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Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområdet för åren 2022-2027

Bakgrund
Kustområdet i Åbo är ett område med översvämningsrisk av riksomfattande betydelse. För att förebygga och minska översvämningsriskerna har närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i
Egentliga Finland uppdaterat planen för hantering av översvämningsrisker, där bland annat de mål
som samarbetsorganet som utnämnts för översvämningsområdet, dvs. översvämningsgruppen,
satt för hanteringen jämte de åtgärder som krävs för uppfyllandet av målen behandlas.
Att upprätta planer för hantering av översvämningsrisker och översvämningskartor för områden
som betecknats som betydande i fråga om översvämningsrisken baserar sig på lagen (620/2010)
och förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker.

Offentligt framlagda dokument
Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområdet finns framlagt
2.11.2020–3.5.2021 i adressen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin och på webbplatsen för kommunerna i det område som omfattas av planen.

Framförande av åsikter
Alla har möjlighet att ge sin åsikt om utkastet till hanteringsplan för ett område med betydande
översvämningsrisk till NTM-centralen i Egentliga Finland före den tredje maj 2021.
Åsikterna kan också skickas elektroniskt till adressen www.lausuntopalvelu.fi eller till registraturen
vid NTM-centralen (främst via e-post kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi eller om nödvändigt
via brev PB 236 20101 Åbo).
Vi hoppas på åsikter i synnerhet i frågan om vi med de föreslagna åtgärderna kan uppnå de utvalda målen för riskhanteringen och om åtgärdernas prioritetsordning, genomförbarhet och konsekvenser för målen i vattenvården har fått en tillräcklig bedömning. Åsikterna behandlas på NTMcentralen och utifrån dem bedöms om det finns behov av att se över förslaget till plan för hantering
av översvämningsrisker.
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Samtidigt får man också kommentera förvaltningsplanerna och dessutom från och med den fösta
februari 2021 havsförvaltningsplanen. Mer information om planering med anknytning till vatten och
om samråd: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Ytterligare information
Mer information ger Juha-Pekka Triipponen tel. 0295 022 953, e-post juha-pekka.triipponen@elykeskus.fi och Ilkka Myllyoja tel.0295 022 911, e-post ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

i Åbo, den 27.10.2020
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Bilagor
Kommuner vars webbplats visar utkastet till plan för hantering av översvämningsrisker:
Åbo

