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1. GRUNDUPPGIFTER 
 

1.1 Planområdets läge 
Planeringsområdet är beläget ca 2 km öster om Ekenäs centrum, vid korsningen av Genvägen 
och Trollbergsvägen. 
 

 
Bild 1. Planområdets avgränsning med rött. 
 

1.2 Planens namn och syfte 
För planen används namnet Trollbergsvägen, Ekenäs. 
 
Detaljplaneändringens syfte är att uppdatera gällande detaljplaner kring brandstationen och 
småhusområdet i kvarter 105 samt att bilda nytt kvartersområde för industribyggnader som inte  
orsakar miljöstörningar i kvarter 116. 
 
Genom planändringen förminskas brandstationens tomt i södra delen så, att en gångstig som nu 
ligger inom tomten blir inom område för närrekreation. I motsvarande grad utvidgas tomten mot 
öster varifrån infartstrafiken för personalen idag sker och vidare mot norr där ett grönområde i 
gällande detaljplan bildas till tomtmark mellan Genvägen och brandstationen. Grönområdet är 
asfalterad och i brandstationens användning. Samtidigt höjs brandstationens byggrätt från 2500 
v-m² till 3000 v-m². Öster om Trollbergsvägen och norr om Genvägen bildas en ny tomt för 
industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar i kvarter 116. Området är enligt gällande 
detaljplan grönområde. 
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2. SAMMANFATTNING 

 
2.1 Planprocessens skeden 

Inledning och programmet för deltagande och bedömning (PDB) 
Detaljplaneändringen påbörjas på initiativ av stadsstyrelsen 2.12.2019 § 447. 
 
Planen anhängiggörs och programmet för deltagande och bedömning läggs fram genom en 
kungörelse 1.6.2020 i enlighet med Raseborgs planläggningsnämnds beslut. 
 
Planförslag 
Planförslaget läggs fram av planläggningsnämnden. Avsikten är att planen ska godkännas i 
stadsfullmäktige hösten 2021. 
 

2.2  Detaljplan 
Detaljplanen innefattar 

- kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar (TY-1) 
- kvartersområde för fristående småhus (AO) 
- kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET-1) 
- områden för närrekreation (VL) 
- gatuområden. 

 

2.3  Genomförande av detaljplanen 
För genomförandet av de delar som ägs av Raseborgs stad, svarar staden. Privata område 
förverkligas av markägarna enligt deras egna behov. Detaljplanen kan genomföras efter att 
planen vunnit laga kraft. 
 
 

 3.  UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN  
 

 3.1  Utredning av planeringsområdets förhållanden 
Allmän beskrivning 
Planeringsområdet är beläget ca 2 km öster om Ekenäs centrum, vid korsningen av Genvägen 
och Trollbergsvägen. Planeringsområdet norr om Genvägen är ett obebyggt grönområde, 
förutom en parktransformator invid Trollbergsvägen. Inom planeringsområdet söder om 
Genvägen finns fristående småhus och Ekenäs brandstation samt grönområden. Gatorna inom 
planeringsområdet är byggda. I väster gränsar planeringsområdet till ett bostadsområde, i norr till 
kvartersområde för affärsbyggnader samt kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. I 
öster och söder gränsar planeringsområdet till grönområden. Planeringsområdets areal är ca 3,8 
hektar. 
 
Naturmiljön 
Planeringsområdets obebyggda delar är i huvudsak tallbevuxen torr mo med medelålders 
trädbestånd. Planeringsområdets södra del är kvartersområde för fristående småhus samt 
brandstationens tomt som är bebyggd och till stor del asfalterad. Enligt miljöinspektören 
(12/2019) finns inom planeringsområdet inga sådana naturvärden som förutsätter naturutredning. 
 
Bebyggd omgivning 
På norra sidan av planeringsområdet finns industri- och lagerbyggnader, samt kvartersområde 
för affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhet får placeras. Industri- och lager-byggnaderna 
är främst från 1970 och 1980 talen.  
 
En stor del av planområdet utgörs av tomten för Ekenäs brandstation som är byggd på 1970 och 
1980 talen. 
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Bild 2. Ekenäs brandstation, vy från Genvägen. 
 
I områdets västra del finns ett bostadsområde med tre tomter byggda med småhus med 
tillhörande ekonomibyggnader. Bostadsområdets byggnadssätt är relativt enhetligt med 
bostadsbyggnader som samtliga är byggda på 1950-talet och har en våningsyta på dryga 100 
m². 
 

 
Bild 3. Trollbergsvägen 1. Brädfodring, takmaterial och fönster har bytts ut och bostaden har byggts till år 
2002. 
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Bild 4. Trollbergsvägen 3. Rappat bostadshus, utvändigt i relativt ursprungligt skick. 
 

 
Bild 5. Trollbergsvägen 5. Rappat bostadshus, utvändigt i relativt ursprungligt skick. 
 
Samhällsteknisk försörjning 
Området går att ansluta till stadens vattenlednings-, avloppsvattenlednings-, samt 
fjärrvärmenätverk. 
 
Trafik 
Trafiken till planeringsområdet sker längs befintligt gatunät. 
 
Markägoförhållanden 
Området ägs av Raseborgs stad, förutom tomterna 1-3 i kvarter 105, stadsdel 6 som är i privat 
ägo. 
 
Nuvarande plans förverkligande 
Nuvarande detaljplaner är i huvudsak förverkligade, förutom område för landsväg (sydost om 
brandstationens tomt) vilket inte är för avsikt att förverkligas. Längs den planerade sträckningen 
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för landsvägen mellan riksväg 25 och Baggövägen har tidigare gjorts detaljplaneändringar som 
inte möjliggör förverkligandet av landsvägen. 
 

3.2  Planläggningssituation 
Landskapsplan 
Enligt sammanställningen av landskapsplanerna är planeringsområdet anvisat som 
utvecklingszon för tätortsfunktioner. Planeringsområdet är beläget på grundvattenområde. Då det 
inom området inte finns generalplan med rättsverkningar, ska vid uppgörandet av detaljplanen 
också till tillämpliga delar beaktas vad som stadgas om generalplanens innehållskrav. 
 

 
Bild 6. Landskapsplan 
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Generalplan 
Enligt Gropfjärd-Dragsvik delgeneralplan (utan rättsverkningar) finns det för området följande 
reserveringar: Industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY), 
Område för service och förvaltning (PL), Bostadsområde dominerat av småhus (AP) och område 
för närrekreation där miljön bevaras (VL/s). Planen har dock inte rättsverkningar. 
 

 
Bild 7. Generalplan 
  
Detaljplan 
På området är följande detaljplaner ikraft: 
- detaljplan 1119-73, fastställd 18.4.2017. Den del av planen som är inom planeringsområdet 

är anvisad som gata 
- detaljplan 214-33, fastställd 29.11.1971. Den del av planen som är inom planeringsområdet 

är anvisad för allmänna byggnader och som område för närrekreation 
- detaljplan 141-25, fastställd 9.11.1968. Den del av planen som är inom planeringsområdet är 

anvisad för allmänna byggnader och som område för närrekreation samt som område för 
landsväg 

- detaljplan 72-14, fastställd 13.7.1957. 
- detaljplan 35-8, fastställd 27.10.1952. Den del av planen som är inom planeringsområdet är 

anvisad som område för närrekreation och som område för landsväg. 
 
Byggnadsordning 
Raseborgs stads byggnadsordning har godkänts 14.5.2018 § 36 av stadsstyrelsen och 
fastställts 5.7.2018. 
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4.  DETALJPLANERINGENS SKEDEN 

 

4.1 Behovet av detaljplanen och planeringsstart 
Detaljplaneändringen påbörjas på initiativ av stadsstyrelsen 2.12.2019 § 447. I samband med 
planeringsprocessen för Järnvägsgatan – Liljedahlsgatans detaljplan, har uppstått behov av 
alternativ tomt för företaget som verkar i korsningen Järnvägsgatan – Liljedahlsgatan (tomt 710-
6-108-2). En ersättande tomt bildas inom planeringsområdet i kvarter 116. Ett föravtal om 
ingående av jordlegoavtal gällande den planerade tomten i kvarter 116 görs mellan Raseborgs 
stad och företaget i enlighet med det av stadsstyrelsen 2.12.2019 § 447 godkända utkastet. 
Enligt markanvändnings- och bygglagens 60 § ska kommunen följa upp planers aktualitet och vid 
behov vidta åtgärder för att förnya föråldrade planer. Detaljplanen kring brandstationen och 
planen uppdateras och planen på östra sidan om Trollbölevägen (detaljplan 72-14) uppdateras 
och upphör. 
 

4.2 Deltagande och samarbete 
Planens intressenter är i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen de invånare, 
sammanslutningar och företagare i planområdet samt alla andra vars boende, arbete och andra 
förhållanden kan påverkas av planen samt myndigheter och sammanslutningar vars områden 
behandlas i planeringen. 
 
Intressenter är åtminstone: 
- Områdets och dess rågrannars ägare och arrendatorer 
- Bosatta och företag på området och i dess omedelbara närhet 
- Alla stadens invånare angående stadsbilden. 
- Nylands NTM-central, Nylands förbund, Västra Nylands räddningsverk, Västra Nylands 

museum. 
- Karis Telefon Ab, Caruna Oyj, Elisa Oyj, Telia Sonera Oyj, Raseborgs Vatten, Ekenäs Energi 
- Alla de tjänsteinnehavare och organ vid Raseborgs stad vars områden ärendet kan beröra. 
 
Genomförande av deltagande 
Intressenterna har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma planläggningens 
konsekvenser och lämna in en anmärkning om förslaget till detaljplan. 
 

Planen kungörs anhängig och kungörelse om programmet för deltagande och bedömning samt 
om möjligheten att påverka planeringen publiceras i de lokala dagstidningarna (Västra Nyland på 
svenska och Etelä-Uusimaa på finska) och på stadens officiella anslagstavla (www.raseborg.fi).    
Programmet för deltagande och bedömning skickas till de delaktiga markägare som staden känt 
till samt läggs fram på Raseborgs planläggningsenhet på adressen: Raseborgsvägen 37, 10650 
Ekenäs och på stadens webbplats under hela planläggningen. 
 
Förslaget till detaljplan läggs fram offentligt under minst 30 dygn på stadens officiella 
anslagstavla och på planläggningsenheten. Under perioden för framläggandet har intressenterna 
och kommunmedlemmar möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning om planförslaget. 
 
Myndighetssamarbete 
Anhängiggörandet av planen har meddelats till delaktiga myndigheter genom att skicka 
programmet för deltagande och bedömning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland för 
kommentarer. Under perioden för framläggandet begärs utlåtanden av berörda myndigheter i 
enlighet med 28 § i MBF. 
 

4.3 Detaljplanens mål 
Detaljplaneändringens målsättning är att uppdatera gällande detaljplaner kring brandstationen  
och småhusområdet i kvarter 105 samt att bilda nytt kvartersområde för industribyggnader som 
inte orsakar miljöstörningar i kvarter 116. Detaljplanen är för småhusområdets del (kvarter 105) 

http://www.raasepori.fi/
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från 1950 talet och föråldrad. Genom detaljplaneändringen utreds bl.a. byggnadsskyddsfrågor 
och detaljplaneändringen förses med tidsenliga bestämmelser. 
 
Genom planändringen förminskas brandstationens tomt i södra delen så, att en gångstig som 
ligger inom tomten blir inom område för närrekreation. I motsvarande grad utvidgas tomten mot 
öster varifrån infartstrafiken för personalen idag sker och vidare mot norr där ett grönområde i 
gällande detaljplan bildas till tomtmark mellan Genvägen och brandstationen. Grönområdet är 
asfalterat och i brandstationens användning. Samtidigt höjs brandstationens byggrätt från 2500 
v-m² till 3000 v-m². Öster om Trollbergsvägen och norr om Genvägen bildas en ny tomt för 
industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar i kvarter 116. Området är enligt gällande 
detaljplan grönområde. 
 
 

5 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
 

5.1 Planens struktur 
Planen består av 

- kvartersområde för industribyggnader som inte orsakar miljöstörningar (TY-1). Areal ca 
0,1164 hektar, våningsantal II, byggrätt 300 v-m² 

- kvartersområde för fristående småhus (AO), bestående av tre tomter med en total areal 
på ca 3433 m². Tomterna får bebyggas med våningsantal Iu2/3 (en våning samt 
vindsplan, så att vindsplanets våningsyta får utgöra högst 2/3 av första våningens 
våningsyta). Den totala våningsytan per tomt är byggrätt 250m².  

- kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning (ET-1). 
Areal ca 1,2143 hektar, våningsantal II, byggrätt 3000 v-m² 

- områden för närrekreation (VL). Areal ca 0,9515 hektar 
- gatuområden. Areal ca 1,1449 hektar. 

 

5.2 Generalplanemässig granskning 
  
Området saknar helt generalplan, varför en generalplanemässig granskning är nödvändig. 

 
Granskning ur generalplanens perspektiv 

 
När en generalplan utarbetas ska beaktas: 
 

Att innehållskraven för en generalplan 
beaktas i detaljplanen: 
 

1) att samhällsstrukturen fungerar, att 
ekonomin och ekologin är hållbara; 
 

Detaljplanen i fråga ligger i sin helhet på 
området för den förtätande beteckningen i 
landskapsplanen. Området bör utvecklas 
effektivare än det omgivande området och 
det bör bland annat stöda sig på 
kollektivtrafik. Planområdet ligger på ca en 
kilometers avstånd från Ekenäs trafikcenter.   
Det är även möjligt att ansluta området till 
fjärrvärmenätet. 
 

2) att den befintliga samhällsstrukturen 
utnyttjas  
 

Genom planen förtätas den befintliga 
samhällsstrukturen. För att ta området i bruk 
förutsätts inga större insatser på 
infrastruktur. Det finns ett befintligt gatunät 
och annan kommunalteknik till vilket området 
kopplas. Samhällsstrukturen görs tätare 
innanför gränserna för det område som 
anvisats för samma ändamål i 
landskapsplanen. 
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3) att behov i anslutning till boendet och 
tillgången till service tillgodoses; 
 
 

Det boende som anvisas i planen är 
befintliga småhustomter som ligger i Ekenäs 
tätort bland offentlig service och 
affärsbyggnader. 
 

4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken 
och den lätta trafiken, samt 
energiförsörjningen, vatten och avlopp samt 
avfallshanteringen kan ordnas på ett 
ändamålsenligt och hållbart sätt med tanke 
på miljön, naturtillgångarna och ekonomin 
 

Området för detaljplanen har ett gynnsamt 
läge med tanke på trafiknätet. Området 
ligger intill och är kopplat till befintlig 
kollektivtrafik- och lättrafiknät. Området kan 
vidare anslutas till fjärrvärmenätet och till 
stadens vatten- och avloppsnät. 
Avfallshanteringen kan genomföras på ett 
effektivt sätt.  
 

5) att möjligheter till en trygg, sund och för 
olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö 
beaktas; 
 
 

Planen anvisar en ny tomt för 
industribyggnader som inte orsakar 
miljöstörningar (TY-1). Avståndet till 
närmaste tomter för boende är ca 60 meter, 
vilket kan tyckas litet. Tomterna åtskiljs dock 
av gata och industritomten har en naturlig 
koppling till intilliggande företagarområde. 
Vidare är industritomten till sin storlek och 
byggrätt relativt liten. Planområdet ligger intill 
Ekenäs centrum, som har gott om leder för 
gång- och cykeltrafik närrekreations- och 
parkområden. 
 

6) att verksamhetsbetingelser ordnas för 
kommunens näringsliv 
 
 

Planens syfte är bl.a. att anvisa en ny tomt 
för industribyggnader som inte orsakar 
miljöstörninga. En förtätning av 
centrumområdet förbättrar företagares och 
affärsaktörernas möjligheter att etablera sig i 
centrum. 
 

7) att miljöolägenheterna minskas; 
 

Genom en förtätning av centrumområden 
kan en effektiv samhällsstruktur uppnås och 
miljöolägenheterna minskas. 
 

8) att den byggda miljön, landskapet och 
naturvärdena värnas 
 
 

I området finns inga betydande naturvärden, 
landskapsvärden eller byggda miljöer av 
betydelse. 
En högklassig landskapsbild säkerställs 
även bland annat genom planbestämmelser 
för planteringar på tomterna, miljön och 
parkeringsområdena. 
I planen ingår separata bestämmelser som 
berör grundvattnet. 
 

9) att det finns tillräckligt med områden som 
lämpar sig för rekreation 
 

Genom planen minskas det 
rekreationsområde som finns på 
planområdet. Området är dock inte 
betydande och stora mer enhetliga 
rekreationsområden finns i näromgivningen, 
bl.a. på åsen. 
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5.3 Planens konsekvenser 
Inverkan på människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
Trafiken till området sker längs befintligt gatunätverk och ökar inte nämnvärt trafikmängderna i 
närområdet. 
 
Inverkan på jord- och berggrund, vatten, luft och klimat 
Genom planändringen möjliggörs norr om Genvägen en ny tomt för industribyggnader som inte 
orsakar miljöstörningar, dess våningsyta är 300 m². Byggrätten för brandstationen har ökats från 
2500 v-m² till 3000 v-m². Byggrätten för de tre småhustomter som ligger öster om 
Trollbergsvägen fastslås till 250 v-m². I gällande plan fanns ingen given byggrätt för dessa 
tomter. Den nybyggnation som planändringen möjliggör är relativt småskalig och ansluter sig till 
största delen till befintliga, byggda tomter. Att planeringsområdet ligger inom grundvattenområde 
beaktas i detaljplanens allmänna bestämmelser. Planändringen inverkar inte på jord- eller 
berggrund, vatten, luft eller klimat. 
 
Inverkan på växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser 
Enligt miljöinspektören (12/2019) finns inom planeringsområdet inga sådana naturvärden som 
förutsätter naturutredning. 
 
Inverkan på region- och samhällsstruktur, samhälls- och energiekonomi och trafik 
Planändringen förtätar samhällsstrukturen i området. Trafiken till området sker längs befintligt 
gatunätverk via Genvägen och Trollbergsvägen. Kommunalteknik finns färdigt i området. 
 
Inverkan på stadsbild, landskap, kulturarv och byggd miljö 
Nybyggnationen som möjliggörs i kvarter 116 (norr om Genvägen) och den för brandstationen 
föreslagna tilläggsbyggrätten på ca 500 v-m² förändrar stadsbilden i någon mån. Byggandet 
anpassas till miljön och områdena har inte speciella stadsbildsmässiga värden. 

 
Småhusområdets (AO) byggrätt är inte bestämd i gällande plan. Enligt byggnadstillsyns 
plantolkning är byggrätten dock 200 v-m² per tomt. Den föreslagna byggrätten är totalt 250 v-m² 
per tomt. Den föreslagna tilläggsbyggrätten har konsekvenser för stadsbilden, men den är dock i 
linje med vad som i planläggningen anvisats övriga motsvarande tomter. För kvarteret ges också 
bestämmelse om att byggandet ska anpassas till den befintliga byggnationens särdrag. 
 

5.4 Planbeteckningar och –bestämmelser 
Planbeteckningar och -bestämmelser framkommer på plankartan och de behandlas även i punkt 
5.1 Planens struktur. 
 

5.5 Namn 
I planen ges inga nya gatunamn. 
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6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

 

6.1 Planer som styr och åskådliggör genomförandet 
Byggandet sker i tillämpliga delar i enlighet med lagstiftningen och Raseborgs stads 
byggnadsordning, utöver planens bestämmelser. 
 

6.2 Schema för genomförandet 
Detaljplanen kan genomföras efter att planen vunnit laga kraft. 
 

6.3 Uppföljning av genomförandet 
För uppföljningen av genomförandet av planen svarar staden. 
 

 
 
 
 

Raseborg 15.10.2021 
Niclas Skog 
Ledande planläggningsingenjör 



Bilaga 1. Förminskning av plankarta med bestämmelser 
Liite 1. Asemakaavakartan pienennös määräyksineen











Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 710 Raseborg Datum för ifyllning 15.10.2021
Planens namn Trollbergsvägen, Ekenäs
Datum för godkännande Förslagsdatum 14.04.2020
Godkännare Dat. för meddel. om anh.gör. 01.06.2020
Godkänd enligt paragraf Kommunens plankod 7107794
Genererad plankod
Planområdets areal [ha] 3,7704 Ny detaljplaneareal [ha]
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]3,1229

Stranddetaljplan Strandlinjens längd [km]
Byggplatser [antal] Med egen strand    Utan egen strand 
Fritidsbost.byggpl. [antal]Med egen strand  Utan egen strand

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 3,7704 100,0 4050 0,11 0,0000 950
A sammanlagt 0,3433 9,1 750 0,22 150
P sammanlagt
Y sammanlagt
C sammanlagt
K sammanlagt
T sammanlagt 0,1164 3,1 300 0,26 0,1164 300
V sammanlagt 0,9515 25,2 0,0092
R sammanlagt
L sammanlagt 1,1449 30,4 -0,2811
E sammanlagt 1,2143 32,2 3000 0,25 0,1555 500
S sammanlagt
M sammanlagt
W sammanlagt

Underjordiska
utrymmen

Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt

Byggnadsskydd
Skyddade byggnader Ändring i skyddade byggnader

[antal] [m²vy] [antal +/-] [m²vy +/-]
Sammanlagt

Bilaga 2



Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 3,7704 100,0 4050 0,11 0,0000 950
A sammanlagt 0,3433 9,1 750 0,22  150
AO/s 0,3433 100,0 750 0,22  150
P sammanlagt       
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt       
T sammanlagt 0,1164 3,1 300 0,26 0,1164 300
TY 0,1164 100,0 300 0,26 0,1164 300
V sammanlagt 0,9515 25,2   0,0092  
VL 0,9515 100,0   0,0092  
R sammanlagt       
L sammanlagt 1,1449 30,4   -0,2811  
Gator 1,1449 100,0   0,1341  
LT     -0,4152  
E sammanlagt 1,2143 32,2 3000 0,25 0,1555 500
ET 1,2143 100,0 3000 0,25 0,1555 500
S sammanlagt       
M sammanlagt       
W sammanlagt       
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