
 
 

SAMMANDRAG AV HAVSPLAN FÖR ESTLAND  
 

Målet med planeringen av havsområdena är att avtala om principerna för användning av Estlands 
havsområden på lång sikt för att se till att den marina miljön uppnår och lyckas bevara god status och att 
god havsekonomi främjas. Genom planeringen fastställs vilka områden som anvisas för verksamhet 
samtidigt som det också anges villkor för verksamheten. Vid utarbetandet av planen för havsområdena 
bedöms både de sammantagna konsekvenserna av såväl nuvarande som planerad verksamhet och 
konsekvenserna för den marina miljön och ekonomin. Dessutom beaktas de konsekvenser som 
verksamheten har för samhället och kulturen.  
 
Utlåtande begärs om utkastet till plan för havsområdena och den beskrivning av miljökonsekvenserna 
som ingår i den. Planutkastet baserar sig på en beskrivning av de olika formerna för användning av 
havsområdena. I planutkastet behandlas bl.a. följande användningsformer: fiske, fiskar, vattenbruk av 
alger och musslor, sjötransporter, sjöräddning, bekämpning av förorening, gränskontroll, 
energiproduktion, infrastrukturen på havsbotten, maritim turism, naturobjekt som bör skyddas, maritim 
kultur, försvar, mineralreserver och dumpningsområden. I behandlingen av de olika användningsformerna 
beaktas framför allt det nuvarande läget för att det ska gå att fastställa behovet av havsutrymme för olika 
användningsformer. Planlösningen presenterar för varje enskild användningsform prioriteringar för 
utveckling av havsområdena, anvisningar (mer allmänt hållna anvisningar för planeringen) och absoluta 
krav. I utarbetandet av planförslaget beaktas särskilt den framtida användningen av havsområdena. 
 
I planutkastet behandlas utöver flera traditionella användningsformer (t.ex. fiske och sjötransporter) 
också gemensam användning av Estlands havsområden genom att man i utkastet behandlar framtida 
tendenser, en vision och principer för den regionala utvecklingen. Vid utarbetandet av planen har också 
preliminära miljöaspekter beaktats. Den arbetsgrupp som har bedömt konsekvenserna har presenterat 
resultaten enligt respektive användningsform och deras viktigaste konsekvenser. Konsekvenserna 
analyseras grundligare genom att det också görs en separat miljörapport. 
 
Utkastet till plan för Estlands havsområden inbegriper alla havsområden: innanhavet, territorialhavet och 
den ekonomiska zonen. Fastlandet behandlas i planen ur ett funktionellt perspektiv i avsikt att belysa 
förbindelserna mellan olika havsområden och fastlandet. Havsplanen innehåller anvisningar om 
planläggning av landområden för dem som sköter den statliga regionplaneringen och dem som utarbetar 
kommunernas och städernas general-, detalj- och regionplaner. Förbindelserna mellan havs- och 
landområden preciseras i havsplanen.  
 
Estlands havsplan är en statlig strategisk regionplan. Estlands havsplan utarbetas utifrån europeiska och 
estniska ramdokument och väsentliga planeringsanvisningar. Behovet att utarbeta en plan för att reglera 
den kontinuerligt ökande användningen av havsområdena baserar sig på Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2014/89/EG om upprättandet av en ram för havsplanering. I den estniska lagstiftningen baserar 
sig planeringen av havsområden på den planläggningslag som trädde i kraft den 1 juli 2015. I planen ”Eesti 
2030+”, som omfattar hela Estland, sätts det också fokus på en effektiv och hållbar användning av 
havsområdet och en allt mer omfattande användning av Estlands havs- och kustområden. 
 
Eftersom planen är översiktlig är syftet inte att styra utvecklingen på det lokala planet eller i mindre skala. 
Vid utarbetandet av planlösningar har en utgångspunkt varit att ta miljöhänsyn och beakta bästa 



 
 

tillgängliga information. I framtiden kommer ministerierna och myndigheterna att iaktta den stadfästa 
havsplanen i det beslutsfattande som rör användning av havsområdena. Planen styr också företagens, 
investerarnas, lokalförvaltningarnas och kustsamhällenas verksamhet. Havsplanen ska också beaktas i 
framtida regionplaner, i det beslutsfattande som påverkar användningen av havsområdena och vid 
beviljande av tillstånd för användning av havet samt i utarbetandet av statens och lokalförvaltningarnas 
strategiska utvecklingsplaner och andra planer. 
 
Efter att planutkastet har offentliggjorts kommer utkastet att kompletteras med stöd av analyser, 
konsekvensbedömningar och de kommentarer och synpunkter som lämnas in. Den egentliga planen avses 
bli färdig hösten 2019. Studera denna sammanfattning och övrigt samrådsmaterial, om du vill lämna ett 
utlåtande eller framföra åsikter.  
 
 


