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1. BASUPPGIFTER 

1.1. PLANOMRÅDETS LÄGE 

Planeringsområdet är beläget i den sydvästra delen av Billnäs i Raseborg. Området gränsar längs nor-

ra sidan till Svartån och längs södra sidan till Sjösängsvägen. Planområdets areal är ca 0,9 ha (8 994 

m2). Planområdets gräns (blå linje) och dess omedelbara influensområde (gul streck- och punktlinje) 

visas på pärmbladet. Bilden visar läget på stadens guidekarta (se Bild 1). 

 

Bild 1: Planområdets ungefärliga läge har inringats med rött. Planeringsområdets avgränsning visas på pärm-

bladet. Kartunderlag: Raseborgs stads karttjänst.
1
 

1.2. PLANENS NAMN OCH SYFTE 

Detaljplanen heter Billnäs Bruk, kvarter 122. Detaljplanen utarbetas i så hög utsträckning som möjligt 

på basis av utkastet till detaljplanen Billnäs Bruk II, som varit framlagt 6.8–9.9.2018.2 Detaljplanen 

bildar kvarteret 122 och kvartersområdet läggs fram som AP/s- och AP/s--1-kvartersområden.3 

Markägarna och staden har avtalat om att planen för kvarter 122 kan föras vidare som en separat 

plan till förslagsskedet. Den fortsatta behandlingen av delplanen har förutsatt ett separat beslut och 

ett separat program för deltagande och bedömning. PDB utarbetades våren 2020 och planen kun-

gjordes anhängig 1.6.20204.  

Enligt stadens anvisningar och tillstånd hänvisas i denna beskrivning till detaljplaneförslaget och ut-

nyttjas i hög grad det material som producerades för utkastet till detaljplan för Billnäs bruk, II-

skedet. Beskrivningen av Billnäs Bruk, II-skedet, utarbetades 2018 av FCG på uppdrag av staden.5 In-

formation om detaljplanen Billnäs bruk, II-skedet (planprojekt 7762) finns på Raseborgs webbplats 

på adressen: https://www.raseborg.fi/plan-7762/.  
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1.4. FÖRTECKNING ÖVER BILAGORNA TILL BESKRIVNINGEN 

Bilaga 1  Statistikblankett 

Bilaga 2  Förminskning av plankartan och planbestämmelserna 

 

1.5. FÖRTECKNING ÖVER ANDRA HANDLINGAR SOM BERÖR PLANEN 

Vid utarbetandet av planen nyttjas de tidigare undersökningar som gjorts och använts för detaljpla-

neprojektet Billnäs Bruk II. Inga nya utredningar behöver göras. 

Övriga handlingar som berör planen (utredningar som gjorts/varit tillgängliga i arbetet med att utar-

beta detaljplanen Billnäs Bruk II): 

• Program för deltagande och bedömning 

• Natura-bedömning 20.1.2016 

• Granskning av vattenförsörjningen 
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• Översiktsplan över gatuområdena 

• Industriarkeologisk inventering 

• Byggnadsinventering 

• Utredning om förorenad mark 

• Landskapsutredning 

• Utredning om trafiknätet och trafiksäkerheten 

• Naturinventering i Billnäs och kompletterande inventering 

• Utredning om grönförbindelser 

Slutledningarna från utredningen om musslor i Svartån beaktas i planlösningen efter behov.  Man 

känner inte till andra planer eller utredningar om området. 

 

2. SAMMANDRAG 

2.1. OLIKA SKEDEN I PLANPROCESSEN 

Detaljplanen för kvarter 122 är en del av den mer omfattande detaljplanen Billnäs Bruk II och projek-

tet för att ändra detaljplanen. Syftet med detaljplanen Billnäs Bruk, II-skedet, är att (nästa stycke be-

står av utdrag ur FCG:s beskrivning) uppdatera de gällande detaljplanerna i Billnäs bruks omgivning. 

Planläggningen har initierats av Pojo Bruksindustri Ab och utarbetandet av detaljplanen inleddes i 

november 2010.---Planutkastet var framlagt första gången i mars–april 2011---. Planförslaget var 

framlagt under perioden 7.5 - 8.6.2012.--- ...beslöt Raseborgs stadsstyrelse på sitt möte 16.3.2015 att 

dela planläggningsområdet i två delar och fortsätta processen i två skeden. Det första skedet omfat-

tade kärnbrukets område och dess närmiljö.  

Stadsfullmäktige godkände I-skedets detaljplan som gäller kärnbruket 31.8.2015. Detaljplanen fick 

laga kraft 9.2.2017. Planläggningen för Billnäs bruks II-skede beslöts inledas på nytt---. Det andra 

skedet av planläggningen omfattar områden norr om Svartån samt områden för kompletterande 

byggnation längs med Sjösängsvägen.
6
 

Avsikten är att detaljplanen för kvarter 122 ska utarbetas i så hög utsträckning som möjligt på basis 

av materialet bakom utkastet till detaljplanen Billnäs Bruk II, som varit framlagt 6.8–9.9.2018. Detalj-

planen bildar kvarteret 122 och kvartersområdet läggs fram som AP/s- och AP/s--1-områden. Mark-

ägarna och staden har avtalat om att planen för kvarter 122 kan föras vidare som en separat plan till 

förslagsskedet.  

2.2. DETALJPLANENS OMFATTNING 

Planområdet omfattar fastigheterna 710-700-1-237, 710-700-1-264 och en del av fastigheten 710-

700-1-238. Genom detaljplanen bildas kvarter 122 i Billnäs Bruk. 

2.3. GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

Detaljplanen kan genomföras när den har vunnit laga kraft. Området kan anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet. Planområdet gränsas längs hela södra sidan till ett vägområde. Genomfö-

randet av planen kräver inget nytt gatubyggande. 
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3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 

3.1. UTREDNING OM FÖRHÅLLANDENA I PLANERINGSOMRÅDET 

En allmän beskrivning av området 

Planeringsområdet är ett långsmalt område som i norr gränsar till Svartån och i öster och väster till 

obebyggda områden. I öster gränsar planen till ett område för närrekreation i den gällande detalj-

planen (VL, se Bild 2). Hela södra kanten gränsar till Sjösängsvägen. På södra sidan av Sjösängsvägen 

finns ett obebyggt, skogsklätt sluttningsområde och en gammal järnvägsvall. Längs banvallen går 

idag en cykel- och gångbana. I fråga om planens influensområde är det viktigt att beakta Svartåns 

Natura-område (ett vattenområde), som ligger norr om planområdet. Planens närinfluensområde vi-

sas på pärmbladet. 

 

Bild 2: Billnäs Bruk, planprojekt 7659, utdrag ur detaljplanekartan (plankarta: Raseborg
7
). Planprojektets unge-

färliga läge/gräns visas med blå streckad linje. 

Naturmiljö 

Västra delen av området är snårig terräng med ett ungt, glest trädbestånd. I den här delen finns bara 

en ekonomibyggnadsrakennus. I östra delen finns gamla byggnader som ska skyddas. Deras gårds-

planer omfattar såväl vegetation som konstruktioner. Längs norra kanten gränsar planområdet till 

Svartån. Svartåns vattenområde hör till ett Natura-område. Strandbrinken längs Svartån har beteck-

nats med luo-10 i utkastet till detaljplan för Billnäs Bruk, II-skedet. (Strandskog. Träden fungerar som 

rutt för fauna och bör därför bevaras. Trädbeståndet bör bevaras. För att öppna vyerna kan trädbe-

ståndet på stranden gallras lätt på ett sätt som gynnar ädellövträden.8 Se Bild 6).  
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Beståndet av stormusslor i Svartån inventerades sommaren 20209. Enligt inventeringen finns brygg-

plats 5 nedanför bron vid Billnäs allén på västra strand. Bottnen blir mycket snabbt brant. Av alla in-

venterade platser är strömningen klart hårdast här. Tjockskalig målarmussla stod för ungefär en ti-

ondel av de observerade musslorna.
 10 Ån är relativt djup vid bryggplatsen (som mest 4,4 m11). Därför 

är det osannolikt med skador som uppkommer av att musslor krossas, som t.ex. om man rör sig i 

vattnet och fötterna når bottnen. Bryggkonstruktionerna borde konstrueras flytande så att de kan 

dras upp till vintern. 12  Vattenområdet ingår inte i detaljplanen. 

Den bebyggda miljön 

Planeringsområdet ingår i RKY 2009-området ”Bruksmiljöerna i Pojo”: Bruksmiljöerna utgör en indu-

strihistoriskt viktig del av brukskedjan i västra Nyland. I Nylands landskapsplaner har Billnäs anvisats 

som en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009). 
13

 Museiverket klassificerade Billnäs bruk som en 

byggd kulturmiljö av riksintresse år 2009 och tillsammans med de övriga bruken i Pojo utgör det en 

av vårt lands 27 nationallandskap [Svartådalens kulturlandskap]14
.
 15

 

I detaljplanebeskrivningen för Billnäs II beskrivs RKY 2009-området så här:  

Bruksmiljöerna i Pojo (RKY-2009): Billnäshör tillsammans med de närliggande Antskog och Fiskars till 

de tidiga järnbruken från stormaktstiden på 1600-talet och beskriver industrins skeden från 1600-

talet till modern tid på ett utmärkt sätt.
 
Av byggnadsbeståndet på Billnäs bruksområde nämns i ob-

jektsförteckningen utom bl.a. kvarnen, elverket och snickerifabriken också trädgårdsskolan, Willa 

Billnäs, smedbostäderna, disponentbostaden och kontorsbyggnaden. På tjänstemännens och arbe-

tarnas bostadsområden nämns Amerikavillorna i Pentby och Hollywood.
 16

 

Planeringsområdets västra del, dvs. fastigheten 710- 700- 1- 237 Uusi Eeden, är obebyggd bortsett 

från en ekonomibyggnad. Östra delen är i sin helhet ett område med gamla gårdsområden och båda 

fastigheterna har ett gammalt byggnadsbestånd, varav tre byggnader har betecknats som byggnader 

som ska skyddas (sr-1) i planutkastet (Billnäs II) som varit framlagt offentligt. Ett utdrag ur byggnads-

inventeringen återges på nästa bild (se Bild 3).  
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Bild 3: Byggnader som är anvisade som skyddade byggnader i detaljplanen (kartutdrag och tabell: FCG
17

). 

Samhällsteknisk försörjning 

Området kan anslutas till stadens vatten- och avloppsnät. 

Markägoförhållanden 

Områdets östra del är en del av en bolagsägd större fastighet och till övriga delar är området privat-

ägt. 
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Genomförandet av den nuvarande planen 

För området finns ingen gällande detaljplan. Ett utkast till detaljplan för Billnäs bruk, II-skedet, har 

utarbetats för området (se Bild 6). I öster gränsar område till ett område för närrekreation i den gäl-

lande detaljplanen VL (se Bild 2). 

3.2. PLANERINGSSITUATION 

Riksomfattande mål för områdesanvändningen (RMO) 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (RMO) ingår i det planeringssystem som före-

skrivs i markanvändnings- och bygglagen. 18 De reviderade riksomfattande målen för områdesan-

vändningen trädde i kraft 1.4.2018.19  

Enligt Miljöförvaltningen säkerställs med hjälp av målen att nationellt betydelsefulla frågor beaktas i 

planläggningen och i de statliga myndigheternas verksamhet. Med hjälp av målen för områdesan-

vändningen vill man minska utsläppen från samhällena och trafiken, trygga den biologiska mångfal-

den och kulturmiljövärdena samt förbättra möjligheterna att reformera näringarna. Målen ska också 

underlätta anpassningen till följderna av klimatförändringen och till extrema väderförhållanden.
 20 

De reviderade målen grupperas i fem helheter:     

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 

• Ett effektivt trafiksystem 

• En sund och trygg livsmiljö 

• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar.
 21

 

Landskapsplan 

I sammanställningen av landskapsplanerna för Nyland påverkas planeringsområdet bl.a. av Svartåns 

Natura-område samt beteckningen för ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller 

landskapsvården (se Bild 4). Nylandsplanen 2050 godkändes i landskapsfullmäktige 25.8.2020.22 I Ny-

landsplanen 2050 har planeringsområdet beteckningen för Svartåns Natura-område och en beteck-

ning för ett område som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. 
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Bild 4: Utdrag ur sammanställningen av gällande att utarbeta Nylandsplanen (till vänster) och ur plankartan för 

Nylandsplanen 2050 (Nylands förbunds karttjänst
23

). 
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Generalplan 

Planeringsområdet ingår i delgeneralplanen för Svartådalen, som vann laga kraft i februari 2006. I 

delgeneralplanen är planeringsområdet i sin helhet ett SR-1-område (Område som skyddas på basis 

av byggnadslagstiftning.)
 24 I delgeneralplanen gäller följande bestämmelse för SR-1-området: Inom 

området tillåts verksamhet av nuvarande slag. De reparationer och ändringar av byggnader, änd-

ringar av bruksändamål samt kompletterande byggnad och åt-gärder som utförs inom området bör 

vara sådana att områdets byggnadshistoriskt, kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla ka-

raktär bevaras. På området får inte genomföras åtgärder som minskar dess skyddsvärde. 

Byggnader får inte rivas utan tillstånd som avses i MBL 127 §. I samband med åtgärder på området 

bör museiverket eller landskapsmuseet beredas tillfälle att avge utlåtande.
 25

 

Dessutom hör planområdet till ett ma-1-område, som är en kulturhistorisk miljö av riksintresse.
 Plan-

området gränsar längs norra kanten till Svartån. Svartåns vattenområde hör till nätverket Natura 

2000. 26  

I den västra delen ansluter sig planområdet smidigt med A-1-området i generalplanen: Landsortsbe-

tonat bostadsområde i strandzonen. Planbestämmelse för A-1-området i generalplanen (utdrag): På 

området får byggas permanent bosättning.--- Området ligger med hänsyn till landskapet och sam-

hällsstrukturen i täckta områden som lämpar sig för utvidgning av bosättningen eller i områden som 

redan delvis är byggda.---”. 
27

 Västra delen av SR-1-området i generalplanen är i stort sett likadan 

buskbevuxen strandterräng som hela A-1-området. 

 

Bild 5: Utdrag ur delgeneralplanen (Raseborgs stad
28

). 

Detaljplan 

För området finns ingen gällande detaljplan. I utkastet till detaljplan för Billnäs Bruk, II-skedet, har 

området anvisats som ett AP/s- och AP/s-1-område, dvs. som ett småhuskvarters som har skydds-

värden (se Bild 6) I öster gränsar området till ett VL-område i en gällande detaljplan (se Bild 2). 
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Bild 6: Utdrag ur utkastet till detaljplanekarta för Billnäs Bruk, II-skedet. Förslaget till detaljplan för Billnäs 122 

omfattar kvarter nr 122 söder om Svartån (AP/s- och AP/s-1-områdena). Planeringsområdets gräns visas med 

blått. Utdrag ur detaljplanekartan: Raseborgs stad.
29

 

Byggnadsordning 

Raseborgs stads byggnadsordning godkändes av stadsfullmäktige 14.5.2018 och trädde i kraft 

5.7.2018. 

Grundkarta och terrängdata 

Raseborgs stad upprätthåller baskartan för detaljplanen i området. Kartan har utarbetats enligt ko-

ordinatsystemen G24 och N60.  

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN 

4.1. BEHOVET AV EN DETALJPLAN OCH PLANERINGSSTARTEN 

Denna detaljplan utarbetas direkt som ett planförslag utifrån utkastet till detaljplan för Billnäs Bruk, 

II-skedet. Lösningen i denna plan baserar i så hög utsträckning som möjligt på lösningen i Billnäs II 

och på de planer och utredningar som utarbetats för den. 

- Planläggningsbeslut 15-04-2019 

- Program för deltagande och bedömning (K122), planläggningsnämnden: 25.3.2020 

- Förslaget läggs fram offentligt i november 2020: 

- Planförslag: Till stadsfullmäktige för godkännande i början av 2021 

4.2. DELTAGANDE OCH SAMARBETE 

Enligt 62 § markanvändnings- och bygglagen är intressenter de på vars boende, arbete eller andra 

förhållanden planen kan tänkas påverka avsevärt, samt myndigheter och organisationer vars bransch 

behandlas vid planeringen. 
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Intressenterna kan vara i kontakt med planläggningen i Raseborg under projektets gång. Vidare kan 

efter behov ordna ett informationsmöte för allmänheten där planprojektet presenteras för intres-

senterna. Om det informeras separat. Under framläggningstiden kan offentliga åsikter och anmärk-

ningar lämnas in till Raseborgs stads planläggningsenhet. Raseborgs stad utarbetar bemötanden av 

åsikter och anmärkningar som lämnats in under framläggningstiden. 

Intressenter i planprocessen 

Regionala myndigheter: 

- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

- Nylands förbund 

- Västra Nylands räddningsverk 

- Västra Nylands museum 

Stadens myndigheter 

- Byggnadstillsynen 

- Miljöbyrån 

- Raseborgs Vatten 

- Raseborgs Energi 

Övriga aktörer 

- Karis Telefon Ab 

- Caruna Ab 

Ordnande av deltagande 

Intressenterna har möjlighet att medverka i beredningen av planen, bedöma konsekvenserna av 

planläggningen och uttrycka sina åsikter i ärendet antingen skriftligt eller muntligt. Därtill kan re-

spons skickas per e-post till kontaktpersonerna i projektet. 

4.3. MÅLEN MED DETALJPLANEN 

Detaljplanen utarbetas i så hög utsträckning som möjligt på basis av utkastet till detaljplanen Billnäs 

Bruk, II-skedet, som varit framlagt. Detaljplanen bildar kvarteret 122 och kvartersområdena läggs 

fram som AP/s- och AP/s-1-områden. Föregående bild (se Bild 6) visade ett utdrag ur kvarter 122 i 

detaljplanen för Billnäs Bruk, II-skedet.  

Kvarter 122 är en del av de detaljplaner som har utarbetats eller håller på att utarbetas. I utkastet till 

detaljplan för Billnäs Bruk, II-skedet, konstateras bl.a. att målsättningen med II-skedet av detaljplan-

läggningen av Billnäs bruk är att finna en sådan planläggningslösning som stöder utvecklingen av 

området och dess företagsverksamhet samtidigt som man drar nytta av industrimiljöns historiska 

värde.
30

 

4.4. MÅL SOM ÄNDRATS UNDER PLANLÄGGNINGEN 

Inga mål har ändrats. Förslaget till detaljplan är förenligt med utkastet till detaljplan för Billnäs Bruk, 

II-skedet (se Bild 6). 

4.5. SAMMANFATTNING AV RESPONSEN SOM GAVS I UTKASTSKEDET 

De flesta kommentarerna i utlåtandena gällde en precisering av sr- och st-bestämmelserna. Dessa 

tas i beaktande i planförslaget. I fråga om naturförhållandena har musselinventeringen i utkastske-
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det också tagits i beaktande (flytande bryggkonstruktion som lyfts upp till vintern). Vattenområdet i 

Svartån ingår visserligen inte i detaljplanen, och därför ges inga bestämmelser om det. 

Nybyggandets omfattning togs också upp i åsikterna. Västra ändan av kvartersområdet K122 skiljer 

sig klart från det övriga bruksområdet. Västra ändan är till sin karaktär likadan terräng som område-

na väster om den. Dessa områden är obebyggd och snårig mark som saknar särskilda natur- eller mil-

jövärden. Sammanfattningsvis kan konstateras att målen har godkänts redan i detaljplanens bered-

nings- och utkastskede. 

I praktiken är AP/s-1-området i detaljplanen till sin karaktär redan en del av A-1-området i general-

planen. I detaljplanen har gränserna i generalplanen preciserats så att SR-1-området enligt general-

planen omfattar de gamla gårdsplanerna och de byggnader som ska skyddas i enlighet med den 

byggnads- och kulturhistoriska utredningen. I västra delen av AP/s-området enligt detaljplanen har 

en nyare byggnad för inkvarteringstjänster inkluderats ytterligare. Nybyggandet i AP/s-1-området 

kommer långt i från de kulturhistoriskt mest viktigaste byggnaderna i AP/s-området, dvs. från bygg-

naderna i rött tegel i områdets östra ända.  

Sammanfattningsvis kan fastställas att det inte finns några skyddsvärden eller andra värdefaktorer i 

det område som anvisats för nybyggande i kvartersområde 122, västerut från de skyddade byggna-

derna. Området kan på ett naturligt sätt genomföras som ett AP/s-1-område enligt markanvänd-

ningsreserveringen A-1 i generalplanen. Med hänsyn till landskapet och naturförhållandena omfattar 

AP/s-1-området inga särskilda faktorer som skulle medföra att området inte kan anvisas som ett bo-

stadsområde med den omfattning som lagts fram i planutkastet och -förslaget. 
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5. BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

5.1. PLANENS STRUKTUR 

I kvarter 122 anvisas som ett småhuskvartersområde med skyddsvärden (AP/s och AP/s-1). Inga ga-

tor anvisas i området. I AP/s-1-området anvisas fyra nya byggnadsytor (su) med ekonomibyggnader 

(st). Byggrätten på byggnadsytan för ett bostadshus är 140 k-vy2 och för ekonomibyggnaden 50 vy-

m2. På stranden anvisas en ekonomibyggnad (50 k-m2). Totalt har för nybyggande (boende) anvisats 

byggrätt på 560 vy-m2 och för ekonomibyggnaderna totalt 250 vy-m2 (ekonomibyggnaderna på bygg-

nadsytorna samt en ekonomibyggnad på 50 vy-m2 på stranden).  

AP/s-1-kvartersområdet mäter 0,3885 ha och AP/s-området 0,5109 ha. Statistikuppgifterna presen-

teras närmare i bilaga 1. 

5.2. UPPNÅENDET AV MÅLEN OM MILJÖNS KVALITET 

Hela planområdet anvisas med tilläggsbeteckningarna /s eller /s-1. De säkerställer bevarandet av den 

kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla områdeshelheten och byggandet i samma anda. 

Området ska vårdas så att naturens karakteristiska drag bevaras. Dessutom ska museimyndigheterna 

höras i fråga om ändringar av skyddade byggnaders fasader, då ändringarna är större än ringa. Mu-

seimyndigheterna ska också höras innan åtgärder som knyter an till nybyggande vidtas. 

En arkitektonisk plan har sammanställts över området. I utkastplaner visas hur byggandet kan place-

ras ut i enlighet med den planlösning som är under arbete (två alternativ har föreslagits: A och B). I 

båda alternativen anvisas fyra fristående småhus på de nästintill obebyggda fastigheterna i planom-

rådets västra del. Husen har våningstalet 1,5 och arean är 120–160 vy-m2/byggnad. I alternativ A (se 

Bild 7) har garage anvisats i tomtens södra del (2 bp/garage) och i alternativ B har garage/bilplatser 

anvisats på bostädernas gårdsplaner (1 bp/bostad). För övrigt överlappar alternativen i huvudsak 

varandra. Vid ån finns en bastubyggnad och en brygga. 
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Bild 7: Alternativen A och B. Utkast, situationsplan, Billnäs, Esa Törmälä, Arkval, 4.10.2011. Ursprunglig skala 

1:500 i storlek A3. 

Följande bild visar bostädernas preliminära planritning och tvärsektion (se Bild 8). 

  

Bild 8: Preliminär planritning och tvärsektion, Billnäs, Esa Törmälä, Arkval, 5.10.2011. Ursprunglig skala 1:100. 
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5.3. DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

Stadsbild och stadsstruktur 

Detaljplanen möjliggör tilläggsbyggande i det kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla bruks-

området. Nybyggandet har måttlig omfattning och i fråga om bl.a. placering och utseende ger detalj-

planen noggranna bestämmelser för att det nya ska smälta in i byggnadsbeståndet och miljön. De 

befintliga byggnaderna har skyddats. Museimyndigheterna ska höras om reparations- och byggnads-

arbeten.  

Konsekvensen för det gamla byggnadsbeståndet är positiv eftersom alla äldre byggnader skyddas i 

enlighet med målen i generalplanen och i utkastet till detaljplan för Billnäs Bruk, II-skedet. Stads-

strukturen förtätas något och de nya invånarna livar upp bruksområdet. Nybyggnaden utgör en egen 

liten grupp av småhus i ett eget kvarter som ligger granne med den skyddade äldre miljön. AP/s-1-

området ansluter på ett naturligt sätt A-1-området i generalplanen som finns på AP/s-1-områdets 

västra sida med det övriga byggnadsbeståndet och samhällsstrukturen i bruksmiljön. 

Landskap och miljö 

Strandbrinken längs Svartån har betecknats med luo-10 (Strandskog: Träden fungerar som rutt för 

fauna och bör därför bevaras. Trädbeståndet bör bevaras. För att öppna vyerna kan trädbeståndet 

på stranden gallras lätt på ett sätt som gynnar ädellövträden).31 Svartåns vattenområde hör till nät-

verket Natura 2000 (men ingår inte i detaljplanen). Konsekvenserna för Natura-området har be-

dömts i detaljplanen Billnäs Bruk II. 

Enligt musselinventeringen i Svartån finns bryggplats 5 nedanför bron vid Billnäs allén på västra 

strand. Bottnen blir mycket snabbt brant. Av alla inventerade platser är strömningen klart hårdast 

här. Tjockskalig målarmussla stod för ungefär en tiondel av de observerade musslorna.
32 På grund av 

att vattnet är så djupt vid bryggan (4,4 m) är risken för att musslor krossas osannolik. Bryggkonstruk-

tionerna borde konstrueras flytande så att de kan dras upp till vintern. 33  Med hjälp av dessa åtgär-

der är konsekvenserna för musslor ringa eller obefintliga. 

Planeringsområdet ingår i RKY 2009-området ”Bruksmiljöerna i Pojo”. Enligt detaljplanebeskrivning-

en för Billnäs II klassificerade museiverket Billnäs bruk som en byggd kulturmiljö av riksintresse år 

2009 och tillsammans med de övriga bruken i Pojo utgör det ett av landets 27 nationallandskapsom-

råden. 34
 

Nybyggandet styrs med fast hand i planen och ska anpassas till den kulturhistoriskt och landskaps-

mässigt värdefulla miljön. Museimyndigheterna ska höras om reparations- och byggnadsarbeten. På 

det sättet säkerställs ett kompletteringsbyggande som beaktar de landskapsmässiga och miljömässi-

ga värdena, varvid konsekvenserna för landskap och miljö förblir ringa och kan hållas under kontroll. 

Sociala konsekvenser 

Detaljplanen möjliggör nytt boende i liten omfattning. De sociala konsekvenserna är ringa. 

Trafiklösningar 

Inga nya gator anvisas i detaljplaneområdet. Detaljplanen orsakar en mycket liten ökning av trafikvo-

lymerna. 
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Handel, köpkraft 

Den ökning av antalet invånare som detaljplanen möjliggör har ingen betydande konsekvens för 

köpkraften eller handeln. Å andra sidan bidrar redan en liten ökning i antalet invånare till att upp-

rätthålla servicen i Billnäsområdet. 

 

Sammandrag 

På det hela taget har detaljplanen ringa konsekvenser. Nybyggandets omfattning är måttlig och det 

kommer att anpassas omsorgsfullt till landskapet och bruksmiljön. Planen har positiva konsekvenser 

för landskapet i bruksmiljön och bevarandet av byggnaderna, eftersom de befintliga äldre byggna-

derna samt miljön har anvisats med tillbörliga skyddsbeteckningar och det trädbevuxna området på 

strandbrinken kommer ska bevaras (endast lätt gallring är tillåten). Detaljplanelösningen svara på de 

mål som ställts på högre plannivåer. 

Vid planeringen och byggandet samt skötseln av området ska de bestämmelser och mål som gäller 

Natura-området Svartån tas i beaktande. Att strandbrinken längs ån skyddas och bevaras utanför de 

områden som ska bebyggas är förenligt med skyddsmålen för Natura-området (vattenområdet).  

Planlösningen stöder och tryggar de övergripande mål som ställts upp för bruksmiljön och skyddet av 

den. Planlösningen bidrar även i viss utsträckning till att liva upp området: fyra nya byggplatser för 

småhus anvisas och i och med dem kommer antalet invånare att öka något.  

Genom nybyggandet kommer planlösningen att förtäta samhällsstrukturen. Inga nya gator behöver 

byggas för genomförandet av planen. 

5.4. PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER 

Förslaget till plankarta med planbestämmelser finns i sin helhet på Raseborgs stads webbplats: 

https://www.raseborg.fi/plan-7799/ . 

5.5. NAMNBESTÅND 

I planen anvisas inga nya gator eller namn. 

6. GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

6.1. PLANER SOM STYR OCH ÅSKÅDLIGGÖR GENOMFÖRANDET 

Planlösningen baserar på utkastet till detaljplan för Billnäs Bruk, II-skedet, samt på utredningar och 

planer i anslutning till nämnda utkast. 

6.2. GENOMFÖRANDE OCH TIDSPLANERING 

Planen kan genomföras när den har vunnit laga kraft.  

6.3. UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDET 

Staden ansvarar för uppföljandet av planens genomförande. 
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