Ärende: Offentlig delgivning i enlighet med 62 § i förvaltningslagen
Referens: Hörande angående uppdaterande inventering av nationellt värdefulla
landskapsområden

Helsingfors den 11 januari 2016
Styr- och utvärderingsgruppen för den uppdaterande inventeringen av landskapsområden som
miljöministeriet tillsatte den 5 maj 2010 har utarbetat ett förslag till nya nationellt värdefulla
landskapsområden. Förslaget har utarbetats på basis av regionala inventeringar. Förslaget omfattar
områdesbeskrivningar av och förslag till avgränsningar av landskapsområdena, en
bakgrundspromemoria för inventeringen samt en miljörapport i enlighet med lagen om bedömning av
miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.
Miljöministeriet ber om åsikter om arbetsgruppens förslag till uppdaterande inventering av nationellt
värdefulla landskapsområden. Man önskar i synnerhet ställningstaganden gällande områdesurvalets
omfattning och representativitet, avgränsningen och områdesbeskrivningarna av landskapsområdena
samt grunderna för värdeklassificeringen av landskapsområdena. I samband med detta önskas också
ställningstaganden om miljörapporten.
Samrådsdokumenten hålls officiellt framlagda vid miljöministeriet och på miljöministeriets webbplats på
adressen ym.fi/landskapssamrad. Man kan också bekanta sig med det landskaps- och kommunspecifika
materialet vid de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) samt vid berörda kommuner.
Delfåendet av detta meddelande anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet
publicerades i den officiella tidningen. Hörandet pågår 18.1.–19.2.2016. De skriftliga åsikterna skickas
antingen per e-post eller per brev till registratorskontoret vid NTM-centralen i den egna regionen inom
samrådstiden. Alla åsikter behandlas av miljöministeriet, som ansvarar för eventuella förändringar som
görs utifrån hörandet och remissbehandlingen.
Syftet med den uppdaterande inventering som nu är föremål för hörande är att ersätta den inventering
av nationellt värdefulla landskapsområden som godkändes genom statsrådets principbeslut år 1995 som
en sådan myndighetsinventering som avses i de med markanvändnings- och bygglagen förenliga
riksomfattande målen för områdesanvändningen.
Ytterligare information fås på miljöministeriets webbplats samt av kontaktpersonerna för inventeringen:
Miljöråd Tapio Heikkilä/ miljöministeriet,
0295 250 166,
tapio.heikkila@ymparisto.fi
Ylitarkastaja Hanne Lohilahti/ miljöministeriet
0295 250 374,
hanne.lohilahti@ymparisto.fi
Planerare Sonja Forss/ Finlands miljöcentral,
0295 251 120,
sonja.forss@ymparisto.fi

