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1. INLEDNING 

 

1.1 Mål och syfte med Östra Nylands skärgårdsprogram 

Östra Nylands skärgårdsprogram är ett gemensamt utvecklingsdokument för Borgå och Lovisa stad och för 
Sibbo kommun. Programmet är en del av strategi- och utvecklingsarbetet i kommunerna. 

Östra Nylands skärgårdsprogram definierar vilka utvecklingslinjer och åtgärder i skärgården kommunerna i 
Östra Nyland önskar genomföra. I programmet presenteras en gemensam syn på hur skärgårdsområdena 
kan utvecklas till en livskraftig del. Att skapa en gemensam vision för att utveckla skärgården gör det möjligt 
att nå gemensamma mål. 

Avsikten med skärgårdsprogrammet är att det skall fungera som ett verktyg för tjänstemän och beslutsfat-
tare i kommunerna. Skärgårdsprogrammet är också en viljeyttring åt statligt håll och utgör grunden när det 
gäller att finansiera projekt som genomförs, inklusive statsandelarnas skärgårdstillägg och projektfinansie-
ring av olika slag och andra stöd. Status som skärgårdsdel måste bevaras på minst nuvarande nivå inom det 
område som definieras som målområde för skärgårdsprogrammet, oberoende av möjliga förändringar i 
kommunstrukturen .  

Avsikten med skärgårdsprogrammet är också att öka tydligheten i skärgårdsutvecklingen och skärgårdsbor-
nas egna möjligheter att påverka utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Särskilt företagen i skär-
gårdsområdet behöver skärgårdsprogrammet för att utveckla sin verksamhet i rätt riktning på ett sätt som 
man gemensamt enats om. 

Begreppet skärgård i programmet grundar sig på statsrådets förordning om skärgårdsområde. Därtill anses 
också kustområden där det förekommer tät samverkan mellan kusten och öar höra till utvecklingsverksam-
heten. 

 

1.2 Statens riktlinjer för skärgårdsprogrammet  

Grunden för skärgårdsprogrammet är skärgårdslagen och statens principbeslut för skärgårdsutveckling 
2010–2011. Skärgårdslagen (494/81, 1138/93) ålägger staten och kommunerna att verka för att trygga nä-
ringslivet, trafikförbindelserna och övrig infrastruktur i skärgården, samt övrig service och miljön. Med stöd 
av skärgårdslagen och lagen om utveckling av skärgårdsområden har skärgården höjts till en nivå som be-
rättigar till högre företagsstöd än vad som är möjligt i omkringliggande områden. 

Statsrådets principbeslut om skärgårdsutveckling 2010–2011, som ersätter det tidigare skärgårdsprogram-
met, innehåller en heltäckande kartläggning och åtgärdsmodeller för att utveckla skärgården. Åtgärdslinjer 
som nämns är kommun- och regionpolitik, näringsgrenar, trafik och internetförbindelser, fast bosättning 
och fritidsbosättning samt miljö, natur och kultur. I principbeslutet definieras dessutom till vilka åtgärder 
kommunernas statsandelars skärgårdstillägg bör styras. I nästa stycke redogörs kort för linjedragningen i 
statsrådets principbeslut som tillämpas också i utvecklingsarbetet i skärgården i Östra Nyland. 

Näringsgrenar och sysselsättningsgrad 

Turism och privat service samt distansarbete är växande näringsgrenar i skärgården. Vattendrag erbjuder 
en stor utvecklingspotential och här finns också behov. Småskaligt lantbruk bör bevaras eftersom det stö-
der utvecklingen av turistnäringen. 

Boende 

Stränderna är en viktig resurs när det gäller att skaffa nya heltids- och deltidsinvånare. Ett måttligt byg-
gande kan tryggas genom ett tillräckligt smidigt undantagsförfarande under den mellantid, när strandlin-
jen ännu inte är planlagd.  
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Gränsen mellan fritidsboende och fast boende håller på att suddas ut. Både distansarbete och arbetsresor 
utgående från stugan ökar. Förändringen sker stegvis, därför har inte heller betydande problem uppstått i 
samhällsstrukturen. Utvecklingen stärker landsbygdens livskraft. Därför måste hinder som finns i planlägg-
ningen och i undantagsförfaranden undanröjas, eftersom de försvårar effektivare användning av stugor 
och att de delvis ändras till förstahandsbostäder. 

Trafik och datatrafik 

Skärgårdstrafiken sköts med allmänna vägfärjor, enskilda vägfärjor, statens förbindelsebåtar, av privata 
skärgårdstrafikföretagare med eller utan statsstöd samt med skärgårdsbornas egna båtar. Utbyggnaden av 
snabba dataförbindelser framskrider långsammare i skärgården än på annat håll. Snabba förbindelser till 
skäligt pris måste tryggas möjligast omfattande i skärgårdsområdena. 

Basservice 

Skärgårdstilläggen i kommunernas statsandelar finns till för att trygga basservicen så att den både pro-
duceras och är tillgänglig i skärgårdsförhållanden. 

 

1.3 Programutvecklingsprocessen 

Östra Nylands skärgårdsprogram har utarbetats i samråd med näringslivet på området och genom att 
lyssna på invånarna. Utgångspunkten i arbetet med programmet har varit att ta hänsyn till företagande, 
ekonomin på området, den lokala kulturen och till landskapsvården. 

Under hösten 2011 hölls öppna seminariekvällar i Lovisa, Borgå och Sibbo där deltagarna producerade 
material för programmet. I seminarierna deltog sammanlagt omkring etthundra skärgårdsbor, skärgårdsfö-
retagare och personer med ett allmänt intresse för skärgården. 

Alla som har varit intresserade har haft möjligt att delta i utformandet av programmet också via internet på 
adressen www.kompetensforum.fi. Dessutom har det varit möjligt att komma med idéer, kommentarer och 
åsikter per brev eller e-post. Via Kompetensforum, e-post och papperspost har ungefär 20 personer bidra-
git med kommentarer. Närmare 400 personer har via e-post fått information om hur programmet framskri-
der och om sina möjligheter att påverka. Kompetensforum har dessutom informerat på olika sätt.  

Lokaltidningarna och radion har utförligt presenterat de olika skedena i arbetet med programmet. I början 
av processen gjorde skärgårdsarbetsgruppen ett informationsblad och ordnade ett informationsmöte. Till 
seminarierna inbjöds journalister, som också bevakade varje seminarium i kommunerna. Pressen i Östra 
Nyland har också senare följt med hur arbetet med skärgårdsprogrammet framskrider. 

Programdokumentet har bearbetats utgående från det material som har kommit in, med beaktande av de 
ekonomiska resurser som finns i kommunerna. Det material som seminariedeltagarna har bidragit med 
innehåller värdefull information och idéer om hur skärgården kan utvecklas. 

Programtexten innehåller bedömningar av nuläget, visioner, tyngdpunkter i utvecklingen 2011–2016 samt 
planer för genomförande och uppföljning under kommande år, kommunvis i skärgården. Kommunerna 
behandlar och fattar beslut om programmet i sina egna beslutandeorgan i början av år 2012. 

Arbetet med skärgårdsprogrammet har letts av en arbetsgrupp vars medlemmar är stadsplaneringschef 
Eero Löytönen, ordförande (Borgå stad), turistsekreterare Lilian Granberg (Lovisa stad), utvecklingschef 
Per-Stefan Nyholm (Nylands förbund) samt näringschef Rauno Tiainen (Sibbo kommun).  

Verkställande direktör Riitta Vesala (InnoRV Arkkitehtitoimisto Riitta Vesala Oy) har ansvarat för att pro-
cessen med programmet har genomförts. Uppdragsgivare är Utvecklingsbolaget Posintra Ab som i arbetet 
med skärgårdsprogrammet har representerats av regionutvecklingsdirektör Topi Haapanen och projektchef 
Annika Weckman. 

http://www.kompetensforum.fi/
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1.4 Centrala synpunkter i Östra Nylands skärgårdsprogram 

Materialet till Östra Nylands skärgårdsprogram härrör sig från de verkliga experterna i skärgårdsfrågor, 
alltså skärgårdsborna själva och företagare i området. Programmet har skapats nerifrån upp, från gräsrots-
nivå till en helhet. I de kommunvisa programmen hörs deltagarnas röster och olika betoningar. Det visar sig 
ändå att saker som anses vara viktiga i stor utsträckning är desamma i alla tre kommuner. 

Under processens kom det fram att de behov som man väntade sig att skulle finnas också var de som fanns; 
kommunaltekniken borde byggas ut, trafik och dataförbindelser borde förbättras och man önskar att be-
fintlig basservice bibehålls och utvecklas. Det betonades att ett fungerande hamn- och bryggnät är nödvän-
digt liksom den service som hör till hamnar och bryggor. Den viktigaste basservicen är nödvändig ifall man 
önskar att det också i framtiden finns fast befolkning i skärgården. 

Eftersom behoven och önskemålen överskrider de ekonomiska resurserna, måste man fördomsfritt leta 
efter nya sätt att lösa de utmaningar som finns. För att organisera servicen behövs nya samarbetsformer 
mellan den offentliga sektorn och företagare samt potentiella företagare på området. Byskolor och daghem 
kunde utvecklas till servicecentra, där invånarna och personer som arbetar på området kunde få service 
producerad både av den offentliga sektorn och av den privata sektorn. Exempelvis kunde skolor och dag-
hem fungera som lunchställen och de kunde också producera måltidstjänster för områdets åldringar. Lokala 
företagare och deltidsföretagare kunde ha hand om hemvården för äldre personer. Man kunde också ut-
veckla olika former av internetbaserade tjänster på distans. Nya sätt att sköta vatten, avlopp och energitill-
gång borde utvecklas för skärgårdsområdena, sådana lösningar som lämpar sig för glesbygd i allmänhet, 
exempelvis vind- och solkraftverk anpassade för enskilda fastigheter eller byar.  

Utmärkande för skärgårdsborna är att de inte väntar sig att kommunen löser de problem som finns i skär-
gården. Skärgårdsbornas och företagarnas vilja att själva utveckla sitt område kom överraskande starkt 
fram, liksom viljan att bygga bostäder och utrymmen för företag och att överhuvudtaget investera i skär-
gården. Den samhörighet och talkoanda som finns i byarna är en betydande resurs när skärgården utveck-
las. 

Ett problem som starkt lyftes fram i varje kommun var svårigheter i samband med att bygga. Planläggning, 
få byggrätter i kombination med långsamma och besvärliga beviljningsprocedurer ser ut att vara en flask-
hals som väsentligt hindrar utvecklingen i skärgården. Det finns folk som gärna skulle flytta ut till skärgår-
den, bland andra skärgårdsbornas vuxna barn och semesterbefolkning, men det är svårt att få behövliga 
tillstånd. Enligt statsrådets principbeslut bör måttligt byggande tryggas också i sådana fall när planläggning-
en inte ännu är klar, genom flexibelt undantagsförfarande. Man borde också fundera över om man kunde 
befrämja byautvecklingen och sådant byggande som passar i skärgården genom att skapa bygganvisningar 
anpassade till traditionella hus och miljöer i skärgården samt genom att satsa på rådgivning i tillstånds-
djungeln. 

De utmaningar som skärgårdsborna har lyft fram i arbetet med skärgårdsprogrammet är de samma som 
presenteras i statsrådets principbeslut om utvecklingen i skärgården 2010–2011. Detta ger en god grund för 
att förverkliga skärgårdsprogrammet och möjligheter att finansiera åtgärderna, antingen genom skärgårds-
politiska stöd eller genom de statsstöd kommunerna får som skärgårdstillägg.  

Skärgårdskulturen, närheten till naturen och en livsstil utan brådska samt samhörighet och företagsamhet 
är starkt närvarande. Utmaningen och möjligheten att utveckla skärgården ligger i att para ihop gamla trad-
itioner med dagens krav. Framtidens skärgårdstillvaro kunde vara en naturnära och ekologisk livsstil, där 
boende och arbete drar nytta av den nyaste kommunikations- och miljöteknologin. 
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1.5 Förverkligande och uppdatering av skärgårdsprogrammet 

För att programmet skall kunna användas som ett verktyg i arbetet med att utveckla skärgården måste det 
användas som bas för kommunernas, företagens, enskilda personers och utvecklingsorganisationers verk-
samhet. Detta är möjligt endast om alla berörda parter upplever programmet som sitt eget och förbinder 
sig till det. Att förbinda sig lyckas när man själv är med i förberedelserna. 

Respektive kommun utser en ansvarsperson för skärgårdsärenden. Respektive kommun överväger om den 
valda tjänstemannen ska sätta hela sin arbetsinsats på skärgårdsärenden, eller om det kunde vara fråga om 
ett deltidsarrangemang. Om så önskas kan statsandelarnas skärgårdstillägg användas för löneutgifter för 
kommunernas skärgårdsansvariga.  

Östra Nylands skärgårdsarbetsgrupp görs bestående och behov anlitar skärgårdsarbetsgruppen experter. 
Skärgårdsarbetsgruppen organiserar och koordinerar utvecklingsåtgärderna i skärgården. Skärgårdsarbets-
gruppen föreslår för kommunerna hur statsandelarnas skärgårdstillägg ska användas. Storleken på och an-
vändningen av kommuntilläggen följs upp och kommuninvånarna informeras om tilläggen. Skärgårdsar-
betsgruppen är skyldig att årligen rapportera till kommunen om hur skärgårdsprogrammet genomförs och 
uppdateras. Uppföljningsseminarier om skärgårdsärenden ordnas årligen i kommunerna. När Östra Nylands 
skärgårdsprogram genomförs beaktas områdets tvåspråkighet. 

Skärgårdsprogrammet uppdateras årligen. Hela processen behöver ändå inte genomföras varje år, utan till 
exempel vart fjärde år. Under mellanperioden kunde man koncentrera sig på att genomföra åtgärder och 
följa upp och uppdatera olika ansvarsområden. Det är väsentligt att skärgårdsborna kan delta i detta. Det 
här kan förverkligas så, att det årligen ordnas seminarier i kommunerna, där det informeras om sådant som 
är aktuellt i skärgården och där man arbetar tillsammans för att uppdatera programmet. 

 

                 Kommunerna 

Sibbo Borgå Lovisa 

ÖSTRA NYLANDS 
SKÄRGÅRDS 

ARBETSGRUPP 

Rapportskyldighet 

Aktörer i skärgården 

Förverkligande, 
projekt och åtgärder 

Skärgårdsdelegationen, 
Nylands förbund, 

Nylands ELY-central 

Kommunernas 
ansvarspersoner 

  

  

 

  
Representation Representation 

Repre- 
sentation 

Koordinering och  
uppföljning 

Årliga skärgårds-
seminarier 

 
Information 
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2. ÖSTRA NYLANDS SKÄRGÅRDSPROGRAM 

 

2.1 Vision 

Livskraften i den östnyländska skärgården grundar sig på en lyckad kombination av traditioner och da-
gens möjligheter samt på samarbete mellan invånare, företagare och myndigheter. 

Befolkningen växer behärskat i skärgården. Också unga familjer och folk i arbetslivet flyttar till området. 
Det finns goda förutsättningar för åretruntboende och företagande i skärgården. 

 Samarbete mellan olika aktörer medför nya arbetsplatser. Nya näringsgrenar stöder de gamla närings-
grenarna i skärgården. 

Basservicen fungerar och infrastrukturen har förbättrats. Det är lätt för både invånare och besökare att 
komma ut till skärgården, det är lätt både att komma dit och därifrån. 

I skärgården följer man den hållbara utvecklingens princip. Skärgårdsmiljön är ren. 

 

2.2 Bedömning av nuläget 

Befolkning, arbetsplatser och fritidsbostäder inom skärgårdsområdet i Lovisa, Borgå och Sibbo 

Kommun Invånare 
2011 

ålder 
0–6 

ålder 
7-14 

ålder 
15-17 

ålder 
18-29 

ålder 
30-49 

ålder 
50-64 

ålder 
65-74 

ålder 
75- 

Arbetsplatser 
2009 

Fritidsbostäder 
2009 

Lovisa 798 46 71 12 74 186 209 105 94 116 1610 

Borgå 1915 142 179 63 180 485 496 109 161 296 2483 

Sibbo 190 12 13 4 11 42 50 25 33 24 1071 

Summa 2903 200 263 79 265 713 755 239 288 436 5164 

Obs! Lovisa har dessutom arbetsplatser på Hästholmen (sammanlagt 513), av vilka en del finns inom skärgårdsområdet   

 

Ungefär 2/3 av skärgårdsbefolkningen i Östra Nyland bor i Borgå. Sibbo har den minsta fasta skärgårdsbe-
folkningen. Den totala skärgårdsbefolkningen i Östra Nyland uppgår till ungefär 2 900 personer. Av befolk-
ningen är över 21 % i pensionsåldern. 

Även om var och en av de tre kommunerna till arealen har stora skärgårdsområden har de årliga statsande-
larnas skärgårdstillägg varit av mycket olika storlek eftersom det är den fasta bosättningen som har använts 
som beräkningsgrund. Sibbo får ungefär 15 000 euro i skärgårdstillägg. Någon särskild redogörelse för hur 
pengarna har använts har inte gjorts, utan den har utgjort en ickespecifik del av kommunens skärgårdsstöd. 

Det finns ett betydande antal fritidsbostäder i alla tre kommuners skärgårdsområden. Det finns samman-
lagt 5 164 fritidsbostäder. Om man antar att varje fritidsbostad skulle användas av 2,8 personer så skulle de 
fritidsbosatta vara fem gånger flera jämfört med de fast bosatta. Fritidsbostäderna och fritidsbefolkningen 
har en central roll i utvecklingsarbetet i skärgården. Ett naturligt sätt att få nya invånare till området är att 
ändra fritidsbostäder till åretruntbostäder. Fritidsbefolkningen är också en ytterst viktig grupp när det gäller 
att använda service på området. 

I skärgården i Östra Nyland finns det sammanlagt endast 436 arbetsplatser. På området bor över 1 700 
personer i arbetsför ålder (18–64 år). Största delen av dem arbetar på annan ort. 
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SWOT -analys 

STYRKOR 
 
Skärgårdslagen och -förordningen erbjuder särställning 
Attraktiv skärgårdsmiljö 

 ro och skönhet 

 ren natur, havet 

 den inre och den yttre skärgården 

 kulturlandskapen i byar och på herrgårdar 
Stark lokalkultur 

 skärgårdsanda: samhörighet och lokalkännedom 

 levande traditioner: skärgårdsyrken, evenemang, tradit-
ionsmat m.m.  

 vilja att utvecklas och framtidstro 

 möjligheter till både traditionellt och modernt företa-
gande 

Närheten till metropolen 

 läget (närheten till huvudstaden, flygfältet och liknande) 
Nuvarande förbindelser och tjänster (de behöver också ut-
vecklas) 

 vägnätet, färj- och båtförbindelser 

 kommunala tjänster, skola och dagvård 

 organisationer och kursverksamhet 

MÖJLIGHETER 
 
Befolkningen ökar 

 fritidsbostäder blir permanenta 

 byggnadsbeståndet kompletteras 
Skärgårdens särdrag förstärks 

 lugnare livskvalitet 

 stillhet och ro som sommargästerna önskar sig 
Nya möjligheter för företagare 

 behärskad turism 

 service för invånare och besökare 

 småindustri, t.ex. småföretagare inom databranschen 
Bättre förbindelser 

 småbåtstrafiken växer 
Samarbete och nätverksbyggande 

 samarbetsprojekt och samarbetsforum 

 utökad information om skärgården/hemsidor 
Förnybar energi tas i bruk 

 vindkraft, jordvärme, sol- och bioenergi 
Statens resurser styrs till tyngdpunkterna i skärgårdsprogram-
met 

SVAGHETER 
 
Kommunernas inställning och knappa resurser för skärgården 

 skärgårdslagen följs inte tillräckligt noggrant 

 lokalbefolkningen har liten beslutsmakt när skärgården 
utvecklas 

Svårigheter att förändra skärgården 

 svårt och långsamt att bygga, svårt och långsamt att få 
tillstånd: planläggning och bygglov 

 högt markpris, splittrade ägoförhållanden 

 liten åretruntbefolkning 
Brist på samarbete och koordinering 

 saknas information om service och evenemang, hemsidor 

 saknas skärgårdsombudsman och en person som koordi-
nerar 

Bristfällig och hotad service 

 indragningshotade skolor 

 läget med åldringsvården 

 ungdomen saknar möjligheter till fritidssysselsättning, 
finns inte samlingslokaler, inte heller matserveringar  

 bristfällig hamnservice: finns inte bränsleförsäljning, sak-
nas möjlighet att tömma septitankar och liknande 

Företagsverksamhet 

 få lokala serviceföretag 

 säsongproblem: efterfrågan sommartid, inte på vintern 

 osäkerhet om framtiden 
Dåliga förbindelser 

 vägförbindelser och vägunderhåll 

 bristfälligt hamn- och bryggnät: saknas bl.a. bryggor, par-
keringsplatser och badstränder 

 internetförbindelser 

 lokaltrafikförbindelser till lands och till havs 
Miljöproblem 

 Östersjöns tillstånd försämras. Blågröna alger påverkar 
trivseln och turismens möjligheter 

HOT 
 
Befolkningen minskar och åldras 

 svårt att bygga, byråkrati och outvecklad infrastruktur (bl.a. 
internet) därav följer:  

 fastighetspriserna stiger till skyarna 

 servicen krymper: skolor, daghemsplatser och butiker 
stängs 

 arbetsplatsmöjligheterna för skärgårdsborna minskar, sam-
tidigt som de nya arbetsmöjligheterna inte gagnar skär-
gårdsborna 

Framtidstron och viljan till samarbete tryter 

 tillväxttrycket från Helsingfors bekymrar invånarna och 
företag i beråd att investera 

 bristande risktagningsförmåga 

 starka personers individualism begränsar utvecklingen 
Naturen förorenas 

 Östersjön förorenas, fiskmängderna minskar och de 
blågröna algerna ökar  

 den ömtåliga skärgårdsnaturen slits ner av okontrollerat 
bruk 

 bullerolägenheterna från flygplan ökar 

 oljekatastrofer 

 kärnkraftverksolycka 

 nackdelar med vindkraften 
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2.3 Tyngdpunkter i utvecklingen och åtgärdsplaner till år 2016  

 

Tyngdpunktsområdena och åtgärdsplanerna för Östra Nylands skärgårdsprogram baserar sig på de kom-
munvisa seminarierna och på de inkomna kommentarerna till de utkast som har gjorts. Det visade sig att de 
viktigaste frågorna som kom fram var de samma på alla tre seminarier: behovet att koordinera, infrastruk-
turen, boende och att trygga företagande, service och miljöfrågor. Största delen av utmaningarna är såd-
ana, att det lönar sig att leta efter lösningar genom samarbete över kommungränserna. 

Som en följd av detta finns de omständigheter som berör alla kommuner inskrivna i Östra Nylands skär-
gårdsprograms tyngdpunktsområden och i åtgärdsplanerna för dem. Därutöver innehåller programdoku-
mentet kommunvisa avsnitt, som preciserar de planer som finns i det gemensamma avsnittet. Man kom 
fram till att presentera materialet på detta sätt för att undvika onödig upprepning. Detta förutsätter dock 
att de som använder skärgårdsprogrammet noterar både det avsnitt som gäller hela Östra Nyland och de 
kommunvisa avsnitten. 

Som en nyckelåtgärd framträder det faktum, att det i respektive kommun utses ansvarspersoner för att 
utveckla skärgården och att samarbetet mellan kommunerna organiseras på det sätt som beskrivs i skär-
gårdsprogrammet för att genomföra åtgärderna. En betydande del av åtgärderna är sådana, att det lönar 
sig att genomföra dem som kommunsamarbete, till exempel som projekt inom utvecklingsorganisationen. 
När åtgärderna i skärgårdsprogrammet förverkligas undersöks inverkan av dem mångsidigt och ur många 
synvinklar. 
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2.3.1 Utvecklingsarbete som genomförs som samarbete och som berör alla kommuner i Östra Nyland, tyngdpunkter och åt-
gärdsplaner till år 2016 

 
Tyngdpunkt 
1. Koordinering av utvecklingen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 det fortsatta arbetet med skärgårdsprogrammet 
organiseras 
o avtalas om att genomföra Skärgårdsprogram-

met och om ansvarsfördelningen   
 

 avtalas om det gemensamma för kommunerna i utvecklandet av skärgården 
o organisationen för samarbete definieras: kommunernas skärgårdsfolk, samar-

betsorgan (skärgårdsarbetsgruppen) samt utvecklingsorganisationen (genom-
förandet av utvecklingsprojekten) och deras verksamhet  

o avtalas om att genomföra skärgårdsprogrammet och om tilläggsplanering: 
t.ex. en gemensam skärgårdsombudsman eller definierade gemensamma pro-
jekt  

o utreds tillgänglig finansiering (skärgårdstilläggen i kommunernas statsandelar 
samt övrig finansiering)  

kommunerna 
 
 
 
utvecklingsorganisationen 
 
utvecklingsorganisationen 
 

 skärgårdsombudsmannen eller en motsvarande 
resursperson koordienerar genomförandet av skär-
gårdsprogrammet 
o skärgården utvecklas och marknadsförs i sam-

arbete i hela Östra Nyland  
o utvecklingsarbetet stöds för invånare och före-

tag  
o samarbete byggs upp 
o skärgårdskommunikation (nätet o.dyl.) 

 

 en skärgårdsombudsman gemensam för kommunerna anställs för att genomföra 
Östra Nylands skärgårdsprogram eller så startas projekt utgående från teman; 
uppgifter:  
o utvecklingsåtgärderna omvandlas till projekt och finansiering ansöks från olika 

källor 
o egna hemsidor för Östra Nylands skärgård skapas i samarbete med skärgårds-

borna för att öka synligheten, sprida information, klargöra skärgårdsidentite-
ten och liknande (t.ex. information om tjänster, företag, kultur, natur, historia, 
ett trevligt bildgalleri och artiklar ur dagstidningar). Sidorna uppdateras av lo-
kala krafter, t.ex. byavis. 

o företagarna stöds och tjänsterna på området marknadsförs genom aktivt del-
tagande i projektplaneringen och när projektfinansiering ansöks 

utvecklingsorganisationen 
 
 

 dialog mellan invånare och beslutsfattare 
o skärgårdslagen följs och skärgårdsstödet förde-

las offentligt och öppet så att skärgårdsborna 
har möjlighet att påverka fördelningen 

 informations- och diskussionsmöten om skärgårdsfrågor ordnas minst en gång per 
år och kommun (på agendan bl.a. genomförande av skärgårdsprogrammet, upp-
datering, uppföljning, användningen av skärgårdspengarna) 

 genomförandet av skärgårdslagen följs upp och information därom ges 

kommunerna och utvecklingsorga-
nisationen 
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Tygndpunkt 
2. Kommunalteknik och förbindelser förbättras 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 tillräckligt med långsiktiga planer för att bygga 
kommunalteknik  

 stöd till investeringar för bättre infrastruktur  

 utreds om det lönar sig att göra de långsiktiga planerna kommunvis, som kommu-
nalt samarbete eller möjligen på landskapsförbundsnivå 

 utreds möjligheterna att få stöd för infrastrukturprojekt  

kommunerna / utvecklingsorgani-

sationen 

vatten- och avloppsservice 

 vatten- och avloppsservice samt bredband till skär-
gården, i första hand till byarna, för att möjliggöra 
distansarbete och turism  

bredband 

 bredband/nätförbindelse byggs ut på bebyggda 
områden (en förutsättning för distansarbete och 
ökad företagsverksamhet och för service på distans 
t.ex. i äldreomsorgen.) 

 förmånliga lokala lösningar för vatten-, avlopps- och energiservice utreds 
 
 
 
 

 avtalas om vilka åtgärder kommunerna vidtar gemensamt för att befrämja drag-
ning av ljuskabel (intressebevakning, gemensamt planeringsarbete…) 

 

projekt / utvecklingsorganisationen 

 

 

kommunerna 

hamn- och bryggnätet 

 hamnar, allmänna bryggor och områden att ta iland 
samt parkeringsplatser i anslutning till dem och ett 
nätverk av service på fastlandet och på öarna 

 en generalplan görs över nätet av allmänna båthamnar och bryggområden på 
fastlandet och på öarna  

 

 ett noggrannare utvecklingsprogram görs kommunvis 

kommunerna / utvecklingsorgani-
sationen 
  
markanvändningen i kommunerna   

vägnätet och farleder  en generalplan görs över vägnätet och den lätta trafiken i skärgården  

 behovet av vägbyggen och upprustning av vägar kartläggs, fastslås hur bråds-
kande åtgärderna är 

 behovet av och möjligheterna till muddring kartläggs, liksom finansieringsmöjlig-
heterna 

kommunerna / utvecklingsorgani-
sationen  
 
kommunerna / utvecklingsorgani-
sationen 

 

trafikservice 

 transportnät över kommungränserna mellan olika 
hamnar på fastlandet och på öarna 

 förbindelser till bebodda öar som saknar regel-
bundna trafikrutter 

 taxibåtar och kryssningsbåtar 

 trafiklösningar för menförestiden 

 förbindelsetrafiken i skärgården kartläggs och en generalplan görs  

 en exaktare plan görs, åtgärderna får en tidtabell och en plan görs för att genom-

föra de mest brådskande åtgärderna i kommunerna 

kommunerna / utvecklingsorgani-
sationen  
 
kommunerna 
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Tyngdpunkt 
3. Boende och företagande säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

byggande befrämjas 

 planering av offentlig markanvändning och styrning 
av byggande för att stöda utvecklingen i skärgården  

 byggnadsanvisningar görs för hustyper och byggnadssätt anpassade till skärgår-
den i Östra Nyland 

 en utredning görs för att underlätta förfarandet med bygg- och företagstillstånd i 
skärgården inom ramen för skärgårdslagen 
o möjligt att bygga till i byarna 
o möjligt att bygga fasta bostäder/att ändra fritidsbostäder till fasta 
o möjligt för skärgårdsbornas barn att bygga 

 åtgärder för att för att underlätta byggande genomförs kommunvis 
o tillräckliga byggrätter beviljas 
o underlättas att ansöka om bygglov och snabbare behandling  
o skärgårdsbornas och företagarnas särskilda behov beaktas i kommunernas 

byggnadsordning 

 man kartlägger kompletterande byggnadsplatser, som kan dra nytta av befintlig 
kommunalteknik i byarna och av dagens byggande 

utvecklingsorganisationen  

 

utvecklingsorganisationen  

 

 

 

kommunerna 

 

 

 

kommunerna  

nätverksbyggande och stöd till företagare 

 näringsombudsman till skärgården (finansieras med 
skärgårdsmedel) 
o stöd för skärgårdsetablering, minskad byråkrati 

för företagare 
o företagande underlättas genom smidigt till-

ståndsförfarande 
o nätverksbyggande och samarbete mellan staden, 

de fast bosatta, fritidsfolket, företag och före-
ningar 

 kommunerna organiserar rådgivning och ger hjälp när turism och andra liknande 
företag grundas, vid generationsskiften, tillståndsförfaranden och med att hitta 
finansieringsmöjligheter; snabbare beslutsprocesser 
o samarbete och gemensamma projekt körs igång inom nätverkets ramar  
o projektfinansiering ansöks för gemensamma projekt 
o möjligheterna till odling i vatten utreds 
 

utvecklingsorganisationen / kom-

munerna 

 

  



Östra Nylands skärgårdsprogram 2012 12 

 
 

Tyngdpunkt 
3. Boende och företagande säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

utveckling av hållbar turism och skärgårdsnäringar 

 befrämjande av småskalig turism och övrig företags-
verksamhet (som näthandel) som passar i skärgår-
den utan att störa den känsliga naturen 
o kontakter till underleverantörer utvecklas 
o fisketurism 
o serviceföretag som stöder turismen (restau-

ranger, kiosker, samlingslokaler) 
o jordbruket och fiskerinäringen säkerställs, möj-

ligheterna att sälja närmat utökas   
o ny innovativ företagsamhet utvecklas 

 

 yrkesfiske och kustnäringar utvecklas 

 naturturism och båtliv utvecklas bl.a. genom att underlätta för guidade fisketurer 
att komma ut till havs 

 utvecklingsprogram och åtgärdsplaner för hållbar turism görs upp, utstakade 
vägar, stigar och naturstigar planeras på de ur turismsynpunkt mest betydande 
områdena samt båt- och kanotrutter  

 man samlar ihop företagsnätverk som utgör ett nätverk av underleverantörer för 
turismen 
o de tjänster skärgården erbjuder byggs till nätverk 
o kryssningar/båtturer/taxibåtar från centrum i Borgå och Lovisa ut till skärgår-

den  
o rekreationspaket görs till produkter anpassade till olika målgrupper 
o lokala tjänster och produkter gynnas, försäljningsplatser för närmat utökas 
o en gemensam ”skärgårdsprägel” utvecklas för produkter och evenemang  

 kommunikationen kring turismen i Östra Nyland effektiveras 
o materialet som produceras definieras 
o informationspaket produceras om platser och rutter för båtfarare och turister, 

bl.a. kartor med olika rutter (också kanotrutter), platser där man kan ta iland 
som erbjuder service samt vägar och stigar 

o en guidebok görs och undervisning ges om hur man beter sig i skärgården och 
rör sig i naturen, t.ex. om begränsningar i allemansrätten 

 turistmarknadsföringen riktas särskilt till Helsingfors. Skärgården marknadsförs på 
samma sätt som Lappland, som ett naturturismmål i grannskapet 

fiskerinäringsprogrammet ESKO 

turismorganisationer, -projekt 

 

företag, näringslivsprojekt, utveckl-

ingsorganisationen 
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Tyngdpunkt 
4. Servicen säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 basservicen säkerställs och stöds: skola, dagvård, post, 
bybutiker och medicinskåp 

 

 de frivilliga brandkårerna tryggas 
 

 bränsleförsäljning 

 statens skärgårdsbidrag, kommunal- och annan finansiering används för att be-
vara central service 
o basservice: skola, dagvård, åldringsvård, butik 
o FBK-verksamhet 
o butiksbåtsverksamhet 
o central skärgårdstrafik/transportstöd 

 nya till skärgården anpassade sätt att producera tjänster utvecklas: t.ex. kan ut-
rymmen och tjänster användas på olika sätt och för olika ändamål: invånare och 
företagare kunde få köpa mat av skolor och daghem; hemvård för åldringar som 
köptjänst producerad av lokalbefolkningen  

 förutsättningar för nya tjänster skapas 
o butiksbåtskonceptet utvecklas till en mobil och flytande korvkiosk 
o tankställe för stora båtar och bilar 
o restauranger, kiosker, mötesplatser 
o lekpark för barn 

 Östra Nylands räddningsverk ELY bevaras 

kommunerna 

 

 

utvecklingsorganisationen 

 

företag, kommunerna 

 

 bussförbindelser och övrig lokaltrafik, fungerande 

skolskjutsar 

 samarbete inleds för att utveckla transportnätet över kommungränserna 
o ett ruttnät från fastlandet till öarna och från en ö/brygga till en annan planeras 

och definieras som en del av utvecklingsprogrammet för hamnar, platser där 
man kan ta iland och strandservice. 

o taxibåtar och kryssningsbåtar utvecklas 
o förbindelsefartyg rustas upp 
o gratis ruttrafik 

kommunerna 
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Tyngdpunkt 
5. Skärgårdskulturen säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 skärgårdstraditioner dokumenteras  de mest särpräglade dragen, näringsgrenarna och sevärdheterna i den östny-
ländska skärgården kartläggs och publiceras   

 möjligheten att få in skärgårdskunskap i skolornas läroplaner utreds  

föreningar, kultur- och bildnings-

verksamheten i kommunerna 

 

 skärgårdstraditioner och kunnande förmedlas  utbildning och kurser om traditionella skärgårdsnäringar 

 oskrivna traditionella seder och bruk tas fram 

 en utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram görs för att bevara segelfartygskul-
turen och för att utveckla verksamhetsförutsättningarna för de fartyg som finns 
kvar 

medborgarinstitut och övriga ut-

bildningsenheter 

utvecklingsorganisationen, företag 

 

 

Tyngdpunkt 
6. Hållbar utveckling i skärgården och 

tryggad miljö 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 ekologisk livsstil 
 

 föreningar tar en aktiv roll för hållbar utveckling i skärgården 

 ekologiskt tänkande befrämjas genom att gynna närproducerat och genom att 
undvika onödig trafik   

föreningar 

invånare 

 miljöaspekter i skogsbruket 
 

 information och utbildning för skogsägare om hänsyn till miljöaspekter i skogsvår-
den 

skogsvårdsföreningar 

 aktiv vattenvård, innebär bl.a. muddring av igen-
vuxna områden och minskning av lokala näringsut-
släpp 

 

 ett program för vattenrening görs upp 
o nätverk för tömning av septitankar 
o lokala utsläpp minskas 

 muddringar befrämjas 

miljöenheterna i kommunerna 

utvecklingsorganisationen 
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2.3.2 Lovisa, tyngdpunkter i och åtgärdsplaner för utvecklingen till år 2016 
 

Tyngdpunkt 
1. Koordinering av utvecklingen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 avtalas om resurser för att genomföra, koordinera 
och ansvara för skärgårdsprogrammet 

 definieras personer som ansvarar för kommunens skärgårdsärenden 

 avtalas om kommunalt samarbete och resursfördelning 

 

 

 

Tyngdpunkt 
2. Infrastrukturen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 vatten- och avloppsservice samt bredband (möjlig-
gör distansarbete och turism samt garanterar den 
fasta bosättningen) 

 man definierar de skärgårdsområden där det är önskvärt att boende och turism 
utvecklas, exempelvis Sarvsalö och Kabböle 

 ett program/en helhetsplan görs upp för dessa utvecklingsområden för att bygga 
ut vatten- och avloppsservice samt ljuskabel; genomförandet inleds 

 

 farleder och platser att ta i land 
 
 

 muddring vid Skeppsbron (plan finns, genomförs år 2013), djupfarled till hamnen 
(staden, Skeppsbroföreningen)  

 en plan görs för placering av avfallspunkter samt tidtabell för byggande och finan-
siering 
o tömningsplatser för septitankar (flytande septitanktömning Kejvsalö och vid 

Sarvsalö bro) 
o insamlingspunkt för problemavfall 

 

 båtförbindelser 
 

 i utvecklingen av förbindelsetrafiken uppmärksammas: 
o de bebodda öar som inte har allmän kommunikation får färj/pråmtrafik för-

slagsvis fem gånger per år för varutransporter (Våtskär) 
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Tyngdpunkt 
3. Boende och företagande säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 som strategi för markanvändning fastslås att skär-
gården bibehålls bebodd och levande 
 

 staden avlägsnar hinder som står i vägen för lämp-
liga företag i skärgården 

 skärgårdsaktörer bygger nätverk aktivare än tidi-
gare (invånare, företagare, föreningar, staden, 
skärgårdsombudsmannen) 

 yrkesfisket och andra kustnäringar utvecklas (före-
tagare, staden, fiskelaget) 
 

 naturturismen i skärgården utvecklas  

 utreds varför invånarna upplever byråkratin i samband med byggande som över-
mäktig. Åtgärder som underlättar byggande och påskyndar tillståndsförfaranden 
definieras 

 kartläggs möjligheterna för staden och för privatpersoner att bygga skärgårdsan-
passade hyresbostäder 

 näringsbyrån inbjuder till möten för nätverksbyggande; morgonbruncher om 
skärgårdsärenden ordnas för skärgårdsföretagare och blivande företagare 

 företagsbyar utvecklas (företagare, föreningar) 

 för fiskare planeras och byggs kommunala ankarplatser, utrustade med kylanlägg-
ningar och ismaskin, exempelvis i Strömfors/Vahterpää samt Backstens strand 
och/eller Isnäs 

 flera skärgårdsrestauranger, exempelvis på Gäddbergsö samt i Kabböle eller när-
liggande områden 
 

 

 
 

Tyngdpunkt 
4. Servicen säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 basservicen säkerställs: butik, skola, post, café osv. 
(företagare, invånare, turister, sommargäster, sta-
den) 
 
 

 byskolor viktiga för byar (exempelvis skolorna i Isnäs), olika tjänster och aktörer 
koncentreras till samma ställe  
o stadens utrymmen och tjänster används mångsidigt: exempelvis öppnas sko-

lornas och daghemmens matserveringar mot ersättning för invånare och före-
tagare på området 

 FBK och Östra Nylands räddningsverk EVY bevaras 

 

 nya tjänster  utreds möjligheten att få ett äldreboende eller servicehus för äldre till Vahterpää  

 bränsleförsäljning  tankställen, exempelvis till Gäddbergsö  
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2.3.3 Borgå, tyngdpunkter i och åtgärdsplaner för utvecklingen till år 2016 
 

1. Tyngdpunkt 
Koordinering av utvecklingen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 avtalas om reurser för att genomföra, koordinera 
och ansvara för skärgårdsprogrammet 

 definieras personer som ansvarar för kommunens skärgårdsärenden 

 avtalas om kommunalt samarbete och resursfördelning 

 

 kommunen utvecklar öppnare verksamhetsfor-
mer, ökad samverkan 

 skärgårdspengarna styrs så att skärgårdsprogrammet förverkligas, finansieringen 
är öppen och genomskinlig, skärgårdsborna kan påverka hur finansieringen styrs 

 

 samarbete byggs upp 
o dialog mellan invånare och beslutsfattare 
o invånarnas egen satsning är ett effektfullt nät-

verk, som tas till vara 

 utreds varför man särskilt i Borgå upplever att utveckling och byggande i skärgår-
den är byråkratiskt och långsamt 

 definieras åtgärder för att underlätta läget och för att påskynda beslutsprocesser-
na 

 

 

 

2. Tyngdpunkt 
Infrastrukturen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 tillräckligt långsiktiga planer bl.a. för att genom-
föra vatten- och avloppsservice  
o fungerande vägförbindelser 
 
 
o kustinfrastruktur: allmänna bryggor, allmänna 

toaletter och särskilt parkeringsplatser (Kalk-
strand, Tirmo och liknande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 behovet av vägbyggen och förbättringar kartläggs, definieras hur brådskande olika 
åtgärder är, bl.a.: 
o Tirmovägen (smal med tanke på företags- och turisttrafiken) 
o filer för den lätta trafiken och bredare vägar (ELY) 
o Pellingevägen (smal, i dåligt skick) 

 att notera när båthamnar och kajområden utvecklas:  
o båthamn där septitankar kan tömmas, med vatten, med mera till Vålax-

Fagerstaområdet, med tillräckligt plats för exempelvis Alexandra 
o bra allmänna bryggor 
o fiskhamn/hamnar, så att också nya fiskare kan starta i branschen 
o möjligheterna att komma till Pörtö förbättras i samarbete med Sibbo 

 Parkeringsplatser  
 Brygga 

o mattvättplatser 
o allmän badstrand i närheten av Laggarholmen 
o landningsplats för MediHeli vid Pellinge FBK:s strand 
o när vatten- och avloppsnätet utvecklas uppmärksammas bl.a.: vattenpost till 

Styrjon 
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o muddring 
 

 i samband med muddring noteras bl.a. följande behov: 
o sundet mellan Ölandet och Stor-Pellinge 
o Styrjon 
o djupfarlederna 
o privata stränder 

 
 

Tyngdpunkt 
3. Boende och företagande säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 delgeneralplanerna för skärgården färdigställs, 
man försöker erbjuda möjligheter att bygga, en 
förutsättning för befolkningsökning och för att ut-
veckla näringslivet (jordbruk, nättjänster, turism) 
o nya byggplatser, som drar nytta av nuvarande 

infrastruktur (vatten- och avloppsnät)  
o byggnadslov för bostäder (också för hyresbo-

städer), för stora ekonomibyggnader, båtskjul 
o byggnadslov för företagare: småindustri, 

stuguthyrning, stugbyar 

 markägarna beaktas när delgeneralplaner görs, delgeneralplanen förs till beslut, 
områdets behov av byggande beaktas i tillräcklig utsträckning i planen  
o möjligt att bygga bostäder, också hyresbostäder 
o ekonomibyggnader 
o verkstäder, arbetsrum 
o båtskjul 
o privata bryggor och hamnar 

 

 

 minskad byråkrati för byggande  utreds varför invånarna upplever byråkratin i samband med byggande som över-
mäktig, åtgärder för att underlätta byggande och påskynda tillståndsförfarandet 
definieras  
o det blir lättare att bygga fasta bostäder/ändra fritidsbostäder till fasta bostä-

der 
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Tyngdpunk 
4. Servicen säkerställs  

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 basservicen tryggas    Ssatens skärgårdsmedel, kommunens och annan finansiering styrs så att väsentlig 
service bevaras 
o basservice: skola, dagvård, äldreomsorg, butik 
o FBK 
o Pellinge kurscentrum  
o bussar och övrig lokaltrafik 

 

 stöd till lokal specialservice  lokala serviceproducenter anlitas mera för att kostnadseffektivt producera kom-
munala tjänster, t.ex. för matservice för åldringar 

 Pellinge Barncentrum utvecklas till en enastående naturskola 

 

 
 

Tyngdpunkt 
5. Hållbar utveckling i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 minskade utsläpp i havet  möjligheterna att begränsa utsläpp från Hermansö, Borgå å och Neste utreds  
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2.3.4 Sibbo, tyngdpunkter i och åtgärdsplaner för utvecklingen till år 2016 
 

Tyngdpunkt 
1. Koordinering av utvecklingen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 avtalas om resurser för att genomföra, koordinera 
och ansvara för skärgårdsprogrammet 

 

 definieras personer som ansvarar för kommunens skärgårdsärenden 

 avtalas om kommunalt samarbete och resursfördelning 

 

 skärgårdslagen följs 

 öronmärkt finansiering för skärgårdsutveckling 

 definieras konkret vad det i Sibbo betyder att skärgårdslagen följs 
o utreds befintlig finansiering (utvecklingsmedel för skärgården och övrig finan-

siering)  

 stöd styrs bl.a. till skärgårdstrafiken/transporter 

 

 skärgårdskommunikation, internet 
 

 upprättas egna hemsidor för Sibbo skärgård/den östnyländska skärgården i sam-
arbete med skärgårdsborna för ökad synlighet, för att informera och för att defi-
niera skärgårdsidentiteten m.m. (t.ex. information om service, företag, kultur, na-
turen, historia, med bildarkiv och artiklar ur dagstidningar) 

 

 

 

Tyngdpunkt 
2. Infrastrukturen i skärgården 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 vatten- och avloppsservice samt bredband för att 
möjliggöra distansarbete och turism samt för att 
bibehålla fast bosättning 

  

 vägnätet 

 en skyddad, lättillgänglig färjhamn på fastlandet 

 gästhamnar 
o ett nät av bryggor på öarna och på fastlandet 
o ”Ringvägen” i Sibbo skärgård (Spjutsund – Kitö 

– Löparö – Kalkstrand) 

 badstränder 

 när behovet av vägbyggen/reparationer kartläggs beaktas bl.a. hur akuta behoven 
är: 
o Eriksnäs (sand-, grus- o.a. transport) 
o byggandet av lättrafikleder till hamnområden och bastränder m.m.  

 I utvecklingen av båthamnar och bryggområden beaktas:  
o inventering av nuläget 

 utreds behovet av service och möjligheterna att åstadkomma tillräckliga 
parkeringsområden, bryggor, lastningsområden, avfallspunkter (också för 
septitankar), bränsleförsäljning, övervakning (hamnar och parkeringsom-
råden)  

 Kalkstrand behöver drygt 50 parkeringsplatser (i samarbete med Borgå) 
 platser att ta i land (också för kajaker)  
 möjlighet att hyra bastu på kommunens friluftsområden 
 vandringsleder byggs längs kusten 
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 trafikservice 
o luftkuddefarkost sköter transporter för invå-

nare och företagare i menförestider – kan 
sköta ruttrafiken året om 

o transportnät också över kommungränserna ös-
terut och västerut 

o taxibåtar och kryssningsfartyg 

 ”Sibborundan”, ett nätverk i skärgården, planeras och definieras som ett nätverk 
från fastlandet till öarna och från en ö/brygga till en annan; detta som en del av 
utvecklingsprogrammet för hamnar och platser att ta i land 
o taxibåtar och kryssningsfartyg utvecklas 
o förbindelsebåtarna rustas upp 
o gratis ruttrafik (jämför Pörtö) 
 

 

 
 

Tyngdpunkt 
3. Boende och företagande säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 planering och genomförande av markanvändning:  
o skärgårdsbornas och företagarnas specialbe-

hov beaktas i byggnadsordningen 
o smidigt tillståndsförfarande 
o företagarvänlighet, smidigt tillståndsförfarande 

 utreds varför invånarna upplever byråkratin kring byggande som övermäktig, åt-
gärder definieras för att underlätta byggande och påskynda tillståndsförfaranden  

 

 

 
 

Tyngdpunkt 
4. Servicen säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 basservice 
 

 central service stöds 
o basservice: Skolor (Simsalö skola rustas upp, säljs inte), den mest centrala rut-

trafiken, butiksbåten 
o FBK i skärgården 

 

 nya tjänster  förutsättningar för ny service skapas 
o restauranger, kiosker, samlingslokaler, lekplatser för barn 

 

 bränsleförsäljning  bränsleförsäljningspunkter för stora båtar och bilar 
o mobil bränsleförsäljning, exempelvis från tankbilar   
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Tyngdpunkt 
5. Skärgårdsnäringar och hållbar 

 turism utvecklas  

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 högklassig, hållbar turism, ingen massturism 

 kontakten till underleverantörer utvecklas 

 fisketurism 

 serviceföretag som stöder turismen (restauranger, 
kiosker, samlingslokaler) 

 rekreationsverksamhet görs till produkter för olika 
grupper 

 

 ett utvecklingsprogram och en åtgärdsplan för hållbar turism i Sibbo görs upp, 
där: 
o utstakade vägar, stigar och naturstigar planeras för områden centrala för tur-

ismen samt ett utsiktstorn på friluftsområdet 
o kanotrutter planeras 
o möjligheten att få till stånd välskötta spelplaner utreds (minigolf, volleyboll 

m.m.) som också skulle erbjuda ungdomar sommarjobb 
o definieras material och information m.m. som ska produceras 

 service, reguljärtrafik och transporter utvecklas för Norrkullalandet (obs. General-
planen för rekreationsområdet 2008) 

 företagsnätverk samlas ihop: tillsammans skapas exempelvis en skärgårdsimage, 
torgstånd och liknande för försäljning i liten skala 

 fisketurism och båtliv utvecklas bl.a. genom att underlätta för guidade fisketurer 
att ta sig ut till fiskevatten 

 turismkommunikationen effektiveras, turistmarknadsföringen riktas till Helsing-
fors 

 

 
 

Tyngdpunkt 
6. Ren miljö säkerställs 

Åtgärdsplaner Ansvariga 

 vattenrening, lokala näringsutsläpp minskas 

 muddringar  

 ett vattenreningsprogram görs upp 
o lokala utsläpp minskas 
o Sibboviken med flera områden muddras 

 

 en orörd miljö tryggas  åtgärder vidtas för att Nationalparken Sibbo storskog ska sträcka sig ända till ha-
vet  
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