förbättra 
trafiksäkerheten till exempel på området för bycentrum eller i närheten av skolor. 
Anslutningsarrangemang och till exempel hastighetsbegränsningar är i och för sig inte 
planärenden, men när nya byggplatser anvisas invid en byväg och trafikmängderna 
växer kan det leda till att man måste fästa mer uppmärksamhet vid trafiksäkerheten. 
I planen kan man också förbereda sig på att bygga gång-, cykel- och mopedtrafikleder 
och utreda möjligheterna att förverkliga dem tillsammans med vägmyndigheterna. 
Det är möjligt att bygga endast få nya gång-, cykel- och mopedtrafikleder och un-
derfarter i förhållande till behoven och i första hand endast där som det finns flest 
användare och där det är minst tryggt att röra sig. 

Det lönar sig också att ta reda på om vägmyndigheterna har färdiga planer eller hål-
ler på att utarbeta planer för vägarna i byn. På området eller i närheten av det kan det 
också vara aktuellt med trafikantserviceprojekt som förbättrar serviceutbudet i byn. 

När man planerar platser för bostadshus lönar det sig dessutom att beakta de 
faktorer i trafiken som inverkar menligt på bekvämligheten. Exempelvis trafikbuller 
eller vibrationer som beror på trafiken har en negativ inverkan.

Generalplanen kan stödja kollektivtrafiken genom att nya byggplatser anvisas på 
det område som kollektivtrafiken betjänar. Bebyggelsens placering påverkar också 
skolskjutsar och transporttjänster för specialgrupper: med en centraliserad lösning 
kan transporterna skötas effektivt och ekonomiskt. 

Jord- och skogsbruk

I målen för landsbygdsområden nämns vanligtvis att jord- och skogsbruket ska tryg-
gas. I praktiken betyder detta att man undviker att anvisa bra jord- och skogsbruksom-
råden för annan användning, och bestämmelser som påverkar jord- och skogsbruket 
utfärdas inte utan särskild motivering. 

Vid generalplanläggningen av byar ligger tyngdpunkten på att styra bostadsbyg-
gandet. Hur mycket jord- och skogsbruksområden som ingår i planen beror på hur 
planområdet är avgränsat. I allmänhet är det ändå skäl att i planområdet ta med 
områden som är centrala för bylandskapet, så att eventuellt byggande kan styras bort 
från åkerområdena. Till planen kan också fogas rekommendationer om att åkerom-
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rådena ska fortsätta att odlas. I närheten av byn kan det också finnas skogsområden 
som är av betydelse för bylandskapet eller friluftslivet. Även om antalet personer 
som arbetar inom jordbruket minskar har jordbruket fortfarande stor betydelse för 
byarnas identitet.

Arpela, en gammal by med jordbruk (och boskapsskötsel)

Näringen och naturförhållandena (landskapsstrukturen) har format byns struktur och 
identitet. Bebyggelsen är koncentrerad till tre kullar, mellan dem finns åkrar och ängar 
invid åarna. Det tämligen nya parcellområdet på ett låglänt område sticker ut som något 
av en landskapsskada.

 
Generalplanen styr inte jord- och skogsbruket. Exempelvis skogsbruket styrs genom 
skogsbrukets egna planer där det förutsätts att Skogsbrukets utvecklingscentral Ta-
pios ”Råd i god skogsvård” och skogslagen iakttas.

Jord- och skogsbruksområdena är emellertid ofta av betydelse även för värnandet 
om naturens mångfald och naturskyddet samt sådan rekreation som baserar sig på 

Exempel på generalplanebeteckningar och generalplanebestämmelser
Olika jord- och skogsbruksområden

M Jord- och skogsbruksdominerat område. Området är avsett för jord- och skogs-
bruket och för glesbygdsliknande bebyggelse.

MU Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt behov av att styra friluftslivet. 
Vid användningen av området ska uppmärksamhet fästas vid möjligheterna att 
ordna friluftsstigar och friluftsleder.

MY Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden. Kalhuggningar 
är förbjudna på området och det trädbestånd som avgränsar åkrarna och strän-
derna får inte avlägsnas helt (MarkByggL 41 § 2 mom.).

MT Jordbruksområde. Till området får inte lokaliseras nya vägar, friluftsleder eller 
andra konstruktioner som försvårar möjligheterna att idka jordbruk. Det rekom-
menderas att en 5 meter bred skyddszon lämnas vid stranden av vattendrag.

MA Landskapsmässigt värdefullt åkerområde. Med tanke på landskapsbilden är det 
viktigt att områdena bevaras öppna och i odlingsbruk. Nybyggande placeras i mån 
av möjlighet i anslutning till gårdsbruksenheternas driftscentrum, på åkerkanter 
och i skogsbryn eller i skogsdungar.

Bygginskränkning kan användas för att trygga att stränder och andra jord- och skogs-
bruksområden med värdefullt landskap eller värdefulla naturförhållanden bevaras obe-
byggda. En åtgärdsbegränsning kan åter användas för att påverka skötseln av till exempel 
strandzonen.

På området får byggas endast för jord- och skogsbrukets behov. Området får inte 
bebyggas så att genomförandet av generalplanen försvåras (MarkByggL 43 § 2 mom.). 
Områdets byggrätt har överförts till markägarens AO- och RA-områden.

På området får inte fällas träd eller vidtas andra åtgärder som förändrar landskapet 
utan tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen.
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allemansrätten. På grund av landskaps- eller naturvärden är det ibland motiverat 
att utfärda bygginskränkningar och åtgärdsbegränsningar för jord- och skogsbruks-
områden. För områden med värdefulla naturförhållanden kan det också utfärdas 
skyddsbestämmelser som är nödvändiga med tanke på naturens mångfald. Man 
försöker dock anpassa skyddsmålen till jord- och skogsbrukets behov så att man inte 
i onödan förhindrar att områdena används för jord- och skogsbruk. Skyddsbestäm-
melserna ska i alla händelser vara skäliga för markägarna.

Åkrarna i anslutning till byar är ofta värdefulla kulturlandskapsområden, som 
man i planen kan rekommendera att får förbli öppna. Att trygga jordbruket på dessa 
områden innebär samtidigt att kulturmiljön skyddas. Byggandet styrs i allmänhet till 
åkerområdets utkanter och till skogsdungar. Jordbrukets åtgärder för att upprätthålla 
naturens mångfald och landskapet och för att skydda vatten med hjälp av dikesrenar 
och skyddsremsor främjas genom systemet med miljöstöd för jordbruket.

Gårdarnas driftscentrum och storenheter inom husdjursproduktionen
I byarna finns det ofta fungerande lantgårdar eller gårdsbrukscentrum som numera 
används för något annat ändamål. Deras verksamhet tryggas naturligtvis i planen 
och på dem tillåts verksamhet och byggande i anslutning till gårdsbruk, generations-
växlingar och binäringar. Exempelvis när man funderar på bygginskränkningar är 
det skäl att komma ihåg att jord- och skogsbruk ofta innebär mångsidig företagsverk-
samhet (gårdsturism o.d.). Även dessa näringar borde ges utrymme, eftersom de kan 
vara en nödvändig förutsättning för att bedriva jordbruk.  

Vid planläggningen måste man också beakta att jordbruksproduktionens tekniska 
nivå, effektivitet och skala växer hela tiden. Utvecklingen förutsätter smidig sam-
ordning av jordbruket och annan markanvändning. Jordbrukets strukturförändring 
syns inte bara i det att antalet lägenheter minskar och de återstående lägenheterna 
blir större, utan också i att områdena koncentreras. De odlade områdena är större 
och tegarna rakare, husdjurbyggnaderna växer till stora enheter och stora och tunga 
maskiner ställer krav på vägnätet.   

  Mera bebyggelse i närheten av fungerande gårdar kan leda till produktions-
inskränkningar eller till att utvidgningar inte kan göras på gården. Med hjälp av 
planläggningen kan ny bebyggelse styras tillräckligt lång från fungerande gårdar 
och särskilt storenheter inom husdjursproduktionen. På så sätt blir det inga problem 
mellan grannarna angående lukten från husdjursbyggnaderna. Gödselspridning, 
användning av bekämpningsmedel och spannmålstorkar måste också beaktas när 
bebyggelsen ökar, eftersom även de kan förorsaka olägenheter i grannskapet.  

På områden där det bedrivs mycket husdjursskötsel blir det också aktuellt att 
bygga nya storenheter inom husdjursproduktionen. Vid planläggningen kan man ta 
ställning till deras placering, om investeringarna är kända när planen utarbetas. Nya 
storenheter kan placeras även utanför det befintliga gårdscentrumet, i synnerhet om 
gårdscentrumet ligger i bycentrumet. Området för en storenhet inom husdjurspro-
duktionen kan särskiljas från det övriga jordbruksområdet med en egen beteckning 
(ME). Planerna räcker dock inte som sådana till för att avgöra placeringen av djurstall, 
eftersom placeringen alltid avgörs från fall till fall vid miljötillståndsförfarandet.

Det är nödvändigt att försöka styra placeringen av produktionsbyggnader och 
byggsättet så att de passar in i landsbygdens kulturlandskap. Detta är viktigt framför 
allt i och med att byggnaderna blir allt större. I anvisningar eller rekommendationer 
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Figur 37. Exempel på en plan där man tagit ställning till byggandet av storenheter inom  
husdjursproduktionen. Ilmajoki kommun.
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är det möjligt att uppmuntra även ekologiska lösningar, såsom jordvärme. Dessutom 
kan man också meddela anvisningar och rekommendationer som gäller annan mil-
jövård, växtligheten och skötseln av den. 

Häststall
Det växande intresset för ridning har lyft fram behovet av att styra placeringen av 
ridcenter och mindre häststall genom planläggning. Genom en plangranskning kan 
man beakta häststall som redan finns på området och förbereda placeringen av nya. 
Med hjälp av planläggning kan det också säkerställas att det finns tillräckligt stora 
friområden och förbindelsemöjligheter på området, så att det är möjligt att röra sig till 
häst även utanför gården. Samtidigt kan man försäkra sig om att dessa förbindelser 
inte bryts till exempel om bebyggelsen förtätas. 

I planen kan det anvisas områden särskilt för häststall. Det huvudsakliga använd-
ningsändamålet för sådana områden kan vara till exempel bostadsområden, eller 
rekreationsområden där byggnader som betjänar hästskötsel eller hästsport/hästin-
tresse kan placeras. Det är emellertid inte alltid möjligt eller nödvändigt att anvisa 
särskilda stallområden, och då styrs stallverksamheten till planens jord- och skogs-
bruksområden. Det är ändamålsenligt att lämna ett visst utrymme för verksamheten 
eftersom man under planeringen inte nödvändigtvis känner till framtida stallprojekt 
på området, platser som på ett naturligt sätt lämpar sig bäst för stallverksamhet eller 
tillgången på områden för stallverksamhet. 

Även om inga särskilda områden för häststall skulle anvisas, erbjuder planen 
grunder för tillståndsprövning som avser stall. Exempelvis i samband med pröv-
ning av planeringsbehovet kan man se till att stallverksamhet inte placeras för nära 
bebyggelse. Man kan också hålla ett öga på att det finns naturliga förbindelser från 
stallområdet till ridterräng antingen genom terrängen eller längsmed vägar. I planen 
kan också anvisas ridleder för både lokala och regionala behov.

Genom bestämmelser i planen eller föreskrifter i byggnadsordningen kan man när 
de lokala förhållandena så kräver säkerställa att stallverksamheten samt den nuva-
rande och framtida bostadsbebyggelsen ligger på tillräckligt avstånd från varandra. 
Bestämmelser kan utfärdas om både byggplatsernas storlek och det avstånd på vilket 
olika byggnader och konstruktioner ska placeras från gränsen till grannfastigheten. 
Det kan också bestämmas hur långt till exempel stall, gödselstäder och maneger ska 
placeras från befintliga bostadsbyggnader eller vattendrag. Behovet av bestämmelser 
ska prövas enligt de lokala förhållandena, till exempel terrängen, landskapet och den 
omgivande markanvändningen, och de ska vara skäliga för markägaren. Behovet av 
bestämmelser påverkas förutom av miljöns fysiska egenskaper och miljökonsekven-
serna av olika verksamheter även av den befintliga och planerade bebyggelsens 
karaktär och täthet. 

Användningen av naturresurser

Det är tillåtet att ta marksubstanser för husbehov utan tillstånd enligt marktäktsla-
gen. På byområden kan det finnas gamla sandgropar för husbehov, och ett mål för 
många iståndsättningsplaner för bymiljön torde vara att ta dem ur bruk och få dem 
att smälta in i landskapet. 
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Utarbetandet av en bygeneralplan och anvisandet av nya byggplatser begränsar 
marktäkten på byområdet och i dess närhet, för när marktäktstillstånd prövas måste 
plansituationen tas i betraktande. Om planområdet sträcker sig längre än byområdet, 
kan potentiella områden för marktäkt också utredas i samband med planläggningen.  

Torvtäkt omfattas av det tillståndsförfarande som avses i miljöskyddslagen, men 
man kan också ta ställning till den vid planläggningen. 

Gruvverksamhet regleras av egen lagstiftning, men byggnadsverksamhet som 
ansluter sig till gruvor, till exempel eventuella bostadsområden och trafikförbindelser, 
kan planeras i samband med planläggningen.

Annan näringsverksamhet  

I byarna utövas på varierande sätt även annan näringsverksamhet än jord- och skogs-
bruk: butiker, bilverkstäder, herr- och damfriseringar och annan småföretagarverk-
samhet. I några byar kan det också finnas småskalig industriverksamhet, till exempel 
metallverkstäder eller sågar. Småskalig företagsverksamhet kan i planen placeras på 
områden som anvisats som område för bycentrum, medan industriverksamhet kräver 
egna reserveringar i planen. Det är nödvändigt att även annars reglera bebyggandet 
av industri- och lagerområden så att deras miljökonsekvenser blir så små som möjligt.

I byar i närheten av vattendrag finns det i anslutning till bebyggelsen ofta snick-
eriverkstäder, båtsnickerier och båtvarv, sågar eller kvarnar samt till exempel fiskod-
lings- och fiskförädlingsföretag. Genom generalplanen kan man främja deras beva-
rande och utveckling på ett sätt som beaktar miljö- och vattenskyddet. 

Att skapa nya arbetsplatser är ett centralt mål med utvecklingen i många byar. 
Genom planen kan man inte trygga uppkomsten eller bevarandet av arbetsplatser 
men med dess hjälp kan man skapa förutsättningar för näringslivet. Det lönar sig 
att lämna utrymme i planbestämmelserna så att det är möjligt att flexibelt placera 
sådan företagsverksamhet som inte stör bosättningen till exempel på området för 
bycentrum. Vårdcenter eller servicebostäder för äldre är exempel på sådana projekt. 

Småskalig gårdsturism i anslutning till lantgårdarna borde kunna bedrivas på 
alla gårdar. Mycket ofta kan byggnader som finns på gårdarna från tidigare använ-
das för gårdsturismen. Om gårdsturismen är förenad med betydande byggande av 
inkvarteringsbyggnader och andra byggnader, borde man överväga om byggandet 
ska anges i planen. 

Turistcentrum och inkvartering som byggs i anslutning till dem kräver en detalj-
plan. Småskalig turistverksamhet kan dock styras genom planläggningen till exempel 
till områden för bycentrum eller andra områden som lämpar sig för ändamålet. 

Värnande om kultur- och naturvärden

Kulturmiljö
Att värna om kulturmiljön är ett av de viktigaste målen med generalplanläggningen 
av byar. Med kulturmiljö avses den helhet som den byggda miljön, kulturlandskapet, 
fornlämningar och vårdbiotoper bildar. Den uttrycker kulturella skeden, berättar 
om områdets historia och traditioner samt hur växelverkan mellan människan och 
naturen förändrats. 
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Landsbygdens kulturlandskap domineras av drag med anknytning till jord- och 
skogsbruket. På vissa områden kan jorden ha brukats i hundratals år, och många 
gårdsmiljöer jämte byggnader är kulturhistoriskt värdefulla. Långvarigt jordbruk har 
åstadkommit artrika naturtyper, alltså vårdbiotoper, till exempel ängar, hagmarker 
och skogsbeten. De fasta fornlämningarna är spår, avlagringar och konstruktioner 
efter förfädernas verksamhet, och dessa har bevarats i landskapet och jorden. Till dem 
hör bland annat boplatser, fångstgropar, klippmålningar och gravar. Fornlämningar 
ger ett betydande tidsmässigt perspektiv på omgivningen och synliggör områdets 
långa historia. 

Områden och objekt av betydande riksintresse bör anges redan i landskapspla-
nerna. I planerna kan också anges betydande historiska miljöer av intresse på land-
skapsnivå och skyddsbeteckningar som gäller dem. I generalplaner anges förutom 
objekt av riksintresse och intresse på landskapsnivå även lokalt viktiga kulturmiljöer 
och byggnader som utreds senast i samband med planläggningen. 

Genom generalplanläggning av byar kan man främja bevarandet av kulturmiljön 
bland annat genom att styra bebyggelsens placering på området på traditionellt sätt 
eller genom att meddela föreskrifter eller rekommendationer om byggsättet. För att 
bevara värdefulla byggnader eller landskapet kan även skyddsbestämmelser utfär-
das. Strävan är att åkerfält som är värdefulla för landskapet ska bevaras obebyggda.

Skyddsområden kan anges som antingen skyddsområdesreserveringar (SR) eller 
delområdesavgränsningar (punktstreckad linje ma, sr) i samband med det huvud-
sakliga användningsändamålet. Åkrar som är värdefulla för landskapet har en egen 
beteckning (MA). Behovet av skydd och objektet avgör beteckningssättet. Exempelvis 
skydd av ett värdefullt åsområde kan anges som en delområdesavgränsning på ett 
rekreationsområde, ett jord- och skogsbruksområde osv. Skyddsbestämmelser enligt 
41 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan riktas mot såväl skyddsområ-
desreserveringar som delområdesreserveringar. Skyddsbestämmelserna ska vara 
skäliga för markägarna. För att värna om miljön kan även åtgärdsbegränsningar 
(MarkByggL 128 §) utfärdas. Det kan bestämmas att tillstånd behövs för rivning av 
byggnader (MarkByggL 127 § 1 mom.).

Kulturhistoriskt värdefulla byggda miljöer kan anvisas som till exempel områden 
som är värdefulla för bybilden eller som områden med miljövärden som ska bevaras. 
Enstaka byggnader kan också anges med objektsbeteckning. Områdes- och objekts-
beteckningar kan förenas med nödvändiga skyddsbestämmelser som kan gälla till 
exempel rivning eller renovering av byggnader, nybyggande eller andra åtgärder. 
Planer för kulturhistoriskt värdefulla områden kan också förenas med rekommen-
dationer som gäller byggandet eller landskapsvården. För värdefulla områden kan 
även utarbetas anvisningar om byggsättet eller landskapsvårdsplaner. 

På byområden kan det också finnas objekt som är fredade med stöd av lagen 
om fornminnen och som anges med antingen områdesreserveringsbeteckning (SM) 
eller delområdesbeteckning (sm). Typiska objekt är bland annat landsbygdens bo-
sättningshistoriska fornlämningar, till exempel bytomter som blivit öde och platser 
för herrgårdar och torp, samt näringshistoriska fornlämningar som lämningar efter 
kvarnar och sågar, tegelugnar, kalk- och stenbrott samt fågelfångst- och fiskeplatser 
i skärgården. 
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Naturmiljö
Områden som är viktiga för naturskyddet kan anvisas antingen som naturskyddsom-
råden (SL) eller med delområdesbeteckning (-sl) på till exempel jord- och skogsbruks-
områden. Naturskyddsområden (SL) anvisas i planen i enlighet med skyddsbesluten. 
Även Natura 2000-områden avgränsas i planerna och indelas i delområden enligt 
på vilket sätt de förverkligas (naturvårdslagen, markanvändnings- och bygglagen, 
skogslagen, marktäktslagen och vattenlagen). Områden som ingår i naturskyddspro-
gram eller nätverket Natura, till den del de förverkligas med stöd av naturvårdslagen, 
anvisas i planerna som naturskyddsområden (SL). När ett Natura 2000-område inrät-
tas med stöd av markanvändnings- och bygglagen samordnas behoven av byggande 
och skydd i planen så att naturvärdena hos Natura 2000-området inte försämras 
kännbart.

Naturtyper som ska skyddas med stöd av 29 § i naturvårdslagen, förekomstplatser 
för arter som kräver särskilt skydd enligt 47 § och platser där de arter som avses i 49 § 
förökar sig och rastar anvisas i planerna som skyddsområden med antingen områdes-
reserveringsbeteckning (S) eller delområdesbeteckning (-s). Objekten kan vara kända 
från tidigare eller ha hittats i samband med inventeringar av planområdet. Livsmiljöer 
eller andra viktiga områden för naturens mångfald enligt 10 § i skogslagen och 1 kap. 
15 a och 17 a § i vattenlagen kan anvisas med delområdesbeteckningar (sl eller luo).  

Rekreation

Förutom byborna har även fritidsboende samt invånare i närbelägna tätorter behov 
av rekreation i naturen. Dessutom kan rekreationsbehov från hela regionen eller 
landskapet rikta sig mot området. 

Byns viktigaste områden som är avsedda för rekreation och friluftsliv är närlig-
gande motions- och idrottsanläggningar, till exempel planer som ofta finns i anslut-
ning till skolor eller föreningshus. Det lönar sig att avgränsa dem som egna områden 
i planen, så att de förblir i gemensam användning även efter att byggnadernas an-
vändningsändamål eventuellt ändrats eller byggnaderna sålts.

Förutom egentliga rekreationsområden (VL) samt utfärds- och friluftsområden 
(VR) kan det anvisas jord- och skogsbruksområden där det finns behov av att styra 
friluftslivet.  

Allmän rekreation i naturen bör styras till områden där den inte äventyrar jord- och 
skogsbruket eller naturvärdena. På områden som anvisats som rekreationsområden 
eller jord- och skogsområden avsedda för friluftsliv borde det vid behov vara möjligt 
att bygga tillräcklig serviceutrustning för campingbehov och vid stränder även för 
båtlivets behov (eldplatser, avfallshantering, toaletter, brygga, serviceställe osv.). På 
områden som är känsliga för slitage bör särskilda leder märkas ut.

De stränder i närheten av byn som fortfarande är fria har stor betydelse för rekrea-
tionen och det lönar sig att planera användningen av dem i samband med planlägg-
ningen. Förutom badstränder och hamnar lönar det sig också att utreda möjligheterna 
till rekreationsfiske. Hobbyfiskare och fiskande fritidsboende som rör sig med båt 
behöver fria stränder för att kunna fiska i deras närhet och ibland kunna ta i land.

Det lönar sig att rikta åtgärder för att utveckla rekreationen och naturturismen 
till de områden där efterfrågan på rekreations- och utvecklingstjänster är som störst. 
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Närrekreationstjänster är viktiga för tätortsbefolkningen. Särskilt naturturister vär-
desätter att natur- och miljöskyddet beaktas i serviceutbudet. 

Vid sidan av rekreationsområden kan i planen anvisas det nät av friluftsleder 
som behövs lokalt och regionalt, ibland även snöskoterspår eller rutter. Om man vill 
förverkliga en friluftsled på grundval av planen utan friluftsledsförrättning, förutsät-
ter planering som sker i samband med planläggningen tillräckliga utredningar och 
konsekvensbedömningar. På områden där det finns många häststall eller ridskolor är 
det också nödvändigt att reservera särskilda ridleder. När dessa leder planeras är det 
skäl att fästa särskild vikt vid säkerheten för såväl ryttarna som andra som rör sig i 
naturen och på vägarna. Man kan också förbereda sig på att ordna regionala ridleder.  



106  Miljön i Finland  3sv | 2012



107Miljön i Finland  3sv | 2012

6 Genomförande och uppföljning  
 av bygeneralplaner

Jouko Riipinen
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6.1

Genomförande av generalplaner

Generalplanen skapar möjligheter att utveckla byn, i synnerhet byggnadsverksamhe-
ten. Planen garanterar emellertid inte att de föreslagna lösningarna förverkligas, utan 
de är beroende av markägarnas och andra aktörers åtgärder. Genom planen kan man 
dock underlätta genomförandet av många saker. Växelverkan under planläggningen 
förbättrar sannolikt också förutsättningarna för att genomföra planen: ju bättre planen 
motsvarar bybornas, markägarnas och företagarnas uppfattning om byns utveckling, 
desto bättre förutsättningar finns det också att genomföra planen. 

Generalplanens inverkan på tillståndsförfarandet

Generalplanens inverkan på tillståndsförfarandet för byggande varierar beroende på 
generalplanens rättsverkningar: Är det fråga om en bygeneralplan som direkt medför 
rätt till bygglov eller om en översiktlig generalplan? I en generalplan kan det också 
finnas delar med olika rättsverkningar. I det följande redogörs särskilt för hur olika 
generalplaner påverkar bygglovsförfarandet.

Utöver detta påverkar generalplanen också annan tillståndsprövning. När åtgärds-
tillstånd prövas ska man i tillämpliga delar beakta vad som bestämts om förutsätt-
ningarna för bygglov. Detta betyder att det även kan behövas undantagsbeslut innan 
åtgärdstillstånd beviljas, om åtgärden leder till exempelvis verksamhet som avviker 
från användningsändamålet i planen.

 I generalplanen kan det också bestämmas om behovet av tillstånd för miljöåtgärder 
eller rivningslov. Oftast gäller dessa bestämmelser vissa områden eller byggnader. 

Bygglov på området för en bygeneralplan som direkt styr byggandet
På området för en generalplan som direkt styr byggandet kan kommunen bevilja 
bygglov med stöd av generalplanen utan avgörande som gäller planeringsbehov. 
Förutsättningen för att bygglov ska kunna beviljas är att generalplanen innehåller 
en särskild bestämmelse enligt 44 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen om 
beviljande av bygglov. Projektet bör även annars överensstämma med generalplanen. 
Dessutom kan det vara fråga om en bostadsbyggnad med högst två bostäder.

I fråga om bostadsbyggnader med flera än två bostäder ska tillståndsförfarandet 
prövas från fall till fall. Om det är fråga om byggande enligt planen måste man 
bedöma om det utöver bygglov behövs ett avgörande som gäller planeringsbehov. 
Om det är fråga om byggande med betydande konsekvenser måste man också pröva 
behovet av detaljplan.

Om ett projekt avviker från generalplanen i fråga om till exempel användnings-
ändamålet eller överskrider den byggrätt som anvisats i planen, behövs dessutom 
undantagsbeslut utöver bygglov och ett eventuellt avgörande som gäller planerings-
behov. Såväl avgöranden som gäller planeringsbehov som undantagsbeslut vilar på 
kommunen.      

Bygglov på området för en strandgeneralplan som direkt styr byggandet
På samma sätt som en bygeneralplan kan en generalplan som direkt medför rätt 
till bygglov utarbetas även för strandområden. I en strandgeneralplan kan en mot-
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svarande särskild bestämmelse utfärdas med stöd av 72 § i markanvändnings- och 
bygglagen för uppförande av en fritidsbostad eller ett fristående småhus. Annat 
byggande förutsätter ett undantagsbeslut eller en stranddetaljplan. Undantagsbeslut 
behövs också om projektet i övrigt strider mot planen. 

På ett strandområde fördelar sig behörigheten att meddela undantagsbeslut mellan 
kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen fattar undantagsbeslut som gäller uppförandet av en ny byggnad, om det inte 
är fråga om utbyggnad eller ersättande av en befintlig byggnad. Kommunen fattar 
andra undantagsbeslut som gäller till exempel ändring av användningsändamålet. 

Bygglov på området för en översiktlig generalplan
På en översiktlig generalplan som inte direkt medför rätt till bygglov ska det avgöras 
från fall till fall om det innan bygglov beviljas även behövs ett avgörande som gäller 
planeringsbehov. För tät bebyggelse eller bebyggelse med andra betydande konse-
kvenser behövs en detaljplan.

Om ett projekt avviker från en generalplan med rättsverkningar vad gäller till 
exempel användningsändamålet behövs undantagsbeslut. Undantagsbeslut fattas 
av kommunen, om det inte är fråga om ett strandområde eller en strandzon där det 
finns behov av planering av stranden enligt 72 § i markanvändnings- och bygglagen. 

Förverkligande av byggplatser

Markförvärv
Kommunen kan främja genomförandet av en bygeneralplan genom att förvärva mark 
som är avsedd att bebyggas. När kommunen äger marken underlättas försäljningen 
av byggplatser och förverkligandet av till exempel vägförbindelser och vattentjänster 
enligt en för kommunen ändamålsenig tidtabell. Eventuella markförvärv övervägs 
i allmänhet redan när planen utarbetas eftersom de påverkar de innehållsmässiga 
lösningarna i planen. 

Det lönar sig också att utreda möjligheterna till ägoregleringar och ägobyten när 
planen utarbetas, eftersom man även med deras hjälp kan påverka placeringen och 
förverkligandet av byggplatser. Vid ägoregleringar kan det vara fråga om antingen 
nyskifte eller ägoreglering i anslutning till ett projekt. Ägobyten och ägoregleringar 
kan också användas till exempel när skyddsområden förverkligas och i samband 
med trafikprojekt. 

Marknadsföring
Också byn kan påverka förverkligandet av byggplatser. Medan generalplanen eller 
byplanen utarbetas kan byarådet förhandla med markägarna om deras vilja att sälja 
byggplatser. Byggplatserna kan marknadsföras med hjälp av till exempel broschyrer 
eller via en tomtbörs på internet. I en sådan tomtbörs är det viktigt att man berättar 
om planläggningssituationen på området och till exempel huruvida bygglov för 
byggplatserna fås direkt med stöd av en gällande generalplan för området. Om det 
inte finns en plan som direkt medför rätt till bygglov på området är det skäl att i 
tomtbörsen nämna att man eventuellt också måste ansöka om avgörande som gäller 
planeringsbehov innan bygglov söks.  
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Producentbyggande
Ibland kan det bli aktuellt med producentbyggande i byn för att bebygga till exempel 
ett småhusområde eller något annat objekt avsett för en viss användargrupp. Det är 
till fördel för planeringen och genomförandet av dessa projekt om de är kända när 
planen utarbetas. För tillståndsförfarandet har det i princip ingen betydelse om det är 
fråga om producentbyggande eller om man bygger åt sig själv. I praktiken kan man 
stöta på skillnader. Vid producentbyggande kan vägar, vattenledningar och andra 
dylika gemensamma arrangemang planeras och genomföras centraliserat. Om det är 
fråga om ett större objekt än några byggnader med högst två bostäder eller om man 
vill förverkliga ett objekt som är tätare än sedvanlig landsbygdsliknande bebyggelse, 
är det skäl att överväga om det finns behov av att utarbeta en detaljplan.    

 
Beskattning av byggplatser
På ett detaljplaneområde beskattas fastigheterna enligt den användning och byggrätt 
som anvisats i detaljplanen. För ett område utanför detaljplanen kan fastighetsskat-
ten bestämmas enligt byggnadsmarkens värde endast om området är bebyggt eller 
kan bebyggas. Fastighetsskatt påförs inte för jordbruksmark och skog. I praktiken 
stannar dock även gårdsbruksmark som inte betraktas som byggnadsmark utanför 
beskattningen genom att det inte fastställs något värde för den separat.

Enligt lagstiftningen om fastighetsbeskattning kan även en fastighet utanför ett 
detaljplaneområde beskattas, om det är sannolikt att den ändras till en byggplats. 
Sålunda kan obebyggda byggplatser som anvisats i en strandgeneralplan i vissa fall 
börja omfattas av fastighetsskatt. En sådan situation uppstår till exempel när markä-
garen har flera i strandgeneralplanen anvisade byggplatser som hänförts till samma 
kategori, och en av dessa byggplatser säljs. Då börjar även de andra byggplatserna i 
samma kategori omfattas av fastighetsskatt.     

Man kan anta att motsvarande praxis etableras på området för en bygeneralplan. 
Det finns visserligen ingen erfarenhet av saken vid den tidpunkt då denna handled-
ning skrivs. 

Efterfrågan på byggplatser torde inverka på beskattningen. Om man kan anta 
att byggplatserna på ett visst bygeneralplaneområde kan säljas på relativt kort tid, 
kan det påverka beskattningen av markägarens övriga byggplatser om denna säl-
jer en byggplats, i synnerhet om byggplatserna ligger nära varandra (dvs. deras 
marknadsvärde och efterfrågan stämmer överens). Situationen är då likadan som på 
strandområden, där efterfrågan i princip är tämligen stabil. På områden där behovet 
av byggande är litet och efterfrågan på byggplatser slumpmässig är det mera osan-
nolikt att obebyggda byggplatser som anvisats i bygeneralplanen börjar omfattas av 
fastighetsskatt. 

Anvisningar och planer för byggsätt och miljövård
Anvisningar om byggsätt

För att styra byggandet på landsbygden kan anvisningar om byggsätt utarbetas. 
Anvisningarna om byggsätt kompletterar bestämmelserna i generalplanen eller fö-
reskrifterna i byggnadsordningen – de är inte bindande men innehåller rekommen-
dationer och tips om bra byggande som passar in i miljön. Hur anvisningarna sedan 
följs beror på till exempel den växelverkan som förekommit medan anvisningarna 
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beretts. Byggarna följer nog anvisningarna, om de förstår vad som eftersträvas med 
dem och upplever att anvisningarna är av betydelse för miljöns kvalitet. Genomföran-
det främjas också om anvisningarna och rekommendationerna samtidigt underlättar 
byggarens val och om deras kostnadseffekter är skäliga.

Att utarbeta anvisningar om byggsätt är särskilt motiverat i kulturhistoriskt eller 
landskapligt värdefulla miljöer där det är särskilt viktigt att anpassa nybyggande 
till det omgivande byggnadsbeståndet och landskapet. Anvisningar om byggsättet 
kan tillsammans med byggnadsordningen vara tillräckligt för att styra byggandet 
framför allt när behovet av byggande är litet eller det inte finns något behov av byg-
gande i området.     

Inom projektet ”Kylä-Kyllä!” som genomfördes i Tammerforsregionen utarbetade 
arkitektstuderande som en del av sina studier fritt formulerade markanvändnings-
planer och anvisningar om byggsätt. Tyngdpunkten i anvisningarna och rekommen-
dationerna låg på byggplatsernas landskapsfaktorer, till exempel behandlingen av 
gårdsområdenas trädbestånd och växtlighet, placeringen av nybyggnader i förhål-
lande till landskapet samt byggnadsmassornas placering på tomten.  I vissa arbeten 
meddelades också anvisningar om material och färgsättning som rekommenderas 
vid byggandet. I ett arbete presenterades rentav ett utkast till typhusplan för ny 
bebyggelse i byn.

Landskaps- och miljövårdsplaner
För att genomföra planläggningen kan man i samband med byplaneringen göra upp 
olika landskaps- och miljövårdsplaner. I planerna kan man skriva in allmänna an-
visningar för vården av naturlandskapet och anskaffning av finansiering. I dem kan 
man också föreslå detaljerade åtgärder till exempel för hur byn kunde synas bättre 
vid omfartsvägen eller hur omgivningen kring byvägarna borde iståndsättas eller 
gamla sandgropar fås att smälta in i landskapet. 

Landskaps- och miljövårdsplaner kan också vara till nytta när miljöstöd för jord-
bruket eller skötselåtgärder enligt skogslagen planeras och genomförs. 

Till en landskapsvårdsplan kan även fogas projektförslag som gäller leder för dem 
som rör sig i naturen, naturstigar, eldplatser, vindskydd, spänger, fågeltorn osv. De 
kan också innehålla förslag som gäller den byggda miljön, till exempel alternativa sätt 
att använda byggnadsobjekt som är underutnyttjade, planer för föreningshusets eller 
skolans gårdsplan, planer för badstranden, lekplatsen eller något annat motsvarande 
gemensamt område. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik, annan förbättring 
av vägmiljön, vägregleringar
Gång- och cykelvägar, förbättrande av trafiksäkerheten

Vägar avsedda för allmän trafik som går genom byarna är ofta landsvägar som 
upprätthålls av staten. Underhåller av dem och till exempel åtgärder som förbättrar 
trafiksäkerheten ankommer på vägförvaltningen. Kommunen och byborna kan ta 
initiativ till att förbättra vägmiljön, men statens finansieringsmöjligheter är mycket 
begränsade. Man kan komma överens om genomförandet av åtgärderna med olika 
parter så att exempelvis planeringen och de centrala konstruktionerna ankommer på 
staten, men att även kommunen är med och genomför till exempel trafiksäkerhetsar-



112  Miljön i Finland  3sv | 2012

rangemang. Byborna kan delta i kostnaderna med talkoarbete och till exempel genom 
att upplåta markområden för leder och breddningar eller grus för byggnadsåtgärder. 

Viktiga åtgärder i anslutning till byområden kan vara till exempel att förbättra 
korsningars funktionsduglighet, tätortsportar, att öppna upp landskapet, gång-, cy-
kel- och mopedtrafikleder, att förbättra vägsäkerheten, rondeller, bullerräfflor och 
tätortsskyltar.

Anslutning till landsväg
Om en byggplats ansluter direkt till en landsväg, ska man senast i bygglovsfasen 
eller när byggplatsen avstyckas skaffa anslutningstillstånd från den behöriga väg-
myndigheten (närings-, trafik- och miljöcentralen). Anslutningsfrågor borde i mån 
av möjlighet utredas redan i samband med planläggningen och gemensamma anslut-
ningar ordnas. I regel kan nya anslutningar inte anvisas till riks- och stamvägar. Även 
från region- och förbindelsevägar ska infarten till nya byggplatser försöka ordnas 
så att nuvarande anslutningar används. För många anslutningar till enskilda vägar 
försämrar smidigheten och trafiksäkerheten på huvudleden. Om det ändå behövs 
en anslutning till en region- eller förbindelseväg, är det rekommenderade avståndet 
mellan anslutningar enligt anvisningarna 150−600 meter på regionvägar och 50−300 
meter på förbindelsevägar, beroende på vägens trafikvolym, geometri, hastighetsnivå 
samt omgivning. Vid anslutningar ska det också finnas tillräckliga frisiktsområden i 
huvudvägens bägge riktningar.

Enskilda vägregleringar
En betydande del av vägnätet i byarna är enskilda vägar och vid planläggningen 
strävar man efter att placera nya byggplatser invid dem. Ibland kan det uppstå behov 
av att bygga nya enskilda vägar för flera än en byggplats behov. Då lönar det sig att 
planera vägarna på allmän nivå i samband med planläggningen.   

Vattentjänster

Planläggningen av byn kan ofta kopplas till förverkligandet av vattentjänster: för 
området har erhållits finansiering för byggande av stamavlopp och stamvattenled-
ning och man vill sänka kostnaderna per abonnent genom att utöka antalet abon-
nenter genom att planlägga nya byggplatser. Kommunen kan bestämma att ett sådant 
område ska höra till vattentjänstverkets verksamhetsområde, som fastighetsägarna 
måste ansluta sig till. 

Gemensamma vattentjänster kan genomföras även lokalt till exempel genom att 
avloppsvattnet från flera fastigheter samlas till ett gemensamt reningsfält. Fastig-
hetsägarna kan avtala om sådana arrangemang även utan kommunen.

Oberoende av planlösningen måste varje fastighetsägare se till att fastighetens 
avloppssystem uppfyller de krav som ställs på det. Om området inte hör till vat-
tentjänstverkets verksamhetsområde måste man beakta kraven i den så kallade av-
loppsvattenförordningen. (Mera ingående om detta i avsnitt 5.5.)  



113Miljön i Finland  3sv | 2012

Rekreations- och friluftsområden och -leder

Reserveringar som behövs för att förverkliga byns gemensamma rekreations- och 
friluftsområden och leder görs i generalplanen. Deras förverkligande utgör ofta en 
väsentlig del av byplanerna. Byns enda idrottsplan finns ofta i anslutning till skolan. 
Om skolan dras in är det viktigt att byborna får fortsätta att använda planen fast 
byggnaderna skulle säljas.

Kommunen kan ta initiativ till ledförrättningar som gäller friluftsleder. Man kan 
också avtala med markägarna om leder och om inrättande och användning av repli-
punkter i anslutning till dem, och då behövs inga särskilda förrättningar. Med markä-
garna kan man också komma överens om användningen av badstränder, hamnar och 
områden som lämpar sig för rekreation för gemensamma behov. Utöver kommunen 
kan också en registrerad byförening eller ett andelslag fungera som avtalspart eller 
förvärva mark eller byggnader för gemensam användning.

Friluftsleder och dylika leder, replipunkter i anslutning till dem och andra områ-
den som är avsedda för gemensam användning kan byggas i samarbete mellan olika 
aktörer, och ofta byggs de som talkoarbete. Byföreningen eller motsvarande sam-
manslutning kan ansöka om utvecklingspengar för att genomföra dylika åtgärder. 

Förutom idrottsplatser vill byarna ofta ha gemensamma badstränder, hamnar och 
bryggor. Det går bäst att förverkliga sådana områden om de är i kommunens ägo. 
De kan också vara samfällda områden för vissa hus i byn eller områden som tillhör 
skifteslag. Byföreningar och markägare kan överlägga om användningen av dessa 
områden för byns gemensamma behov. Också kommunen kan bistå vid överlägg-
ningarna. I planen kan områden anvisas för gemensam användning, men planen 
förpliktar inte markägarna att förverkliga områdena. För detta behövs avtal och 
eventuella ersättningar för den olägenhet som orsakas markägarna. Kommunen kan 
om den vill också köpa eller inlösa mark för gemensamma behov.

6.2

Uppföljning av genomförandet av bygeneralplaner

Det är bra att återvända till innehållet i bygeneralplaner när förhållandena på om-
rådet förändras. En bestämmelse enligt 44 § 2 mom. i markanvändnings- och bygg-
lagen som berättigar till bygglov kan vara i kraft högst tio år. Man måste alltså med 
jämna mellanrum bedöma förutsättningarna för bestämmelsen och de ändringar 
som eventuellt inträffar i förhållandena på området. Om förhållandena på området 
fortfarande tillåter det och förutsättningar enligt lagen föreligger, kan bestämmelsen 
förnyas genom en planändring, där planen även annars kan uppdateras. Om planen 
inte behöver ändras i något annat avseende, kan bestämmelsen förnyas genom en 
etapplan som gäller endast denna bestämmelse.  

På ett område där behovet av byggande har ökat, är det kanske inte längre möjligt 
att tillämpa 44 § i markanvändnings- och bygglagen eller nödvändigt att börja utar-
beta en detaljplan. Bygeneralplanen är inte avsedd som en ”slutlig plan”, utan den 
ska styra de behov som kan förutses vid den tidpunkt då den utarbetas. Behoven, 
och därigenom planen, kan ändras senare.
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I handledningen generalplanläggning av byar behandlas specialfrågor, 

instrument och metoder i anslutning till planering av markanvändningen 

på landsbygden. Anvisningarna är i huvudsak avsedda att användas vid 

utarbetandet av bygeneralplaner som direkt styr byggandet på områden 

där behovet av byggande inte är stort. Handledningen kan också tillämpas i 

annan planering av markanvändningen på landsbygden, men lämpar sig inte 

som sådan för planering av landsbygd i närheten av städer.

Handledningen uppmuntrar till att förbättra kvaliteten på planeringen 

av markanvändningen och fundera på vilka planerings- och styrmetoder 

som är ändamålsenliga i olika situationer. Det är viktigt att planeringen 

av landsbygd och byar ses som ett led i utvecklingen av regionerna och 

kommunerna.

Handledningen är avsedd att hjälpa planerare, bybor, beslutsfattare och 

myndigheter att hitta ett gemensamt språk när det gäller planläggning av 

byar och annan planering av landsbygden.
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