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Gatuplan för  
 

- Sikstigen 
- Laxgränd 
- Tallvägen 
- Tallgränd 
- Korsningsområdet Skutskatavägen-Bryggerivägen-Östra långgatan 
- Östra långgatan (Torget-Parmansgatan och Torget-Skolgatan) 
- Strandgatan (Torget-Skolgatan) 
- Strandgatan (Brunströmsgatan-Norrtullen) 
- Norrtullen 
- Närpesvägen (Tullgatan-Skrattnäsvägen) 
- Skrattnäsvägen (Närpesvägen-Björnövägen) 

 
 
 
 
 

Program för deltagande och bedömning 
 
 
 
 

0. Inledning 
 

Vid upprättandet av programmet för deltagande och bedömning gällande 
ändring av gatuplan för ovan nämnda gatuavsnitt i enlighet med 
markanvändnings- och bygglagen 85 § har bestämmelserna om information 
och växelverkan i tillämpliga delar efterföljts lagens bestämmelser i 85 § 
och 62 §. 
 
Programmet för deltagande och bedömning innehåller en plan hur 
information, deltagande och växelverkan i beredningsskedet av 
gatuplanerna ordnas. I planen nämns i kännedom varande intressenter, 
hörande av dessa samt förfaringssättet om meddelande och information 
under berednings- och behandlingsprocessen. 
 
 

1. Grunduppgifter 
 

Detaljplan har godkänts och gatuplaner har uppgjorts för ovan nämnda 
gator.  
Gatuplan saknas för vissa gator eftersom gatorna upplåtits till allmänt 
begagnande före år 1932.  
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2. Gatuplanernas omfattning och målsättning 
 

Vid beredningen av gatuplanernas kommer bl.a. följande väsentliga 
förändringar att behandlas: 
 

 Gatuområdet jämte ledningar, anordningar och konstruktioner 
under, på och ovanför marknivå 

 Gatuutrustning 
 Trafikarrangemangen på gatan 
 Torrläggning och avledande av regnvatten 
 Gatans höjdläge och beläggningsmaterial 
 Vid behov planteringar samt fasta konstruktioner  

 
Målsättningen med gatuplanerna är att gatans uppbyggnad och utrustning 
skall passa in i omgivningen.  

 
 
 

3. Definiering av intressenter och samarbetsparter 
 

Beredningen av gatuplanerna förutsätter ett välutvecklat och bredbasigt 
samarbete inom kommunen. Bestämmelserna om växelverkan och 
information skall iakttas och olika intressenter skall ha möjlighet att deltaga 
i uppgörandet av gatuplanerna. 
 
Beredningen har påbörjats och kommer att fortsättas enligt följande 
preliminära tidtabell: 

 Februari 2011; program för deltagande och bedömning 
 Mars – april 2011; utkast till gatuplan föreläggs intressenterna 
 Maj 2011; godkännande av gatuplan i tekniska nämnden 

 
Intressenter: 
 Ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planerat 

område 
 Kommuninvånarna 
 Kristinestadsnejdens egnahemshusförening 
 Västkustens miljöenhet, Avdelningen i Kristinestad 
 Museiväsendet 
 Kristinestads Turism rf 
 Äldrerådet 
 Handikapprådet 

 
Samarbetsparter: 
Tekniska centralen / KRS Gatu ombesörjer beredningen av gatuplanerna 
och följande resultatenheter är representerade: 
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 Planläggning 
 Mätningsverksamhet 
 Byggnadstillsyn 
 KRS Vatten 

 
 
 

4. Sätt att ordna information 
 

Information om beredningen, grunduppgifter, målsättningar och alternativ 
sker på följande sätt: 

 Annonsering 
 Brev till intressenterna 
 Offentligt framläggande 
 

Under beredningen kan de intressenter som så önskar framföra åsikter 
skriftligt eller muntligt om saken.  

 
 
 
 

5. Godkännande av gatuplanerna 
 

Gatuplan godkänns av tekniska nämnden.  
 
 
 
 

6. Överklagande av beslut 
 

I tekniska nämndens beslut om godkännande av gatuplan får ändring sökas 
genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol, enligt vad som bestäms i 
kommunallagen.  
 
Om besvären förkastas har ändringssökanden rätt att överklaga Vasa 
förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.  
 
 
 

7. Kontaktpersoner 
 

Intressenterna kan antingen skriftligt eller muntligt framföra åsikter i 
beredningsskedet till följande person: 
 

 Niklas Brandt, vägbyggmästare, tel. 06-221 6218, 0405450021, e-
post: niklas.brandt@krs.fi . 
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Adress: Tekniska centralen i Kristinestad 
 Lappfjärdsvägen 163 A 
 64100 KRISTINESTAD 
 
Fax: 06-221 6285 
 
E-post: tekniska.centralen@krs.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
KRS 21.1.2011  
 
 
 
 
TEKNISKA CENTRALEN I KRISTINESTAD 
 
 
Sven Söderlund  Niklas Brandt 
Teknisk direktör  Vägbyggmästare 

 


