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Kommun  Raseborg 
 

Planens namn  Skogby industriområde 
    

Detaljplan 
 
Detaljplanen berör fastigheten 710-584-5-1 Skogbymalmen och del av 
fastigheterna 710-584-5-24 Skogby, 710-527-1-125 Harparskog, 710-
527-1-115 Harpar, samt 710-895-2-35 Yleinen tie. 
 
Med detaljplanen bildas i stadsdel 30 kvartersområden för industri- 
och lagerbyggnader, skyddsgrönområden, områden för landsväg 
samt gatuområden. 
 
 

Planens uppgörare Stadsplaneringsavdelningen 
Plan nummer  7752 
Ritningsnummer 37-18 (detaljplan) 
Anhängiggjord  Kungörelse 6.3.2017 
Behandling  Program för deltagande och bedömning 
   Planläggningsnämnden 22.2.2017 § 26 
   Förslag till ändring av detaljplan 

Planläggningsnämnden 21.11.2018 § 164  
Planens godkännande 
Planläggningsnämnden xx.xx.2019 §  
Stadsstyrelsen xx.xx.2019 
Stadsfullmäktige xx.xx.2019 
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1. BASUPPGIFTER 
 

1.1. Planområdets läge 
 

Planeringsområdet ligger i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om Ekenäs 
centrum invid riksväg 25. 
 

1.2. Planens namn och syfte 
 

För planen används namnet Skogby industriområde. 
 
Detaljplanens syfte är att: 
- bilda kvartersområden för industri- och lagerbyggnader, skyddsgrönområden, 

områden för landsväg samt gatuområden 
- möjliggöra etablering av industri och företag i området, som är i behov av till arealen 

stora tomter. 
 

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 handlingar dom 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. Förminskning av detaljplanekartan med bestämmelser 
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1.5. Förteckning över andra handlingar som berör planen 
 

1. Naturinventering, Enviro (2017) 
2. Arkeologisk inventering, Mikroliitti (2017) 
3. Dagvattenutredning, FCG (2018) 
4. Trafikutredning, FCG (2018) 
5. Utrymmesreserveringsutredning, FCG (2017) 
6. Komplettering av arkeologisk inventering, Museiverket (2018) 

 
 
2. SAMMANDRAG 
 
2.1 Skeden i planprocessen 

 Påbörjandet av detaljplaneringen grundar sig på villkor i 14.6.2016 daterad 
fastighetsöverlåtelse / bytesbrev mellan staden och Ferraria Oy Ab, där staden 
förbinder sig att initiera en detaljplanering för det område man erhållit i bytet samt 
för ett ca 12 ha stort område tillhörande Ferraria Oy Ab. 

 Uppgörande av detaljplan påbörjades på initiativ av planläggningsnämnden 
22.2.2017 § 26. 

 Anhängiggjord i och med planläggningsnämndens beslut 22.2.2017 § 26. 
 Planläggningsnämnden antecknade programmet för deltagande och bedömning 

för kännedom samt beslöt att det skickas till berörda grannar och intressenter man 
har kännedom om 22.2.2017 § 26. 

 Planen har kungjorts som anhängig 6.3.2017. 
 Planläggningsnämnden behandlar planförslaget 21.11.2018 § 164 och besluter 

framlägga förslaget till offentligt påseende. 
 Planförslaget har varit till påseende under tiden x.x.2019 - x.x.2019. 
 Planläggningsnämnden föreslår xx.xx.2019 att stadsstyrelsen och vidare 

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

 
2.2 Detaljplanen 
 

Detaljplanen innefattar 
- kvartersområden för industri- och lagerbyggnader (T), (T-1) 
- skyddsgrönområden (EV) 
- områden för landsväg (LT) 
- gatuområden. 

 
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 i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om 
Ekenäs centrum. Området gränsar i söder riksväg 25 och i norr till Hangövägens tidigare 
sträckning. Området, vars areal är ca 66 hektar, är obebyggt. 
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Naturmiljön 
Planeringsområdet är i huvudsak en jämn tallmo. I området finns några långsluttande 
berg och försumpade svackor. Största delen av planeringsområdet är ekonomiskog. I 
naturinventeringen 2016 konstaterades inte objekt, som fyller kriterierna för skyddade 
naturtyper enligt naturskyddslagens 29 §. I planeringsområdet konstaterades inte 
naturtyper som i Finland är hotade eller bör hållas under uppsikt. Inom området finns 
inga sådana naturvärden som begränsar områdets användning. Planeringsområdets 
östra del är grundvattenområde. 
 
Bebyggd omgivning 
Planeringsområdets näromgivning är obebyggd. Ca 1 km nordost om 
planeringsområdet finns Harparskog bostadsområde och ca 1 km öster om 
planeringsområdet Skogby bostadsområde. Bostadsområdena består främst av 
egnahemshus. 
 
Samhällsteknisk service 
Området går att ansluta till stadens vattenlednings- och avloppsledningsnätverk. 
 
Trafik 
Trafiken till planeringsområdet sker från riksväg 25 via underfart och plankorsningar. 
 
Markägoförhållanden 
Planeringsområdet är delvis i stadens och delvis i privat ägo. 
 
Nuvarande plans förverkligande 
På området är ingen detaljplan ikraft. 
 

3.2. Planeringssituation 
 

Landskapsplan 
 Enligt sammanställningen av de fastställda landskapsplanerna 2017 finns i 
 planeringsområdets västra del och östra del planbeteckningen; Område, väg eller 
 objekt av riksintresse som är viktigt med tanke på kulturmiljön (RKY 2009). 
 Planeringsområdets östra del är grundvattenområde. I övrigt har planeringsområdet 
 inga planbeteckningar. 
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Generalplan 
Enligt generalplan för Skogby-Leksvall har planeringsområdet planbeteckningarna; 
Industri- och lagerområde (T), Område för affärsverksamhet som inte stör miljön (PTY), 
Jord och skogsbruksdominerat område (M). Inom planeringsområdet finns 
fornminnesobjekt (sm-2) och del av område med krigshistoriska objekt (sm). En del av 
planeringsområdet är grundvattenområde av betydelse för vattenförsörjningen. 
Generalplanen har rättsverkningar, men inte för beviljande av bygglov. 

 
 
Detaljplan 
På området är inga detaljplaner ikraft. 
 
Byggnadsordning 
Byggnadsordningen för Raseborgs stad godkändes i stadsfullmäktige 14.5.2018 och den 
trädde i kraft 5.7.2018. 
 
Vid uppgörandet av planen har använts stadens baskarta, som kompletterats för 
ändamålet. 

 
 
4. DETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 
 
4.1. Behovet av detaljplanen och planeringsstart 

 
Efterfrågan på stora tomter för industri- och lagerbyggnader har ökat och stadens 
reserv av dylika tomter är liten. Påbörjandet av detaljplaneringen grundar sig på villkor i 
14.6.2016 daterad fastighetsöverlåtelse / bytesbrev mellan staden och Ferraria Oy Ab, 
där staden förbinder sig att initiera en detaljplanering för det område man erhållit i bytet 
samt för ett ca 12 ha stort område tillhörande Ferraria Oy Ab. 

 
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. 
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Ordnandet av deltagande 
- Programmet för deltagande och bedömning har skickats till intressenterna 6.3.2017 
- Detaljplaneförslaget ställs till påseende under 30 dagar på stadens officiella 

anslagstavla och på stadens hemsidor x.x.2019 (MBF 27 §) 
 
Myndighetssamarbete 
- Före planens slutliga behandling levereras materialet för kommentarer till Nylands 

NTM-central. 
 

4.3. Mål för detaljplanen 
 
Planändringens målsättning är att bilda kvartersområden för industri- och 
lagerbyggnader på ett område som trafikmässigt ligger väl till invid riksväg 25. 
 
 

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 
 
5.1. Planens struktur 
 

Planen består av 
- kvartersområden för industri- och lagerbyggnader (T). Areal ca 38,9931 hektar, 

våningsantal II, exploateringstal e=0,40 
- kvartersområden för industri- och lagerbyggnader (T-1). Areal ca 6,9463 hektar, 

våningsantal II, exploateringstal e=0,40 
- skyddsgrönområden (EV). Areal ca 4,7306 hektar 
- områden för landsväg (LT). Areal ca 3,3328 hektar 
- gatuområden. Areal ca 12,2373 hektar. 

 
5.2. Planens konsekvenser 
 

Inverkan på människors levnadsförhållanden och livsmiljö 
Trafiken till planområdet sker via befintlig anslutning från riksväg 25 i planområdets 
östra del till Korsuvägen i detaljplanen och via befintlig underfart från riksväg 25 till 
Mannerheimvägen. Då markanvändningen utvecklas finns ett behov av en ny 
anslutning från Hangöhållet. Planen möjliggör en ny anslutning till riksväg 25 i 
planområdets västra del. Detaljplanens förverkligande inverkar inte nämnvärt på 
Harparskog och Skogby bostadsområden, som båda är belägna ca 1 km från 
planeringsområdet. Trafikmängderna i området kommer att öka. 

 
Inverkan på jord- och berggrund, vatten, luft och klimat 

- Planen inverkar på jord- och berggrund. Planeringsområdet är kuperat och 
kommer att utjämnas genom att sprängas och schaktas. 

- Över planeringsområdet har gjorts en dagvattenutredning, FCG (2018). 
Utredningen visar att det planerade EV/hule områdets areal är tillräcklig för att 
inrymma behövliga mängder dagvatten i fördröjningsbassänger. 

- Planen inverkar på ytvattnets strömningar. Det ytvatten som bildas inom T ochT-1 
kvartersområdena kommer, förutom det som kan infiltreras eller fördröjas inom 
kvartersområdet, att ledas till fördröjningsbassäng på EV/hule område. 
Fördröjnings-bassängen bör byggas innan markbyggnadsarbetena påbörjas i T 
ochT-1 kvartersområdena. 

- Planeringsområdets östra del ligger inom viktigt grundvattenområde. I 
planbestämmelserna finns bestämmelser om grundvatten-områden. 
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- Planen inverkar på luft och klimat. Planeringsområdet är skogbevuxet och ändras 
för industrianvändning, varigenom området inte längre förbinder kol i samma 
utsträckning. 

 
Inverkan på växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurser 

En naturinventering, Enviro (2017), har gjorts över planeringsområdet. Inventeringen 
används som utgångsmaterial för detaljplaneringen och till stöd för bedömning av 
verkningar. 
Enligt inventeringens sammandrag och rekommendationer finns det inom 
planeringsområdet inga sådana naturvärden som begränsar områdets användning. 

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

Detaljplanen bildar ett nytt område för industri- och lagerbyggnader på ett från tidigare 
obebyggt område. Detaljplanens trafikområden är befintliga delar av riksväg 25. Av 
detaljplanens gatunät följer ca 60% befintliga asfalterade vägar och ca 40% är gator 
som bör byggas. En trafikutredning, FCG (2018), har gjorts angående 
planeringsområdet. Arbetsuppgiften var att göra en trafikutredning som betjänar 
detaljplanering av Skogby området. Enligt utredningen kan då markanvändningen 
utvecklas finnas behov av en ny anslutning till riksväg 25 från Hangö hållet. Enligt 
planbestämmelsen bör den nya anslutningen förverkligas innan mera än 50% av 
planområdets totala byggrätt tas i bruk. I övrigt anses befintliga anslutningar till 
riksväg 25 tillräckliga. 
Planeringsområdets har inga planbeteckningar i landskapslanen gällande 
samhällsbyggande. Stadens vattenlednings- och avloppsvattenledningsnätverk finns 
färdigt i närheten av planeringsområdet. 
  

Inverkan på stadsbild, landskap, kulturarv och byggd miljö 
Planområdet är skogbevuxet. Detaljplanens förverkligande förutsätter avverkning av 
skog och ställvis utjämning av marken. En arkeologisk inventering, Mikroliitti (2017), 
har gjorts över planeringsområdet. Områdets arkeologiska kulturarvsobjekt som enligt 
utredningen skall bevaras är belägna inom skyddsgrönområde (EV) med 
planbeteckningarna s-1 och s-2. Övriga arkeologiska kulturarvsobjekt kan avlägsnas 
enligt museiverkets direktiv efter kompletteringsinventering och dokumentering. På 
begäran av Museiverket har inventeringen kompletterats, Museiverket (2018). Vid den 
kompletterande inventeringen har objekten kartlagts, deras struktur beskrivits med 
ord och objekten fotograferats. Av en korsu gjordes en fotogrammetrisk 
tredimensionell modell. Genom en kolmila grävdes ett provdike samt togs prover för 
radiokoltidsbestämmelse. Kolmilans ålder kunde ändå inte i undersökningen 
klarläggas. Efter att den kompletterande inventeringen har gjorts kan objekten som 
inte är inom skyddsgrönområden avlägsnas. 
Nybyggnation, som sker i två våningar, förändrar lokalt landskapet. 
Skyddsgrönområde längs riksväg 25 bibehålls skogbevuxet till den del som det inte 
används för fördröjningsbassäng. 
Enligt sammanställningen av de fastställda landskapsplanerna 2017 finns i 
planeringsområdets västra del och östra del planbeteckningen; Område, väg eller 
objekt av riksintresse som är viktigt med tanke på kulturmiljön (RKY 2009). 
 

5.3. Planbeteckningar och –bestämmelser 
 
Planbeteckningar och -bestämmelser framgår ur plankartan och har behandlats även i 
punkt 5.1 Planens struktur. 
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5.4. Namn 
 

I planen ges nya gatunamn: Korsuvägen och Löpgravsvägen. Mannerheimvägen finns 
som glesbygdsvägnamn genom planeringsområdet. 
 
 

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 21.11.2018 
    Simon Store 
    Stadsplaneringsarkitekt 



Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 710 Raseborg Datum för ifyllning 26.09.2018
Planens namn Skogby industriområde
Datum för godkännande Förslagsdatum
Godkännare Dat. för meddel. om anh.gör.
Godkänd enligt paragraf Kommunens plankod 7107752
Genererad plankod
Planområdets areal [ha] 66,2401 Ny detaljplaneareal [ha] 66,2401
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]  

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 66,2401 100,0 183758 0,28 66,2401 183758
A sammanlagt
P sammanlagt
Y sammanlagt
C sammanlagt
K sammanlagt
T sammanlagt 45,9394 69,4 183758 0,40 45,9394 183758
V sammanlagt
R sammanlagt
L sammanlagt 15,5701 23,5 15,5701
E sammanlagt 4,7306 7,1 4,7306
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 1. Blankett för uppföljning av detaljplanen



Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 66,2401 100,0 183758 0,28 66,2401 183758
A sammanlagt
P sammanlagt
Y sammanlagt
C sammanlagt
K sammanlagt
T sammanlagt 45,9394 69,4 183758 0,40 45,9394 183758
T 45,9394 100,0 183758 0,40 45,9394 183758
V sammanlagt
R sammanlagt
L sammanlagt 15,5701 23,5 15,5701
Gator 12,2373 78,6 12,2373
LT 3,3328 21,4 3,3328
E sammanlagt 4,7306 7,1 4,7306
EV 4,7306 100,0 4,7306
S sammanlagt
M sammanlagt
W sammanlagt



Bilaga 2.  Förminskning av 
detaljplanekartan med bestämmelser
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