Rv 25 trafikområde på avsnittet Ekerövägen ‐ Mekanikervägen
Upphävande av detaljplan
Enligt markanvändnings‐ och bygglagen § 62 och § 63 uppgjort

Program för deltagande och bedömning
Datering 20.5.2015

Bild 1. Planeringsområdet och närinfluensområdet.

Bild 2. Utdrag ur tidsenligt planindex

Bild 3. Utdrag ur gällande detaljplan.
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Initiativ och planeringsbehov
Upphävandet av detaljplan är förenat med vägplanen för riksvägen 25 på avsnittet Ekenäs‐Karis
(2014). Projektet initieras av Raseborgs stad och NTM‐centralen.
I vägplanen (2014) har Ekerövägens anslutning flyttats ca 170 meter österut mot Karis. I gällande
plan har på område för allmän väg (LT) anvisats sk. anslutningspil vid korsningen av den nuvarande
Ekerövägen. Beteckningen står i strid med vägplanen. Godkännande av vägplanen förutsätter att de‐
taljplanen ändras eller upphävs. Staden har i sitt utlåtande om vägplanen (STDS 15.12.2014 § 450)
förbundit sig att påbörja upphävandet av gällande detaljplan.
Planeringsområde
Planområdet som skall upphävas ligger i Horsbäck öster om Ekenäs. Till området hör Hangövägen
(riksvägen 25) från Ekerövägens korsning till Mekanikervägen samt Horsbäcksvägens gatuområde
från Hangövägens korsning till Västanbyvägen.
Målsättningar och utgångsläge till upphävande av detaljplan
Målet med upphävande av detaljplan är att möjliggöra godkännandet av vägplan. Därför att ifrågava‐
rande planområde är den sista ikraftvarande delen av stadsplan och stadsplaneändring som god‐
känndes år 1991, har upphävandet ansett vara motiverat. Upphävandet av detaljplan har inga verk‐
ningar på trafikarrangemangen före förverkligandet av vägarrangemang enligt vägplanen.
Intressenter
Intressenterna i projektet är Raseborg stad, NTM‐centralen och Trafikverket. Projektet har inga verk‐
ningar för markägare eller invånare på närområdet och det påverkar inte heller på närmiljön.
Informationen och organiseringen av deltagande och växelverkan
Anhängiggörandet av planen kungörs i tidningen Västra Nyland (på svenska) och i Etelä‐Uusimaa (på
finska, på stadens officiella anslags‐tavla samt på stadens hemsidor.
Planutkastet och ‐förslaget läggs offentligt fram i minst 14 dagar på stadens officiella anslagstavla i
Ekenäs på adressen: Ystadsgatan 3, 10611 Raseborg. Materialet finns också till påseende på stads‐
planeringsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis, samt på stadens hemsidor www.raseborg.fi.
Om framläggandet av planen kungörs offentligt. Deltagande ordnas inte om upphävandet av detalj‐
plan.
Beslutet om godkännandet av planen kungörs offentligt på stadens hemsidor och på stadens offici‐
ella anslagtavla. Stadsfullmäktiges beslut om att godkänna planen kan överklagas hos Helsingfors
förvaltningsdomstol.
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Preliminär tidtabell
Projektet behandlas som detaljplaneändring som inte har betydande verkan. Målet är att stads‐
styrelsen godkänner upphävandet av planen i augusti 2015.
Kontaktuppgifter
Planläggningsarkitekt Aija Aunio
Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis
tfn 019 289 3846
epost: aija.aunio(at)raseborg.fi
Responsen om programmet för deltagande och bedömning samt skriftliga anmärkningar om planför‐
slaget kan tillställas adressen:
Raseborgs stad
Stadsplaneringsavdelningen
Elin Kurcksgatan 11
10300 Karis
eller per e‐post till adresserna för ovan nämnda kontaktuppgifter.
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