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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

1.1 Identifikationsuppgifter 

Området är beläget i Lappfjärd, Kristinestad. Områdets areal är ca 18 ha. Området berörs från 
tidigare av Åsändans detaljplan som godkändes år 1991. 

Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Kristinestad stad och Ramboll 

Finland Oy. 

 

Kontaktuppgifter: 

Kristinestad stad 

Lappfjärdsvägen 10 

64100 Kristinestad  

Tel. (06) 2216200 

www.kristinestad.fi 

 

Kontaktperson: 

Teknisk chef 

Ari-Johan Myllyniemi 

T +358 40 5599229 

E-post: ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

Ramboll Finland Oy 

Hovrättsesplanaden 19 E  

65100 VASA  

Tel. 020 755 7600 

www.ramboll.fi 

 

Planläggare: 

Lantm.ingenjör YH Jonas Lindholm 

Tel. +358 50 349 1156 

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

Kvalitetsgranskare: 

Lantm.ingenjör YH Christoffer Rönnlund 

Tel. +358 44 312 2301 

E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

 

1.2 Detaljplaneområdets läge 

Planläggningsområdet ligger i Lappfjärd på östra sidan av Björneborgsvägen. Områdets läge och 
utsträckning framgår ur nedanstående bilder. 

 

 

Bild 1. Områdets ungefärliga läge. ©Lantmäteriverket.  

 

 

http://www.kristinestad.fi/
mailto:ari-johan.myllyniemi@krs.fi
mailto:jonas.aspholm@ramboll.fi
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Bild 2. Områdets utsträckning. 

 

1.3 Planens namn och syfte 

Planens namn är Ändring av del av Åsändan detaljplan. 

Målsättningen med projektet är att bredda vägområdet så att detaljplanen möjliggör byggandet av 
en lättrafikled och busshållplatser invid västra/östra kanten av Södra Lappfjärdsvägen. Utöver detta 

kommer man även granska och justera grönområdesstrukturen mellan kvarteren 2303 och 2305 

samt gatuarrangemangen i kvarter 2310 för att motsvara behovet. 

 

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

Bilagor: Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning. 
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2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planprocessen 

16.1.2017 § 8  Stadsstyrelsen besluter om påbörjande av planläggningen. 

__.__–__.__.2017  Hörande i beredningsskedet (Planutkast + PDB till påseende). 

__.__–__.__.2017  Planförslaget till påseende. 

__.__.201_ § __  Stadsstyrelsen godkände detaljplanen. 

__.__.201_ § __  Stadsfullmäktige godkände detaljplanen. 

 

2.2 Detaljplanen 

De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är industri och boendeverksamhet, re-
kreationsverksamhet samt gatuområden. 

 

2.3 Genomförandet av detaljplanen 

Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäk-
tige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på kommunen och/eller på privata markä-
gare. Förverkligandet av planerad lättrafikled och busshållplatser ankommer på kommunen. 

3. UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

 
3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Området är ett utpräglat industriområde vars verksamhet övergår till boende och jordbruk ju 
längre norrut mot Lappfjärd centrum man kommer. Mellan kvarteren finns grönområden. 

 

3.1.2 Naturmiljön 

Områdena mellan industri-/bostadskvarteren, samt de oförverkligade tomterna för bägge ända-
målen, består av skogsmark. I övrigt är området bebyggt/anlagt. 

 

3.1.3 Den byggda miljön 

Södra delen av Åsändan har i stort förverkligats, men en stor del av tomterna i områdets mel-
lersta/norra del är ännu oförverkligade.  

 

Service 

Inom planläggningsområdet finns ingen allmän service. 

 

Arbetsplatser, näringsverksamhet 

Området är med sina goda trafikförbindelser ett viktigt arbetsplatsområde i staden där flera olika 
företag verkar. 

 

Rekreation 

I den befintliga detaljplanen finns områden för närrekreation, VL. Dessa områden används dock 
inte i huvudsak i rekreationssyfte, utan som skydd mellan de planerade funktionerna. 
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Trafik 

Södra Lappfjärdsvägen går igenom området och fungerar som intern samlarled ut till det över-
gripande trafiknätet (Björneborgsvägen). Inom planläggningsområdet finns inte gång- eller cy-
kelvägar eller kollektivtrafik.  

 

Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Inom området finns inte värdefulla kulturhistoriska helheter eller fornminnen. En begravnings-

plan befinner sig strax utanför planläggningsområdet. 

 

Teknisk försörjning 

Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt till området.  

 

3.1.4 Markägoförhållanden 

Fastigheterna är i stadens och i privat ägo. 

 

3.2 Planeringssituationen 

 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planområdet 

 

3.2.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut 30.11.2000) fick laga 
kraft 26.11.2001 och revideringen av dem trädde i kraft den 1.3.2009. De riksomfattande målen 
för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, av vilka alla föru-
tom nummer fem gäller för detaljplaneområdet:  

 

1. Fungerande regionstruktur  

2. Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 

3. Kultur och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser  

4. Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 

5. Specialfrågor i Helsingforsregionen 

6. Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer.  

 

Dessa mål finns beaktade i Österbottens landskapsplan som styr den kommunala planeringen. 

 

3.2.1.2 Landskapsplanen 

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapspla-
nens betydelse med nedanstående text:  

Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med land-

skapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och 
regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade 
riktningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruk-
tur kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt. 

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områ-
desanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och 
detaljplaner som kommunerna uppgör. 

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen 
fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010. 
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Bild 3. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (fastställd 21.12.2010). 

 

Planområdet berörs av följande beteckningar i landskapsplanen: 

 

Planbeteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

 

Utveckling av å- och älvdalarna; mk-1–Lappfjärds ådal 

 

Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och 
rekreation, mv-1. 

 

Industri- och lagerområde. 

 

 
Cykelled 

 Historiskt betydande vägsträckning 

 

3.2.1.2.1 Etapplandskapsplan 1 och 2 

 

I etapplandskapsplan 1 finns för området en ”kmt-3–beteckning”, vilket anger en stor detaljhan-
delsenhet eller -koncentration för utrymmeskrävande handel om max 6000 m²-vy får placeras 
till området. Området får innefatta handel med motorfordon, järnvaror, byggnadsmaterial, träd-

gårdsartiklar och lantbrukshandel.  
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Bild 4. Utdrag ur Österbottens landskapsplan – etapplan 1. 

 

För det aktuella området finns inga reserveringar i etapplandskapsplan II. 

 

3.2.1.3 Generalplan 

 

Över området finns Lappfjärd delgeneralplan som godkändes år 2009. Åsändan har anvisats som 
detaljplanerat område med industri-, rekreations-, och boendeverksamhet. 

 

 

Bild 5. Utdrag ur Lappfjärd delgeneralplan. 
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3.2.1.4 Detaljplan 

 

Planläggningsområdet berörs från tidigare av Åsändan detaljplan, fastställd 16.1.1991. I detalj-
planen är området reserverat för främst industri och boendeverksamhet. 

 

 

Bild 6. Utdrag ur gällande detaljplan (1991). 

 

3.2.1.5 Byggnadsordningen 

Byggnadsordningen är godkänd av fullmäktige i sin helhet den 21.9.2000. Efter detta har mindre 
ändringar godkänts separat 30.3.2006 respektive 27.4.2009. 

 

3.2.1.6 Tomtindelning och tomtregister 

Information angående fastighetsindelningen på området är baserad på tidsenliga uppgifter från 
lantmäteriverket/staden. 
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3.2.1.7 Baskarta 

Baskartan är uppgjord av staden och kan konstateras tidsenlig. 

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN 

Kommuner har enligt finsk lagstiftning planläggningsmonopol och således bör det genom plan-
processen hållas ett smidigt och informativt samarbete med staden. Intressenter bör ges möjlig-
het att höras och därav ordnas officiella påseendeskeden för allmänheten.  

Först utarbetas ett Program för deltagande och bedömning (PDB) och ett planutkast. Handlingar-
na sätts till påseende för hörande i beredningsskedet. Under påseendeskedet kan intressenter 

lämna in åsikter och av myndigheter begärs utlåtande. PDB är en informativ handling och berät-
tar vad planläggningsarbetet handlar om, vilka lagparagrafer som styr planläggningen och vem 
som står som kontaktperson vid eventuella frågor samt vilka konsekvenser som skall bedömas. 

Som andra steg utarbetas ett planförslag för områdets markanvändning, i vilket inkommen re-
spons från påseendeskedet för PDB och planutkastet beaktas. Uppgjorda och befintliga utred-
ningar som berör projektet beaktas. När en fungerande planlösning erhållits sätts planförslaget 
till offentligt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in anmärkningar och av 
myndigheter begärs utlåtande.  

Som tredje steg görs vid behov tekniska justeringar i förslaget. Tekniska justeringar utförs på 
basen av inkommen respons från påseendeskedet för förslaget. Stora förändringar i förslaget kan 
medföra att förslaget åter en gång sätts till offentligt påseende. Små korrigeringar i förslaget 
kräver inte ett nytt påseendeskede.  

Som fjärde, och sista, fas skall kommunen godkänna förslaget. Besvär kan lämnas in över god-
kännandet. Inkommer inga besvär vinner planen laga kraft.  

 

4.1 Behovet av detaljplanering 

Behovet av att revidera detaljplanen har aktualiserats för att det behövs en lättrafikled längs 

med Södra Lappfjärdsvägen. Samtidigt som gatuområdet breddas görs små tekniska justeringar 
i angränsande tomter för att de skall motsvara användningen idag och framledes. 

 

4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Planläggningsbeslutet har tagits i stadsstyrelsen den 16.1.2017 § 8. 

 

4.3 Deltagande och samarbete 

Under planläggningsprocessen hörs berörda intressenter. Skilda möten med berörda myndighet-
er ordnas vid behov. Under detaljplanens framläggningstidpunkter finns möjlighet att lämna in 
respons.  

 

4.3.1 Intressenter 

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas 
betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde be-

handlas i planläggningsarbetet.  

Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planlägg-
ningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (enligt MBL 62 §).  

Som intressenter i planläggningsarbetet har följande definierats (enligt MBF 28 §): 
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- Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i plan-
läggningsarbetet: 

 Kristinestads stads olika förvaltningar – (PB 13, 64101 Kristinestad)  

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten – (PB 262, 65101 Vasa)  

 Österbottens förbund – (PB 174, 65101 Vasa) 

 Österbottens museum – (Museigatan 3, 65100 Vasa) 

 Österbottens räddningsverk (Smedsbyvägen 14-16, 65100 Vasa) 

 
- Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch 

berörs av detaljplanen 
 

- Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av 

planen: 

 Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och 
dess influensområde. 

 Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrup-
per planläggningsarbetet kan ha konsekvenser för. 

 

4.3.2 Anhängiggörande 

Planeringsarbetet anhängiggjordes den __.__.____ 

 

4.3.3 Deltagande och växelverkan 

Denna punkt kompletteras med datum under planprocessens gång, vartefter respektive skede 
behandlats.  

 Planutkast och Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden __.__–
__.__.2017 i enlighet med MBL 62 §. Begäran om utlåtande över utkastet sändes till berörda 

myndigheter och sammanslutningar i enlighet med MBF 30 §. Över utkastet inkom __ utlå-
tanden och __ åsikter.  

 Förslaget var framlagt under tiden __.__-__.__.201_ i enlighet med MBL 65 §. Begäran om 
utlåtande över förslaget sändes till berörda myndigheter och sammanslutningar i enlighet 
med MBF 27 § och MBF 28 §. Över förslaget inkom __ utlåtande/n och __ anmärkning/ar.  

 

4.3.4 Myndighetssamarbete 

Myndigheterna hörs under arbetet via utlåtandeförfarande, skilda möten med myndigheter ord-
nas enligt behov under planläggningsprocessen.  

 

4.4 Mål för detaljplanen 

I detaljplanearbetet strävas efter att utveckla och aktualisera markanvändningen inom området. 
Det strävas efter en tidsaktuell detaljplan som stämmer överens med verkligheten och som sam-
tidigt möter de behov och önskemål som finns.  

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 

5.1 Planens struktur 

Ändringsarbetet av detaljplanen har inte gett upphov till några stora förändringar i markanvänd-
ningen. Största ändringen är att gatuområdet för Södra Lappfjärdsvägen breddats så att det går 
att förverkliga en lättrafikled samt busshållplatser enligt pågående teknisk planering. På basen 

av gatuområdets breddning finns även behov av att justera angränsande park- och tomtområden 
något. I övrigt kan tomtspecifika ändringar beskrivas som småskaliga. 
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5.1.1 Dimensionering 

I detaljplaneringen ändras inte tomternas antal från gällande situation, utan endast mindre änd-
ringar har utförts. Byggrätten i T-tomterna är 30 % av tomtens yta. I A-tomterna är byggrätten 

25 % av tomtens yta. 

 

5.2 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet 

I praktiken kommer inte något i tomternas planerade miljö direkt att ändras till följd av utförda 
justeringar. Planteringar kring tomterna och gatorna gör området gemytligare.  

 

5.3 Områdesreserveringar 

 

AP Kvartersområde för småhus. 

AO Kvartersområde för fristående småhus. 

T-1 Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader, där högst 40 % av bygg-
nadsrätten får användas för affärs- och kontorsutrymmen i anslutning till den 
huvudsakliga verksamheten. 

T-2 Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där högst 40 % av bygg-
nadsrätten får utgöra affärs- och kontorsutrymmen. På kvartersområdet får 
också byggas en servicestaton. 

VP Park. 

VL Område för närrekreation. 

 

Beteckningarna i detalj, se detaljplanekartan. 

6. PLANENS KONSEKVENSER 

6.1 Utredning om detaljplanens konsekvenser 

 

6.1.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

 

Boende och befolkningens struktur 

Antalet områden för boende hålls intakt i jämförelse med tidigare plan. Detaljplanen medför inte 
betydande konsekvenser för boendet i området i jämförelse med gällande situation. 

 

Rekreation och fritidsverksamhet 

Ett tidigare rekreationsområde har ändrats till tomtmark för att motsvara framtida behov. Områ-

det har dock inte tidigare använts som rekreationsområde enligt gällande situation, ändringen till 
tomtmark således inte betydande ur rekreationssynpunkt.  

 

Trafik 

Antal tomter inom detaljplanen förblir oförändrat och trafikkonsekvenserna är således små. Från 
området finns goda trafikförbindelser ut till det övergripande vägnätet varvid betydande konse-
kvenser inte uppstår. Förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken förbättras och konsekvenser-
na är till denna del goda. 
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Värdefulla betydande områden ut kulturmiljöperspektiv eller fornminnen förekommer inte inom 
området, konsekvenser uppstår inte. 

 

Teknisk försörjning 

Befintligt tekniska nätverk kommer att utnyttjas, betydande konsekvensenser uppstår inte. 

 

6.1.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 

Landskapets särdrag 

De justeringar i gällande detaljplan som gjorts härrör sig till redan planerade/bebyggda områ-

den. Detaljplanen kommer inte att ge upphov till förändringar i landskapets särdrag. 

 

Naturskydd 

Naturskyddsområden finns inte på eller i närheten av området. Det finns inte heller områden 
med betydande växtlighet eller naturliv inom detaljplanen vilka skulle ta skada av planens för-

verkligande, betydande konsekvenser uppstår inte. 

 

6.2 Beteckningar och bestämmelser 

Detaljplanens beteckningar finns presenterade under punkt 5.3 - Områdesreserveringar samt 
angivna på kartan. Bestämmelserna enbart på kartan. 

 

6.3 Namn 

Planens namn är ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN. 

7. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

7.1 Genomförande och tidsplanering 

Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i fullmäktige under 2017.  Efter att detaljplanen 
blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen och markägarna. 


