
 
Beskrivning över detaljplan, förslag 
 
Kommun  Raseborg 
 

Planens namn  Malmkulla - Malmgränd 2 
    

Detaljplan 
 
Detaljplaneändringen berör tomterna 710-54-362-3, 710-54-363-1, del 
av allmänna området 710-54-9901-0 (Malmgränd) samt del av 
fastigheterna 710-633-1-38 (Malmkulla) och 710-641-2-25 (Torpäng). 
 
Med detaljplaneändringen bildas i stadsdel 54 kvartersområde för 
industri- och lagerbyggnader(T-1), kvartersområde för affärsbyggnad 
(KL), kvartersområde för servicestation (LH) samt gata. 
 
 
 
 
 

Planens uppgörare Stadsplaneringsavdelningen 
Plan nummer  7749 
Ritningsnummer 30-17 (detaljplan) 
Anhängiggjord  Kungörelse 7.7.2016 
Behandling  Program för deltagande och bedömning 
   Planläggningsnämnden 20.6.2016 § 80  
   Förslag till ändring av detaljplan 

Planläggningsnämnden 20.9.2017 §   
Planens godkännande 
Planläggningsnämnden xx.x.2017 §  
Stadsstyrelsen xx.xx.2017 
Stadsfullmäktige xx.xx.201x 
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1. BASUPPGIFTER 
 

1.1. Planområdets läge 
 

Planeringsområdet ligger i Malmkulla, ca 2,4 km öster om Karis centrum och gränsar till 
Malmgränd och Första gränd. 
 

1.2. Planens namn och syfte 
 

För planen används namnet Malmkulla – Malmgränd 2. 
 
Detaljplaneändringens syfte är att förstora tomt för industri- och lagerbyggnader, att göra 
tomt för affärsbyggnader mer ändamålsenlig till sin form och att ändra 
användningsändamål för allmän parkering till kvartersområde för servicestation där 
försäljningsplats för drivmedel får placeras. 
För detaljplaneändringen finns motiverade skäl med tanke på stadens ekonomi, 
förenhetligande av samhällsstrukturen och tillgången till tillräcklig tomtmark och 
utvidgningsmöjligheter för befintlig verksamhet. 
 

1.3. Beskrivningens innehållsförteckning 
 

1. BASUPPGIFTER 
1.1 Planområdets läge 
1.2 Planens namn och syfte 
1.3 Beskrivningens innehållsförteckning 
1.4 Förteckning över beskrivningens bilagor 
1.5 Förteckning över andra dokument och inventeringar som berör planen 

2. SAMMANDRAG 
2.1 Skeden i planprocessen 
2.2 Detaljplanen 
2.3 Detaljplanens förverkligande 

3. PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER 
3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet 
3.2 Planeringssituation 

4. DETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 
4.1 Behovet av detaljplanen och planeringsstart 
4.2 Deltagande och samarbete 
4.3 Mål för detaljplanen 

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 
5.1 Planens struktur 
5.2 Planens konsekvenser 
5.3 Planbeteckningar och -bestämmelser 
5.4 Namn 

6. DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
6.1 Planer som styr och åskådliggör genomförandet 
6.2 Genomförande och tidsplanering 
6.3 Uppföljning av genomförandet 

 
1.4. Förteckning över beskrivningens bilagor 
 

1. Blankett för uppföljning av detaljplanen 
2. Uppdaterad PDB 
3. Förminskning av detaljplanekartan med bestämmelser 
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1.5. Förteckning över andra dokument och inventeringar som berör planen 
 

1. Arkeologisk inventering (Mikroliitti Oy/Timo Jussila 31.5.2016) 
 
 
2. SAMMANDRAG 
 
2.1 Skeden i planprocessen 

 Stadsfullmäktige har 25.1.2016 § 7 godkänt initiativ och infört planändringen i 
planläggningsprogrammet för åren 2016-2020 med namnet Malmkulla – 
Malmgränd 2. 

 Anhängiggjord 7.7.2016 i och med planläggningsnämndens beslut 20.6.2016 § 
80. 

 Planläggningsnämnden antecknade programmet för deltagande och bedömning 
för kännedom samt beslöt att det skickas till berörda grannar och intressenter man 
har kännedom om 20.6.2016 § 80. 

 Programmet för deltagande och bedömning skickades till berörda grannar och 
intressenter man har kännedom om 7.7.2016. 

 Planläggningsnämnden behandlade planförslaget 20.9.2017 § och beslöt 
framlägga förslaget till offentligt påseende. 

 Planförslaget har varit till påseende under tiden x.x - x.x.2017. 
 Planläggningsnämnden föreslår xx.x.2017 att stadsstyrelsen och vidare 

stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändringens plankarta ritning nummer xx-
17, planbestämmelser samt planbeskrivning i enlighet med markanvändnings och 
bygglagen § 52. 

 
2.2 Detaljplanen 
 

Detaljplanen innefattar 
- kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-1) 
- kvartersområde för affärsbyggnader (KL) 
- kvartersområde för servicestation (LH) 
- gata. 

 
2.3 Detaljplanens förverkligande 
 

Detaljplanen kan förverkligas då planen vunnit laga kraft. 
 
 

3. PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER 
 
3.1. Utredning om förhållandena i planeringsområdet 
 

Områdets allmänna beskrivning 
Planeringsområdet är beläget ca 2,4 km öster om Karis centrum, och gränsar till 
Malmgränd och Första gränd. Planeringsområdet ingår i och är delvis en utvidgning av 
Malmkulla industriområde. Västra delen av planeringsområdet är skogbevuxen tidigare 
åkermark som slutta mot sydost. Den östra delen är en rätt plan asfalterad gårdsplan i 
vars norra del finns en garage- och servicebyggnad för fordon och södra del en 
affärsbyggnad. Planeringsområdets areal är ca 1,9 hektar. 
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Naturmiljön 
Planeringsområdets västra del sluttar mot sydost och är bevuxet av ca 10 meter höga 
lövträd främst björk, högre upp finns en del stockträd (tall). Områdets östra och södra del 
är rätt plan delvis asfalterad gårdsplan och parkering. På området finns inga betydande 
naturvärden. Planeringsområdets norra del ligger inom grundvattenområde. 
 
Bebyggd omgivning 
På östra och nordöstra sidan av planeringsområdet finns ett bebyggt industriområde, i 
söder affärsbyggnader och i väster samt nordväst egnahemsbosättning. 
 
Samhällsteknisk service 
Området är anslutet till stadens vattenlednings- och avloppsledningsnätverk. 
 
Trafik 
Trafiken till planeringsområdet sker längs befintliga gator. Planeringsområdet ligger 
trafikmässigt bra till i förhållande till matargatan Bangatan och riksväg 25. Planändringen 
ökar inte trafikmängden nämnvärt i området. 
 
Gjorda inventeringar och övriga utredningar 
Över planeringsområdet har gjorts en arkeologisk inventering (Mikroliitti Oy/Timo Jussila 
31.5.2016). Enligt inventeringen upptäcktes inom planeringsområdet rester av en kolmila 
som klassades som fornlämning. Kolmilan undersöks och dokumenteras i enlighet med 
Museiverkets anvisningar innan planen godkänns, varefter kolmilan kan avlägsnas. 
 
Markägoförhållanden 
Planeringsområdet ägs delvis av Raseborgs stad och är delvis privatägt. 
 
Nuvarande plans förverkligande 
Nuvarande detaljplan har förverkligats. 
 

3.2. Planeringssituation 
 

Landskapsplan 
Enligt sammanställningen av de fastställda landskapsplanerna 2014 är området 
reserverat för tätortsfunktioner. 
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Generalplan 
Enligt generalplan för Karis centrum har planeringsområdet planbeteckningarna; industri- 
och lagerområde och rekreationsområde. Generalplanen saknar rättsverkan. 

 
 

 
Detaljplan 
På området är följande detaljplaner ikraft: 

- detaljplan 84-100, fastställd 5.12.1970 
- detaljplan 173-100, fastställd 8.9.1988 
- detaljplan 203-100, fastställd 21.11.1996 
- detaljplan 217-100, fastställd 12.11.2001 

Enligt detaljplanerna är området reserverat för industri- och lagerbyggnader, 
affärsbyggander, allmän parkering, park samt gata. 

 
   84-100      173-100 
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   203-100     217-100 

 
Byggnadsordning 
Byggnadsordningen för Raseborgs stad godkändes i stadsfullmäktige 7.6.2010 och den 
trädde i kraft 19.8.2011. 
 
Vid uppgörandet av planen har använts stadens baskarta, som kompletterats för 
ändamålet. 

 
 
4. DETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 
 
4.1. Behovet av detaljplanen och planeringsstart 

 
Raseborgs Express Ab Oy (710-54-362-3) har inkommit 9.11.2015 med 
planläggningsinitiativ, ändring av grönområde till kvartersområde för industri- och 
lagerbyggnader. 
Stadsfullmäktiga har 25.1.2016 godtagit initiativet och infört planändringen i 
planläggningsprogrammet för åren 2016-2020 på namnet Malmkulla – Malmgränd 2.  
Om påbörjandet av planläggningen har beslutats enhälligt och enligt beredningen i 
planläggningsnämnden 20.6.2016 § 80 

 Stadsplaneringsavdelningen har utvidgat planeringsområdet att gälla även tomt 710-54-
 363-1 för mer ändamålsenlig form på tomten och område för allmän parkering som 
 ändras till kvartersområde för servicestation. 
   
4.2. Deltagande och samarbete 

 
Intressenter i planprocessen är 
- Områdets och dess rågrannars ägare och arrendatorer 
- Bosatta och företag på området och i dess omedelbara närhet 
- Alla stadens invånare angående stadsbilden. 
 
Ordnandet av deltagande 
- Programmet för deltagande och bedömning har skickats till intressenterna 7.7.2016. 
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- Detaljplaneförslaget ställs till påseende under 30 dagar på stadens officiella 
anslagstavla och på stadens hemsidor x.x.2017 (MBF 27 §). 

 
Myndighetssammarbete 
- Före planens slutliga behandling levereras materialet för kommentarer till Nylands 

NTM-central. 
 

4.3. Mål för detaljplanen 
 
Målet är att förstora tomt för industri- och lagerbyggnader, ändra form på tomt för 
affärsbyggnader till mer ändamålsenlig, samt bilda tomt för servicestation där 
försäljningsplats för drivmedel får placeras. För godtagande av initiativet och 
stadsplaneringsavdelningens utvidgning av planeringsområdet finns motiverade skäl 
med tanke på stadens ekonomi, förenhetligande av samhällsstrukturen, tillgången till 
tillräcklig tomtmark och utvidgningsmöjligheter för befintlig verksamhet. 
 
 

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 
 
5.1. Planens struktur 
 

Planen består av 
- kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-1). Areal ca 1,2514 hektar, 

våningsantal II, exploateringstal, e = 0,50 
- kvartersområde för affärsbyggnader (KL). Areal ca 0,2162 hektar, våningsantal I, 

byggrätt 400 v-m² 
- kvartersområde för servicestation (LH). Areal ca 0,2354 hektar, våningsantal I, 

byggrätt 300 v-m² 
- gatuområde. Areal ca 0,1878 hektar 

 
5.2. Planens konsekvenser 
 

Inverkan på människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
Planändringen hämtar inte till området nämnvärt nya arbetsplatser.  
 

Inverkan på jord- och berggrund, vatten, luft och klimat 
Att planeringsområdets norra del ligger inom grundvattenområde har 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 

Inom planeringsområdet finns inga sådana naturvärden som borde beaktas i 
planläggningen. 

 
Inverkan på region- och samhällsstruktur, samhälls- och energiekonomi och trafik 

Planändringen förtätar samhällsstrukturen i området. Trafiken till området sker längs 
befintligt gatunät via Första gränd och Malmgränd. Planändringen inverkar inte 
märkbart på trafikmängden. Tomten ligger trafikmässigt bra till i förhållande till 
matargatan Bangatan och till riksväg 25. Kommunalteknik finns färdigt i området. 
 

Inverkan på stadsbild, landskap, kulturarv och byggd miljö 
Detaljplanens förverkligande förändrar inte stadsbilden märkbart i området. 
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5.3. Planbeteckningar och –bestämmelser 
 
Planbeteckningar och -bestämmelser framgår ur plankartan och har behandlats även i 
punkt 5.1 Planens struktur. 
 

5.4. Namn 
 

I planen ges inga nya gatunamn. 
 

 
6. DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
6.1. Planer som styr och åskådliggör genomförandet 
 

I byggandet följs lagstiftning och tillämpas förutom planbestämmelserna Raseborgs stads 
byggnadsordning. 

 
6.2. Genomförande och tidsplanering 

 
Detaljplanen kan förverkligas då planen vunnit laga kraft. 

 
6.3. Uppföljning av genomförandet 
 

För uppföljningen av planens genomförande ansvarar staden. 
 
 

Raseborg 20.9.2017 
 
    Simon Store 
    Stadsplaneringsarkitekt 



Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 710 Raseborg Datum för ifyllning 30.08.2017
Planens namn Malmkulla Malmgränd 2
Datum för godkännande  Förslagsdatum  
Godkännare  Dat. för meddel. om anh.gör. 07.07.2016
Godkänd enligt paragraf  Kommunens plankod 7107749
Genererad plankod  
Planområdets areal [ha] 1,8909 Ny detaljplaneareal [ha]  
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]1,8909
 

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 1,8908 100,0 6957 0,37 0,0000 1921
A sammanlagt       
P sammanlagt     -0,3262  
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt 0,2162 11,4 400 0,19 0,0120 50
T sammanlagt 1,2514 66,2 6257 0,50 0,3142 1571
V sammanlagt       
R sammanlagt       
L sammanlagt 0,4232 22,4 300 0,07 0,0000 300
E sammanlagt       
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     

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text
Bilaga 1



Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 1,8908 100,0 6957 0,37 0,0000 1921
A sammanlagt       
P sammanlagt     -0,3262  
P     -0,3262  
Y sammanlagt       
C sammanlagt       
K sammanlagt 0,2162 11,4 400 0,19 0,0120 50
KL 0,2162 100,0 400 0,19 0,0120 50
T sammanlagt 1,2514 66,2 6257 0,50 0,3142 1571
T 1,2514 100,0 6257 0,50 0,3142 1571
V sammanlagt       
R sammanlagt       
L sammanlagt 0,4232 22,4 300 0,07 0,0000 300
Gator 0,1878 44,4   0,0097  
LP     -0,2451  
LH 0,2354 55,6 300 0,13 0,2354 300
E sammanlagt       
S sammanlagt       
M sammanlagt       
W sammanlagt       



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 Planeringsområdet anvisat med röd linje. 
 Närinfluensområdet anvisat med blå streckad linje. 
 
 
20.6.2016, uppdaterad 20.9.2017 
 

  
 Malmkulla – Malmgränd 2 
 detaljplan 
 
 Ändring av detaljplan  
  

 
Enligt markanvändnings- och bygglagen § 63 uppgjort 

Program för deltagande och bedömning 
 

 

chlindho
Maskinskriven text
Bilaga 2
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Planläggning 
Elin Kurcksgatan 11 
10300 KARIS 

www.raseborg.fi • www.raasepori.fi 
tel/ puh. 019 289 2000 

Kaavoitus
Elina Kurjenkatu 11

10300 KARJAA
 
 

1. Allmänt 

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) innehåller en beskrivning i 
huvuddrag över planområdet, preliminära målsättningar, planeringsläget, befintliga 
och kommande utredningar, verkningar som utreds i samband med planläggningen 
samt en riktgivande tidtabell för planläggningen. Därtill framgår också förfarandet 
för deltagande och bedömning för projektet och intressenterna. PDB uppdateras 
vid behov under arbetets gång och finns att läsa på stadens hemsida 
www.raseborg.fi samt på stadsplaneringsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, 10300 
Karis, under hela planläggningstiden. 

2. Initiativ och planeringsbehov  

Raseborgs Express Ab Oy (710-54-362-3) har inkommit 9.11.2015 med planlägg-
ningsinitiativ, för att få göra en planändring och att planera om en del av intillig-
gande grönområde vid deras verksamhetsområde till industritomtmark. 
Stadsfullmäktiga har 25.1.2016 godtagit initiativet och infört planändringen i plan-
läggningsprogrammet för åren 2016-2020 på namnet Malmkulla – Malmgränd 2. 

3. Planeringsområde 

Planeringsområdet, som ligger i Malmkulla, ca 2,4 km öster om Karis centrum och 
gränsar till Malmgränd och Första gränd, innefattar tomterna 710-54-362-3, 710-
54-363-1, del av allmänna området 710-54-9901-0 (Malmgränd) och del av fastig-
heten 710-633-1-38 Malmkulla. En kolmila, som hittades vid arkeologisk utredning, 
kommer att undersökas, dokumenteras och tas bort enligt Museiverkets föreskrif-
ter. Därefter kan området tas i bruk som byggnadsmark. Planeringsområdet har ut-
vidgats att även innefatta tomt 710-54-363-1samt invidliggande område för allmän 
parkering. 

4. Målsättningar 

Detaljplaneändringens målsättning är att 
- bilda en större tomt för industriverksamhet. För godtagande av initiativet 

finns motiverade skäl med tanke på stadens ekonomi, förenhetligande av 
samhällsstrukturen och tillgången till tillräcklig tomtmark och utvidgnings-
möjligheter för befintlig verksamhet. 

- göra tomt för affärsbyggnad mer ändamålsenlig till sin form 
- ändra användningsändamål för allmän parkering till kvartersområde för ser-

vicestation. 

5. Planeringens utgångspunkter 

Landskapsplan 
Enligt sammanställningen av de fastställda landskapsplanerna 2014 har plane-
ringsområdet planbeteckningen; område för tätortsfunktioner. 
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Planläggning 
Elin Kurcksgatan 11 
10300 KARIS 

www.raseborg.fi • www.raasepori.fi 
tel/ puh. 019 289 2000 

Kaavoitus
Elina Kurjenkatu 11

10300 KARJAA
 
 

Generalplan 
Enligt generalplan för Karis centrum har planeringsområdet planbeteckningarna; 
industri- och lagerområde och rekreationsområde. Generalplanen saknar rättsver-
kan. 

Detaljplan 
På området är följande detaljplaner ikraft: 

- detaljplan 84-100, fastställd 5.12.1970 
- detaljplan 173-100, fastställd 8.9.1988 
- detaljplan 203-100, fastställd 21.11.1996 
- detaljplan 217-100, fastställd 12.11.2001 

Byggnadsordning 
Raseborgs stads byggnadsordning godkändes i stadsfullmäktige 7.6.2010 och den 
trädde i kraft 19.8.2011.  

Tomtindelning och fastighetsregister 
Tomterna 710-54-362-3, 710-54-363-1 och allmänna området 710-54-9901-0 
(Malmgränd) är antecknade Raseborgs stads fastighetsregister. Fastigheten 710-
633-1-38 Malmkulla är antecknad i statens fastighetsregister. 

Byggförbud 
Planeringsområdet är inte i byggförbud. 

Ägoförhållanden 
Planeringsområdet är delvis i Raseborgs stads och delvis i privat ägo. 

Naturmiljö 
Planeringsområdets västra del sluttar mot öster där det främst växer ca 10 meter 
höga lövträd främst björk. Områdets östra del är en rätt plan delvis asfalterad 
gårdsplan. Områdets södra del är i huvudsak asfalterad gårdsplan och parkering. 
På området finns inga betydande naturvärden. 

Byggd miljö 
På tomt 710-54-362-3 finns en garage- och servicebyggnad för fordon, på tomt 
710-54-363-1 en affärsbyggnad. 
På östra och nordöstra sidan av planeringsområdet finns ett bebyggt industriom-
råde, i söder affärsbyggnader och i väster samt nordväst egnahemsbosättning.  

Kommunalteknik 
Området är anslutet till stadens vattenlednings- och avloppsledningsnätverk. 

Gjorda inventeringar och övriga utredningar 
Över planeringsområdet har gjorts en arkeologisk inventering (Mikroliitti Oy/Timo 
Jussila 31.5.2016). Enligt inventeringen finns i planeringsområdets norra del en 
kolmila som klassas som fornlämning. Kolmilan undersöks, dokumenteras och tas 
bort enligt Museiverkets föreskrifter. Därefter kan området tas i bruk som bygg-
nadsmark. 
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Planläggning 
Elin Kurcksgatan 11 
10300 KARIS 

www.raseborg.fi • www.raasepori.fi 
tel/ puh. 019 289 2000 

Kaavoitus
Elina Kurjenkatu 11

10300 KARJAA
 
 

6. Intressenter 

Intressenter är enligt MRL 62 § områdets markägare, samt de vars boende, arbete 
eller på annat sätt betydande påverkas av planen. Intressenter är dessutom de 
som myndigheter och samfund, vars bransch behandlas i planen. Intressenterna 
har rätt att ta del av planens beredning, bedöma dess inverkningar och inlämna ytt-
rande om planen. 
 
Intressenter är: 
Planläggningsområdets markägare och besittare samt närområdets markägare och 
invånare, företag som verkar på området, allmännyttiga föreningar och organisat-
ioner 
 
myndigheter 
- Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral 
- Nylands förbund 
- Västra Nylands räddningsverk  
 
stadens myndigheter bl.a. 
- byggnadstillsynen 
- Raseborgs vatten 
- Ekenäs energi 

7. Ordnande av deltagande och växelverkan 

Om Raseborg stads planläggning informeras på stadens hemsida www.raseborg.fi. 
Om planläggningens inledning och möjlighet till att inlämna yttrande informeras i  
tidningarna Västra Nyland på svenska och Etelä-Uusimaa på finska. 
 
Programmet för deltagande och bedöming skickas till intressenterna och framläggs 
för påseende på stadsplaneringsavdelningen och på stadens hemsida. Detaljplane-
förslaget framläggs till offentligt påseende i minst 30 dagar i stadsplaneringsavdel-
ning, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis. 

8. Samråd med myndigheter 

Sådant samråd mellan myndigheterna som avses i 66 § markanvändnings- och 
bygglagen anordnas vid behov. 

9. Utredning av konsekvenserna när planen utarbetas 

När planen utarbetas utreds miljökonsekvenser av genomförandet av planen på det 
sätt som markanvändnings- och bygglagen och -förordningen förutsätter. På basis 
av 1 § i markanvändnings- och byggförordningen ska man vid uppgörande av pla-
nen reda ut konsekvenserna i den omfattning att man kan bedöma vilka direkta och 
indirekta betydande konsekvenser som genomförandet av planen har för 
 
• människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
• jord- och berggrund, vatten, luft och klimat 
• växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser 
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• region- och samhällsstruktur, samhälls- och energiekonomi och trafik 
• stadsbild, landskap, kulturarv och byggd miljö. 

10. Riktgivande tidtabell för planeringen 

Planläggningsbeslut 
 

20.6.2016 

Program för deltagande och bedömning 
 

20.6.2016 

Anhängiggörande av planen 
 

7.7.2016 

Planutkast till påseende 
 

Vid behov 

Samråd med myndigheter 
 

Vid behov 

Planförslag till påseende 
 

10/2017 

Justerat planförslag till påseende 
 

Vid behov 

Planen till stadsfullmäktige för godkännande 12/2017 
 

11. Markanvändningsavtal 

Markanvändningsavtal (MBL 91 b §) görs mellan Raseborg stad och Raseborgs 
Express Ab Oy om det anses nödvändigt i samband med detaljplaneringen. 

12. Kontaktuppgifter och respons 

 
planläggningstekniker Kurt Bussman 
Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis 
tel. 019 289 3844 
e-post: kurt.bussman@raseborg.fi 
  
stadsplaneringsarkitekt Simon Store 
Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis 
tel. 019 289 3843 
e-post: simon.store@raseborg.fi  
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