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1. GRUNDUPPGIFTER 
 
1.1  Planområdets läge 
 

Planeringsområdet ligger i Karis stadscentrum. Området omfattar tomt 14 i kvarter 7 och en del 
av Bangatan i den gällande planen. Planområdet bildas mellan Bangatan och Centralgatan och 
i väst gränsar området till den gällande planens tomter 7 och 15 i kvarter 7 samt till Dalgatan i 
öst. 
 

 
Bild 1. Planområdets avgränsning med blått. 

 
1.2 Planens namn och syfte 
 

För planen används namnet Fokuskvarter. 
 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att planera om kvartersområdet för busstationen som 
kommer att flyttas bort från området. Avsikten är att ersätta Fokushuset i den norra delen av 
kvartersområdet med ett nytt offentligt fleraktivitetshus samt anvisa mer boende till området. 
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1.4 Förteckning över beskrivningens bilagor 
 

1. Plankarta med bestämmelser 
2. Statistikblankett för detaljplanen 

  
1.5 Förteckning över andra dokument och bakgrundsutredningar som berör planen 
 

• Detaljplanens program för deltagande och bedömning 
• Inventering av den byggda miljön, Kim Björklund 2014 
• Utvecklingsbild, Karis centrum 2015, Raseborgs stad 
• Idéplan för Karis resecentrum 2015 - 2016 Sito 
• Inomhuslufts- och fuktteknisk konditionsundersökning av Fokushuset, 1.4.2019, Sweco 
• Referensplan för byggandet 5/2019, Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy Ab 

 
 

2. SAMMANFATTNING 
 
2.1 Planprocessens skeden 
  
 Inledning och programmet för deltagande och bedömning (PDB) 
 Detaljplanearbetet inleddes på initiativ av Raseborgs stad, i enlighet med 
 planläggningsprogrammet som godkänts av fullmäktige. 
 
 Planen anhängiggjordes och programmet för deltagande och bedömning lades fram genom en 
 kungörelse 7.6.2019 i enlighet med Raseborgs planläggningsnämnds beslut.  

 
Planförslag 
Planförslaget läggs fram av planläggningsnämnden. Avsikten är att planen ska godkännas i 
stadsfullmäktige hösten 2019. 
 

2.2 Detaljplan 
 

Detaljplaneändringen berör tomt 14 i kvarter 7 och en del av Bangatan i den gällande 
detaljplanen för centrumområdet i Karis stadsdel. 

 
2.3 Genomförande av detaljplanen 
  
 För genomförandet varar Raseborgs stad. Detaljplanen kan genomföras efter att planen vunnit 
 laga kraft. 

 
 

3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 
 
3.1 Utredning av planeringsområdets förhållanden 
 
 Allmän beskrivning 

Det område som ska detaljplaneras ligger i Karis centrum. Området omfattar den gällande 
planens tomt 14 i kvarter 7 samt en del av Bangatan. Planområdet bildas mellan Bangatan och 
Centralgatan och gränsar i väst till tomterna 7 och 15 i kvarter 7 i den gällande planen samt till 
Dalgatan i öst. Området för planändringen har en areal på cirka 7703 m2. 
 

 Naturmiljö 
 

Området är bebyggt och det finns inga områden i naturtillstånd. Området har en jämn terräng 
och ligger i sin helhet på ett grundvattenområde. Det huvud vattentag i Karis, Landsbro, ligger 
cirka 1,6 kilometer nordost om planområdet. 
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I området för planändringen finns vegetation endast i den sydöstra delen av området som har 
parkliknande planteringar. 
 

 Byggd miljö    
Planområdet är redan till största delen bebyggt i enlighet med gällande detaljplaner. Området 
omges av stadsstruktur på alla sidor. 
 

 
Bild 2. Den byggda miljöns åldersfördelning, utdrag ur den Byggnadshistoriska inventeringen, Björklund 
2015. Planområdets avgränsning med rött. 
 
En tomt- och byggnadshistorisk inventering (Kim Björklund) har gjorts under 2015. I 
inventeringen undersöktes områdets byggnadsbestånd och kulturmiljö närmare. 
I planområdet finns två byggnader. Den äldsta byggnaden i området är en jugendbyggnad från 
1920, Villa Haga, som ligger i den södra delen av planområdet. Avsikten är att 
skyddsbeteckningen för byggnaden ska bevaras i planändringen. I den norra kanten av 
planområdet ligger Fokushuset som byggts 1972–1973. Avsikten är att byggnaden ska ersättas 
med ett nytt fleraktivitetshus. 
 

 
Bild 3. Illustration över befintlig byggnation på området. Planområdets avgränsning med rött. 
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Samhällsteknisk försörjning 
Området är anslutet till stadens vatten- och avloppsledningsnät. I området finns även ett 
fjärrvärmenät. 
 
Befolkning och arbetsplatser 
Det finns ingen bebyggelse i området för tillfället.  
Arbetsplatserna i området finns för tillfället i Fokushuset och består av arbetsplatser inom affärs- 
och servicebranschen. 

 
Markägoförhållanden 
Området ägs av Raseborgs stad. 

  
Tomtindelning och fastighetsregister 

 Tomterna har införts i Raseborgs stads fastighetsregister.  
 
3.2 Planläggningssituation 
 

Planer och beslut som berör planområdet: 
  
Landskapsplan 
Landskapsplanen som omfattar hela Nyland har godkänts och fastställts av miljöministeriet 
8.11.2006.  
 
Etapplandskapsplan 2 
Den andra etapplandskapsplanen godkändes av landskapsfullmäktige i mars 2013 och 
fastställdes av miljöministeriet 30.10.2014.  
 
Etapplandskapsplan 4 
Etapplandskapsplan 4 trädde i kraft i augusti 2017. 

 
Generalplan 
Det område som ska planläggas ingår till i delgeneralplanen för Karis centrum som fastställdes 
av Nylands miljöcentral 1.10.1999. Delgeneralplanen är en plan med rättsverkan.  

 
Detaljplaner i området 
I det område som ska planläggas gäller 2 separata detaljplaner: 
 

• 176-100, fastställd 21.3.1989 
• 230-100, godkänd 20.6.2005 

 
 Byggnadsordning 

Raseborgs stads byggnadsordning godkändes av Raseborgs stadsfullmäktige 14.5.2018 och den 
trädde i kraft 5.7.2018. 

 
3.3 Övriga utredningar som gäller planen 

 
- Inventering av den byggda miljön, Kim Björklund 2014 
- Inomhuslufts- och fuktteknisk konditionsundersökning av Fokushuset, 1.4.2019, Sweco 
 
Alla utredningar som eventuellt berör planen som utarbetats för Karis centrum – Köpmansgatan 
detaljplan. 
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4.  DETALJPLANERINGENS SKEDEN 
 
4.1 Behovet av detaljplan 
 

Strävan är att förtäta hela centrumområdet i Karis i enlighet med planeringsuppmaningen i 
landskapsplanen. 
Detaljplanerna i området är föråldrade och de möjliggör inte modernt byggande i området. I 
området finns ett behov av att förnya servicebyggnader. Flytten av resecentrumfunktionerna från 
planområdet gör det möjligt att förnya och utveckla området och att öka servicefunktionerna. 
 

4.2 Inledning av planeringen och därtill anknutna beslut 
 
Arbetet med att ändra detaljplanen har påbörjats på Raseborgs stads initiativ i enlighet med 
stadens planläggningsprogram som godkänts av stadsfullmäktige. I programmet har projektet 
namnet Karis centrum–Köpmansgatan, detaljplan (7718). Området för Fokuskvarterets 
planändringsprojekt lösgörs nu till en egen process med projektnumret 7789 eftersom 
byggprojektet är brådskande. Programmets planprojekt Karis centrum–Köpmansgatan fortsätter 
som en egen process enligt en separat tidtabell. 

 
4.3 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: 
- Markägare och arrendetagare i området och gränsande områden 
- Invånare, företag och föreningar i området och i dess omedelbara näromgivning 
- Alla stadens invånare som berörs av stadsbilden, trivseln och utvecklingen av Karis centrum 
- Av myndigheterna är åtminstone följande instanser intressenter: Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Nyland, Nylands förbund, Västra Nylands landskapsmuseum, Västra Nylands 
räddningsverk, Polisinrättningen i Västra Nyland 

- Karis telefon Oy, Caruna 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 har kungjorts anhängig och kungörelse om programmet för deltagande och bedömning 
samt om möjligheten att påverka planeringen har publicerats 7.6.2019 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 har skickats till de delaktiga markägare som staden 
känt till samt lagts 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 i augusti 2019. 
Under perioden för framläggandet har intressenterna och kommunmedlemmar möjlighet att 
framföra en skriftlig anmärkning om planförslaget. 
 
I förslagsskedet ordnas vid behov ett öppet informationsmöte.  
Under arbetets gång ordnas vid behov även separata samråd med invånarna, markägarna och 
andra intressenter. 

 
 
 

http://www.raasepori.fi/
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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. 

 
4.4 Detaljplanens mål 
 

Mål som ställts upp i utgångsmaterialet: 
 

Landskapsplan 
Landskapsplanen som omfattar hela Nyland har godkänts och fastställts av miljöministeriet 
8.11.2006.  
I Nylands landskapsplan anvisas planeringsområdet som område för tätortsfunktioner. Området 
för Karis centrum har även anvisats som område för centrumfunktioner. Enligt landskapsplanen 
ligger på ett grundvattenområde. 

  
Etapplandskapsplan 2 
Den andra etapplandskapsplanen godkändes av landskapsfullmäktige i mars 2013 och 
fastställdes av miljöministeriet 30.10.2014.  
Beteckningen för området för centrumfunktioner har hävts i etapplandskapsplan 2 och ersatts 
med en ny beteckning för centrumfunktioner som möjliggör placering av stora 
detaljhandelsenheter på sammanlagt  30 000 m2-vy i området för Karis centrum. I 
etapplandskapsplanen har även en beteckning för ett område som ska förtätas lagts till i området 
för Karis centrum. Det område som ska planläggas ligger i sin helhet i detta område. 
Beteckningen för det område som ska förtätat anvisas för tätortsområdet, som stöder sig på ett 
hållbart trafiksystem. Området bör utvecklas mera effektivt än de övriga områdena i tätorten. 
Området bör stöda sig på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. 
 

 
Bild 4. Utdrag ur sammanställningen av landskapsplanerna. 
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Generalplan 
Det område som ska planläggas ingår till största delen i delgeneralplanen för Karis centrum som 
fastställdes av Nylands miljöcentral 1.10.1999. Delgeneralplanen är en plan med rättsverkan.  
I delgeneralplanen för Karis centrum anvisas planeringsområdet som ett område för affärs- och 
kontorsbyggnader och som ett område för busstation. I generalplanen anvisas även underjordisk 
parkering till planområdet. 
 

 
Bild 5. Utdrag ur delgeneralplanen för Karis centrum. Planområdets avgränsning med blått. 
 
I delgeneralplanen anvisas Villa Hagas byggnad som ett sr-objekt (byggnad som är viktig med 
tanke på byggnadskonst, byggnadshistoria eller bevarandet av stadsbilden. Byggnaden ska 
skyddas i detaljplanen eller detaljplanen ska innehålla bestämmelser för på vilket sätt byggnaden 
ska skyddas.) även dess omgivning ska bevaras. 

 
Delgeneralplanen för Karis centrum anses vara föråldrad. 
Generalplanen möjliggör ingen sådan förtätning av området som anvisas i landskapsplanens 
bestämmelse. Utvecklingen av området på ett mera effektivt sätt än det övriga tätortsområdet i 
Karis är inte möjligt inom ramarna för den byggnadseffektivitet som tillåts i generalplanen. 
Den gällande generalplanen möjliggör inte heller något modernt byggande i området. Avvikelser 
från planens bestämmelser har gjorts redan tidigare i nyare detaljplaner (t.ex. AK 937-72 Axxell). 
  
Detaljplan 
I det område som planläggs gäller två detaljplaner. Detaljplan 76-100 som fastställdes 21.3.1989 
samt 230-100 som godkändes 20.6.2005. 
I detaljplanerna anvisas området för planändringen med beteckningen Y-2 (Kvartersområde för 
allmänna byggnader. I området är det även tillåtet att bygga utrymmen för en busstation.) 
Villa Haga anvisas som en byggnad som ska skyddas med sr-beteckning. 
Den sydligaste delen av detaljplanen består av gatuområde (Bangatan). 
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Bild 6. På vänster utdrag ur detaljplanen 176-100 och på höger ur detaljplanen 230-100. Planområdets 
avgränsning med blått. 
 

 Mål som ställts upp av Raseborgs stad 
Stadens viktigaste mål är att förnya planerna på området. Avsikten är att de föråldrade planerna 
ska uppdateras så att de motsvarar nuläget och möjliggör en förnyelse av Karis centrum. 
Planerna möjliggör inget modernt byggande i området. I samband med att planerna uppdateras 
bedöms även möjligheterna att förtäta området. Stadens mål är även att försöka bevara och 
förbättra servicen i Karis centrum.   

 
Mål som uppkommit under processen, preciserade mål: 
Avsikten är att Fokushuset som ligger i kvarteret för den gamla busstationen ska rivas och 
ersättas med ett fleraktivitetshus. Genom att förnya byggnaden förbättras utseendet på hela 
näromgivningen. Dessutom utvecklas funktionen av det område som omger den gamla 
busstationen. Avsikten är att byggnaden ska innehålla stadens egna verksamhetsutrymmen samt 
utrymmen för privata aktörer. Då busstationen flyttas till den södra sidan av Bangatan frigörs 
utrymme bl.a. från plattformområden. Det område som frigörs kan planeras på ett mer 
övergripande sätt och hela kvarteret anvisas för nybyggnation. Avsikten är att det även ska 
anvisas bostäder till kvarteret för att skapa liv i det i övrigt service- och affärsdominerade 
kvarteret. 
En referensplan för området har utarbetats av Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy. 
Efter att referensplanen och planförslaget varit framlagt har det sydligare kvarteret för 
flervåningshus strukits ur planen. Referensplanens visualiseringsbild är uppdaterad i enlighet 
med det ändrade förslaget. Fokushusets gröntak har också ersatts på bilden med vanlig 
konstruktion och på taket har tillsatts solpaneler för att åskådliggöra möjligheten för placerandet 
av dessa. I övrigt har de byggnader som visas på bilderna inte ändrats. 
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Bild 7. Referensplan för Fokuskvarteret (Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy Ab) 
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Bild 8. Illustration över Fokuskvarteret ur referensplanen (Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy) 
 
Områdets byggnadshistoriska och landskapsmässiga värden har undersökts i samband med 

 planarbetet. Det är viktigt att byggnadsskyddsfrågor tas upp i planen på ett tydligt och omfattande 
 sätt. 
 

Att öka affärsverksamheten i centrum anses även stöda den befintliga affärsverksamheten. I nya 
kvarter för flervåningshus har man tvingat och möjliggjort placering av affärsutrymmen i huvudsak 
i byggnadens gatuplan. 

 
Höjden av de nya byggnaderna övervägs med tanke på förtätningen av centrum och 
stadslandskapets karaktär. Flervåningshus som anvisas till tomt 3 är nybyggnad som är betydligt 
högre än det omgivande byggnadsbeståndet. I den detaljplan som håller på att utarbetas för det 
omgivande området (Karis centrum–Köpmansgatan) anvisas även nytt högre byggande till 
områdets grannkvarter 6 och 70. Byggnadernas höjdförhållanden visas här nere med hjälp av 
illustrationsbilden. På bilden kan det konstateras att den nya flervåningshus som anvisas i planen 
inte framhävs i förhållande till den omgivande kommande byggnadsmassan när det gäller dess 
höjdförhållanden. 
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Bild 9. Visualisering av de kommande byggnaderna i omgivningen av Fokuskvarteret (Tietoa Finland Oy) 

 
 När det gäller trafiken eftersträvas tydliga lösningar i planområdet. I idéplanen för resecentret, 
 som utarbetats av Sito, föreslås att busstationen förläggs helt utanför planområdet, på den södra 
 sidan av Bangatan. I samband med att det frigörs utrymme i planområdet i centrum bl.a. genom  
 perrongområdena kan det lediga området planeras på ett mer övergripande sätt. I planen 
 framhävs vikten och läget av  gång- och cykeltrafikleder i samband med att stationen flyttas. 
 

 
Kuva 10. Utdrag ur idéplan för Karis resecentrum, Sito (2015-2016).  
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I planen framhävs interna lättrafikleder i kvartersområdet. De viktigaste gånglederna går på axeln 
Köpmansgatan–Dalgatan och Bangatan–Centralgatan. För att trygga dessa leder ändras 
Forsströms gata, som är en ny del av ett gatuområde, till gårdsgata. På gårdsgatan rör man sig 
på fotgängarnas villkor, men avsikten är att möjliggöra fordonstrafik till service- och 
affärsutrymmena i området.  
I den östra kanten av planområdet går en viktig lättrafikled. Leden används aktivt av bl.a. 
skolelever som rör sig från de södra delarna av Karis centrum till skolorna i Bulevardområdet. För 
att bevara och förbättra leden görs Dalgatan bredare mot kvarteret. 
När det gäller områdesreserveringar för trafiken sker undersökningen av området i samarbete 
med Raseborgs gatuplanering. 

 
Så kallade allmänna parkeringsområden försvinner från planområdet i samband med det nya 
byggandet. Det är inte möjligt att anvisa nya allmänna parkeringsområden till planområdet. De 
nya behov av parkeringsplatser som uppstår genom bostadsbyggandet anvisas i planen. De 
parkeringsområden som möjligen anläggs i området placeras med några undantag på marknivå. 
Kundparkeringsplatser som servicen i det nya fleraktivitetshuset kräver anläggs i allmänna 
områden i planområdets omgivning. Behovet av parkeringsplatser förutspås vara alternerande i 
förhållande till de omgivande tjänsteleverantörerna och affärslokalerna. 
I närheten av området finns gott om parkeringsutrymme på allmänna avgiftsfria 
parkeringsområden. 250 meters gångavstånd finns cirka 285 parkeringsplatser och på 400 
meters avstånd finns ytterligare 65 parkeringsplatser. 
 

 
 Bild 11. Närliggande allmänna parkeringsområden och antalet parkeringsplatser. 
 

Stadens mål är att utveckla området till ett område som stöder sig på kollektivtrafik i enlighet med 
landskapsplanen. Servicen i området är lättillgänglig till fots eller med cykel. Parkeringsnormen 
lindras därför i planen för boendets del. 
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5. BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
 
5.1 Planens struktur 
 

Planområdet uppdateras och kompletteras med service-, bostads- och affärsbyggande. Befintliga 
detaljplaner ändras så att de bättre motsvarar dagens behov. På detta sätt blir det även möjligt 
att bevara och utveckla området som bostadsområde och som centrum för offentliga och 
kommersiella tjänster. I planområdet finns även park och dess betydelse framhävs i stadsbilden. 

  
 Dimensionering 

I förslaget till detaljplan anvisas cirka 1600 v-m2 byggrätt för nytt bostadsbyggande. Detta 
innebär cirka 20  nya invånare i området (1 inv./80 v-m2). Det slutliga invånarantalet beror på 
storleken av de enheter som byggs och av bostadsfördelningen. 
 
Till området anvisas dessutom nytt eller ersättande servicebyggandet på 3 200 m2vy. 
 
Trafik 
Trafikarrangemangen i planområdet ändras och påverkar främst endast allmänna trafiken då 
resecentrumfunktionerna flyttas från området framför Fokushuset till den södra sidan av 
Bangatan. Det nya gatuområdet Oscar Forsströms gata anvisas som gårdsgata i planen och 
betjänar främst endast den interna trafiken i kvarteren 7 och trafiken till den service som erbjuds i 
området. 
 
Lättrafiklederna i området har utökats och möjligheten att placera trottoarer längs gatorna har 
justerats i planen. Dalgatan breddas mot kvarter 71 för att gatuområdet för lättrafik ska rymmas i 
den östra kanten av planområdet. Området har även anvisats separat i planen.  

 
Parkering 
Gamla allmänna parkeringsområden försvinner till följd av nytt byggande och ny verksamhet i 
området kräver fler nya parkeringsplatser. För en del av de största servicekoncentrationerna, 
såsom den servicebyggnad som planeras på Fokushusets plats, är verksamheten alternerande 
och parkeringen kan ordnas utanför andra aktörers parkeringsbehovstider. 

 
Den parkeringsdimensionering som anvisas i planen baserar sig på byggnadernas huvudsakliga 
användningsändamål, på byggnadens skyddsbeteckning och på det talet som anger 
byggnadsrätten i våningskvadratmeter. I planet anvisas följande parkeringsnorm: 

 
 Minimi antal bilplatser: 
 

• AK- kvartersområden: 0,5 bp / bost. 
                     Butiks-, hobby-, arbets- eller samlingsutrymme: 1 bp / 50 v-m2 
  Med butiksutrymme avses affärs- och kontorsutrymmen.  
                       

• P- kvartersområden: 1 bp / 200 v-m2 
              1 bp / 400 v-m2 i byggnad med sr- beteckning 

Obligatoriska parkeringsplatser får placeras i allmänna områden. 
 
 Tanken är att den separata parkeringsnormen för skyddade byggnader ska främja bevarandet 
 och renoveringen av skyddade byggnader. 
  

Arbetsplatser 
Av de nuvarande arbetsplatserna i planområdet och i deras omedelbara närhet finns största 
delen av arbetsplatserna inom offentlig service och handel. Affärslokaler som reserverats i nedre 
våningen av den nya flervåningshus i planområdet möjliggör några nya arbetsplatser. I 
planområdet finns Villa Haga som ägs av staden och som för tillfället fungerar som 
ungdomsgård. Utvecklingen av områdets service och antalet arbetsplatser beror på nya 
utrymmen, aktörer och eventuella nya ägare. 
I planområdet uppkommer några nya arbetsplatser. 
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Det är svårt att uppskatta det slutliga antalet nya arbetsplatser eftersom det är svårt att 
prognostisera utvecklingen av kommersiella tjänster och eftersom den verksamhet som anvisats 
för området i planen inte ännu har preciserats. 
 

 Service 
Största delen av servicen i hela Karis stadsdel ligger i området för detaljplanen och i dess närhet. 

 
Raseborgs stads ungdomsenhet har sina verksamhetsutrymmen i fastigheten Villa Haga längs 
Bangatan i planområdet. Fastighetens centrala läge betjänar för tillfället väl sitt syfte. 
 
De största dagligvarubutikerna i Karis centrum ligger alldeles vid planens gräns i den sydöstra 
delen av området. I planområdets kvartersområde för flervåningshus möjliggörs placering av 
butiksutrymmen. Med butiksutrymmen avses i denna plan affärs- och kontorsutrymmen. 
 
Resecentret (busstation, taxi och Matkahuolto) som betjänar i Karis centrum har funnits i Fokus 
fastighet och i dess omedelbara närhet. Enligt en utredning (Idéplan för Karis resecentrum, 
2015–2016, Sito) placeras resetjänsterna på den södra sidan av Bangatan, vilket innebär att 
Fokuskvarteret frigörs för andra offentliga tjänster. 
Resecentrets läge och funktion har avgjorts i en egen plan: Resecenterområdet i Karis, ändring 
av detaljplan. 

 
Byggnadsskydd 
Villa Haga, jugendhus som ritats av Waldemar Aspelin 1909. Huset planerades 
ursprungligen till en bank. 
 
Grund för skyddet:  
Byggnaden har anvisats med skyddsbeteckning redan i den gällande detaljplanen från 1989. 
Beteckningen har även bevarats i generalplanen från 1998. Enligt en inventering (Karis centrum, 
tomt- och byggnadshistorisk inventering, 2015, Kim Björklund) borde byggnaden anvisas med en 
skyddsbeteckning. Byggnaden har bevarats i ursprungsskick och har ett stort byggnadshistoriskt, 
historisk och stadsbildsmässigt värde. Byggnaden representerar ett fåtal jugendbyggnader på 
orten och är en av de mest betydande byggnaderna i Karis med tanke på dess läge och skala. 
Villa Haga nämns som objekt 23 i den kulturhistoriska inventeringen av byggnader och landskap i 
Västra Nyland (1993). 
 
Motivering:  
Byggnaden ägs av staden. Den befintliga byggrätten konstateras och uppdateras. För 
byggnaden bildas en egen tomt där det emellertid inte är möjligt att uppföra tilläggsbyggande. 
Användningsändamålet ändras till P (kvartersområde för servicebyggnader) så att det motsvarar 
den nuvarande och kommande verksamheten. Byggnaden kan bevaras och den verksamhet 
som utövas i den kan fortsätta. Servicen kan även utvecklas i samarbete med det övriga 
kvartersområdet – trots byggnadsskyddet. 
 
I planen anvisas Villa Haga som ett byggnadsskyddsobjekt enligt 57.2 § i MBL som har både ett 
byggnadshistoriskt, kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt värde. På plankartan anvisas objektet 
med beteckningen sr (x) där numret innanför parentesen efter sr-beteckningen hänvisar till 
objektsnumreringen i planbeskrivningen: 

Villa Haga sr (1) 
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Bild 12. Bildsammanställning av Villa Hagas byggnad. (bilder ur den byggnadshistoriska inventeringen, 
Björklund 2015) 
 
Fokushuset är en offentlig byggnad från 1970-talet med moderna drag. Byggnaden är ritad 
av arkitekterna C-O. Lindqvist och M. Langenskiöld. 
 
Grund för skyddet: 
Byggnaden har inte skyddats i den gällande detaljplanen och inte heller i delgeneralplanen för 
Karis centrum. Enligt en inventering (Karis centrum, tomt- och byggnadshistorisk inventering, 
2015, Kim Björklund) borde byggnaden emellertid anvisas med skyddsbeteckning. Fokushuset är 
en av de moderna byggnaderna i centrum med flest speciella drag och det har ett 
byggnadshistoriskt, historiskt och stadsbildsmässigt värde. 
 
Motivering: 
Byggnaden ägs av staden.  
Byggnaden är i dåligt skick. Enligt en separat konditionsundersökning (Inomhuslufts- och 
fuktteknisk konditionsundersökning, Fokushuset, 2019, Sweco) lider byggnaden av omfattande 
fuktproblem. 
Byggnadens källargrund är fuktskadat. Med tanke på byggnadens grund, det sätt på vilket 
källargrunden byggts samt grundvattennivån är det väldigt svårt och dyrt att renovera huset till en 
sund och trygg byggnad. 
Hela byggnaden ligger i ett grundvattenområde. Grundvattenförhållandena i området är 
utmanande. I grundvattenområde ska alla konstruktioner placeras minst 2 meter ovanför en 
grundvattenyta som konstaterats vara tillförlitlig. Enligt utförda mätningar är grundvattennivån i 
området +24,5 m och golvytan i Fokushusets källare ligger på nivån +24.7 m. Kravet på att 
renovera byggnaden  står i konflikt med kravet på ett gott byggnadssätt eftersom källarvåningar 
inte alls kan rekommenderas i området och en sådan kan inte heller förverkligas så att den skulle 
betjäna det huvudsakliga användningsändamålet. 
Avsikten med planen är att förnya området och bygga ett fleraktivitetshus i området. Med tanke 
på utvecklingen av området är det viktigt att placera nytt byggande i området. Genom att rusta 
upp Fokushuset är det inte möjligt att skapa en ändamålsenlig och modern servicemiljö. För att 
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garantera modernt och ekonomiskt byggande och för att området ska kunna utnyttjas på ett 
effektivt sätt borde Fokushuset ersättas med ett nytt fleraktivitetshus. 
 

 
Bild 13. Bildsammanställning av Fokushuset. (Bilder ur den byggnadshistoriska inventeringen, Björklund 
2015) 

  
Fokushuset anvisas inte för skydd i planen eftersom det utgående från ovan nämnda 
motiveringar kan anses att skyddsbeteckningen och den reparationsplikt som den medför är 
orimliga för fastighetsägaren. 
 

5.2 Uppnående av mål i miljöns kvalitet 
 
Detaljplanen styr byggandet i området så att de mål som berör miljöns kvalitet (arkitektur, 
sundhet, säkerhet, trivsel och natur- och kulturvärden) uppnås. 
 
I detaljplanen utvecklas strukturen och utseendet av Karis centrum. Genom att förnya 
byggnadsbeståndet förbättras trivseln i området och möjligheterna att bevara servicen i området 
förbättras. Skyddet av gamla byggnader kombinerat med nytt byggande skapar en intressant och 
flerdimensionell helhet i kärnan av Karis centrum. 
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Stadsliknande parkområde framhävs och tillgängligheten till dem förbättras för att göra dem till 
mötesplatser för alla stadsbor.  

 
5.3 Områdesreserveringar 

 
Kvartersområden 

 Kvartersområden för bostadsbyggnader (AK): 
I planförslaget anvisas ett ny separata tomt, tomt 3, i kvarter 71 som kvartersområde för 
flervåningshus AK. Utöver boende tillåts butiksutrymmen i flervåningshusens gatuplan med 
beteckningen m. 

 
Kvartersområden för affärs- och servicebyggnader (P): 
På Fokushusets plats anvisas nytt byggande. Delvis på platsen för den gamla byggnaden bildas 
en ny separat tomt (71-1) för offentlig service. I planen får området beteckningen P, 
kvartersområde för servicebyggnader. 
 
Planen gör det även möjligt att bilda en egen tomt (71-2) för Villa Hagas byggnad och den får 
också beteckningen P – kvartersområde för servicebyggnader. Avsikten med beteckningen är att 
kunna förutse dess kommande användning och göra det möjligt att skapa en sameffekt 
tillsammans med det kommande fleraktivitetshuset. 
 
Kvartersområdet för servicebyggnader sträcker sig ända fram till Dalgatan, och den östra delen 
av kvarteret anvisas som en öppen plats i planen. På den öppna platsen är det möjligt att placera 
dagvatten- och parkkonstruktioner, vilket i praktiken innebär att funktionerna på Lars Nybergs 
plats utvidgas norrut. 
 

  Övriga områden 
 Parkområden (VP) 

Befintliga parken bevaras i planen nästan oförändrad i planen och får beteckningen VP, Park. 
 

 Allmänna gatuområden och parkeringsområden: 
Bredden av gatuområdena har kontrollerats och ändrats på vissa ställen för att bättre kunna 
ordna förbindelser för gång- och cykeltrafik i området. Dalgatan har breddats i den östra kanten 
av planområdet för att kunna lägga till en del av ett gatuområde som reserveras för gång- och 
cykeltrafik. 
 
I planen anvisas ett nytt gatuområde till den västra kanten av kvarteret (Oscar Forsströms gata) 
som börjar från Bangatan i söder som en gårdsgata och övergår till ett gatuområde för lättrafik i 
den norra delen före Centralgatan. 
 
Den öppna plats som anvisats till den östra kanten av kvartersområdet för servicebyggnader 
skapar möjligheter för friare gångtrafik i hela kvarterets område. Allmän gångtrafik i parkområdet 
har tryggats med promenadstråk genom parken. 
 
I planen anvisas parkeringsplatser endast för kvartersområdenas egna behov. 
 

5.4 Generalplanemässig granskning 
  
 Raseborgs stad har utarbetat en utvecklingsbild över Karis centrum (Utvecklingsbild, Karis 

centrum, 2015). Utvecklingsbilden gjordes för att visa stadens vilja och riktlinjer för utveckling av 
Karis centrum och som stöd för detaljplaneringen, emedan den ikraftvarande generalplanen inte 
stöder målsättningar ställda på detaljplaneändringar. I samband med detaljplaneringen bör därför 
utredas inverkan på trafiken och markanvändningen för ett vidare område på generalplanenivå. 

 En utvecklingsbild är en generell plan för markanvändning, som ändå inte har i 
 markanvändnings- och bygglagen avsedda rättsverkningar. Utvecklingsbilden har inte heller 
 utarbetats som en process som liknar planläggningsprojektet där områdets invånare och andra 
 intressenter skulle ha haft möjlighet att påverka utvecklingsbilden. I utvecklingsbilden förevisas 
 stadsstrukturens förtätningsområden som förverkligas på lång sikt, eftersträvande 
 tillväxtriktningar samt trafik- och grönområdesnätvek. 
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 Beteckningar  anvisade på kartorna  över utvecklingsbilden är symboliska och bör inte tolkas 
 som områdesreserveringar. 

  
Bild 14. Utvecklingsbild, Karis centrum bilagakarta 1: Utvecklingsbild över trafiken. 

 
Bild 15. Utvecklingsbild, Karis centrum bilagakarta 2: Utvecklingsbild över markanvändningen. 
 
Den nya markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft 1.5.2017. I 42 § i den nya lagen 
konstateras följande: ”Om generalplanen är uppenbart föråldrad kan detaljplanen också av 
vägande skäl göras upp eller ändras i strid mot bestämmelsen i 1 mom. I sådana fall bör det 
emellertid ses till att detaljplanen anpassas till generalplanen som helhet och det som bestäms i 
39 § om innehållskraven för en generalplan bör beaktas. 
I tabellen nedan redogörs för hur planen beaktar dessa innehållskrav. 
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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 för Karis centrumområde 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 har ett idealt 
läge mitt i en knutpunkt för kollektivtrafiken.  
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 genom att uppdatera och förbättra det 
uppnås en mera trivsam och hållbar 
stadsstruktur. Samhällsstrukturen görs tätare 
innanför gränserna för det område som 
anvisats för samma ändamål i 
landskapsplanen. 

3) att behov i anslutning till boendet och 
tillgången till service tillgodoses; 
 
 

Det boende som anvisas i planen ligger mitt 
bland offentlig service och affärsbyggnader. 
All service som boendet behöver ligger på 
gång- och cykelavstånd. 

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. Det finns ett 
fungerande nät av kollektivtrafik och lättrafik i 
området som dessutom kan förbättras. 
Gång- och cykeltrafiken beaktas i planen. 
Planeringen och den detaljerade planeringen 
sker i samband med genomförandet av  
gatuplanerna. 
Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
Området ligger i ett område med ett 
existerande 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 möjliggör bättre leder för gång- och 
cykeltrafik samt en tydligare stadsbild. 
Strävan är att framhäva parkområde bättre i 
planen. Strävan är att påverka 
boendemiljöns kvalitet genom noggranna 
bestämmelser som styr byggnadssättet. 
Strävan är att bevara det särpräglade 
byggnadsbeståndet och de typiska vyerna i 
Karis centrum bl.a. genom 
byggnadsskyddsbeteckningar.  

6) att verksamhetsbetingelser ordnas för 
kommunens näringsliv 
 
 

Planlösningen förbättrar företagens och 
affärsaktörernas möjligheter att etablera sig i 
Raseborg. Områdesreserveringarna gör det 
möjligt att placera affärsutrymmen i området. 
Den befintliga butikskulturen i 
centrumområdet stöds genom planen. 
Planen gör det möjligt att förbättra den lokala 
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konkurrenssituationen. Målet är att utnyttja 
de lokala invånarnas köpkraft och erbjuda så 
mångsidig service som möjligt på 
gångavstånd. 

7) att miljöolägenheterna minskas; 
 

De trafiklösningar som planerats i området 
förbättrar hela närmiljöns kvalitet. Att 
koncentrera resecentrumfunktionerna till en 
punkt längs Bangatan minskar trafikens 
utsläpp över ett större område och förbättrar 
möjligheterna att använda kollektiva 
färdmedel. 

8) att den byggda miljön, landskapet och 
naturvärdena värnas 
 
 

I området finns inga betydande naturvärden. 
I planen ges noggrannare bestämmelser om 
byggande för att den byggda miljöns värde 
ska bevaras. 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 
 

Antalet rekreationsområden minskar inte 
genom planen. Tillgängligheten till områden 
för närrekreation som ligger utanför 
planområdet förbättras genom nya och 
bättre lättrafikleder. 

 
5.5 Planens konsekvenser 
 

Konsekvenserna av detaljplanen bedöms som en del av planeringen. Avsikten med 
konsekvensbedömningen är att stöda planeringen, deltagandet, växelverkan och 
beslutsfattandet. De utredningar som utarbetas i enlighet med 1 § i MBF bör ge tillräcklig 
information för att de direkta och indirekta konsekvenserna av planen ska kunna bedömas: 

o människornas levnadsförhållanden och livsmiljö, 
o för jordmånen och berggrunden, vattnet, luften och klimatet; 
o växt- och djurarterna, naturens mångfald och naturresurserna 
o områdes- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin samt  
o trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken 
o stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön 
o bostadsmiljön. 

Konsekvenserna bedöms i detaljplanens olika planeringsskeden och utgående från utredningar 
och annat material som utarbetas i samband med planeringsarbetet. Konsekvensbedömningen 
utarbetas som expertbedömningar i samarbete med stadens andra myndigheter utgående från 
bakgrundsutredningar, begärda utlåtanden och samråd. 

  
Konsekvenser för stadsbilden och -strukturen 

 Det område som ska detaljplaneras består till största delen av befintlig byggd miljö med 
 fungerande tätortsservice. Området består till största delen av befintlig byggd miljö.  De 
 markanvändningsförändringar som eftersträvats i planläggningen har konsekvenser för stadens 
 bostadsutbud, ekonomi, placering av offentliga tjänster samt för områdets miljö och 
 stadsbild. Den nybyggnation som planerats till området anpassas till den omgivande 
 stadsbilden och -strukturen.  
 
 Byggandet kommer att öka invånarantalet i Karis stadsdel. Detta kan anses vara en positiv 
 konsekvens för att bevara och utveckla servicen i området. 
 
 Den nybyggnation som möjliggörs i planområdet domineras av flervåningshus, vilket följer den 
 nuvarande bygglinjen i centrumområdet när det gäller stil och massa. 
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De affärslokaler som möjligtvis placeras i  flervåningshusens gatuplan passar väl in i den 
småstadsliknande karaktären för Karis centrum.  
 
Konsekvenser för kulturarvet och den byggda miljön 
Rivningen av Fokushuset innebär konsekvenser för områdets kulturarv och byggda miljö. Med 
beaktande av planens mål, av vilka det viktigaste är att placera ett nytt fleraktivitetshus i området 
som tryggar ett mångsidigt bruk av området och som även för med sig ny service, samt den 
föreslagna helhetslösningen där området utöver servicebyggande även kommer att omfatta 
bostadsbyggande, är planlösningen motiverad trots dess konsekvenser. 
Under punkt 5.1 Planens struktur redogörs noggrannare för behovet av att riva byggnaden och 
förutsättningarna för detta. 
 
Konsekvenser för landskapet, miljön och naturen 
Avsikten med planen är att göra stadsbilden tätare men ändå bevara den karaktär som är typisk 
för Karis centrum.  
 
Strävan är att bevara de för Karis typiska raderna av ädelträd längs gatorna. 
Strävan är att framhäva den befintliga parkens ställning till exempel genom att förbättra dess 
tillgänglighet. 
 
I planområdet finns inga områden som är i naturtillstånd.  

 
Sociala konsekvenser 
Det nya byggande som anvisas i detaljplanen kompletterar det gamla byggnadsbeståndet. Det 
har ingen negativ inverkan på befintliga kvarter. 
 
För detaljplanen för Karis centrum–Köpmansgatan genomfördes ett konstprojekt (2016–2017) i 
samarbete med konstnären Heidi Lunabba. Avsikten med projektet var att skapa växelverkan 
främst med barn och unga i planeringen av Karis centrum. I detta projekt framkom att just 
området för busstationen är den mest osäkra platsen i Karis. I denna plan kommer denna känsla 
av osäkerhet att minskas genom att anvisa så mångsidigt byggnadsbestånd som möjligt till 
området. 
 
Genom att utöka boendet i området, beroende på styrningen av bostadspolitiken, tryggas ett 
mångsidigt bruk av kvarteret. Samtidigt skapas liv i området under andra tider av dygnet än 
under de tider då man uträttar ärenden i det i övrigt service- och affärslokalsdominerade 
kvarteret. Den mångsidiga sociala miljö som uppnås genom att öka boendet skapar trygghet och 
leder till positiva sociala konsekvenser i området. 
 
I området för Karis centrum finns behov av nya flervåningshus med hiss samt hyresbostäder. I 
denna plan svaras mot detta behov, och detta har en positiv effekt på området. 
 
Konsekvenser för trafiken 
Det kvartersområde för servicebyggnader som anvisas i planområdet innebär egentligen ingen 
trafikökning i området. Den nya verksamhet som anvisas till kvarteret kommer att vara sådan 
(t.ex. konserter, teaterföreställningar osv.) att trafikmängderna inte ökar i kvarterets omgivning 
under affärernas normala besökstider. Det är även möjligt att utnyttja allmänna områden för 
parkering utan några betydande konsekvenser eftersom serviceutbudet är alternerande när det 
gäller de omgivande affärerna. Läget för kvartersområdet för servicebyggnader i Karis 
kärncentrum gör det även möjligt att anlända till området med kollektiva färdmedel eller längs 
lättrafikleder, vilket endast kan anses ha positiva konsekvenser. 
 
I planen riktas de största konsekvenserna till förbindelserna för gång- och cykeltrafik.  
I planen fästs särskild uppmärksamhet vid leder för gång- och cykeltrafik. De har preciserats och 
ökats. Gång- och cykellederna kommer att ha en positiv inverkan på tillgängligheten till parker, 
och service. Avsikten med planlösningen för Fokuskvarteret är att stöda strävan i detaljplanen för 
Karis centrum–Köpmansgatan om att anlägga en smidig gång- och cykelled genom hela Karis 
centrum ända från Bangatan till Pentbyvägen. Tanken är att leden bland annat ska göra det 
tryggare för skolelever att röra sig i området. 
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Beslutet om flytten av busstationen och de övriga resecentrumfunktionerna till Bangatan alldeles i 
närheten av den bro som går över järnvägen har fattats redan tidigare. Denna flytt medför 
positiva konsekvenser för trafikarrangemangen i hela området. Då resefunktionerna koncentreras 
blir det lättare att förflytta sig från ett färdmedel till ett annat. Detta medför även att det blir mer 
plats för nytt byggande och utveckling av det gamla området i det kommersiella centrumet. 
 
Handelslösning 
De nya service och affärslokaler som är möjliga att placerats i planområdet förstärker ytterligare 
läget av Karis köpcentrum i en trafikmässig knutpunkt. Med nya affärslokaler anses ha en positiv 
inverkan på köpkraftens tillväxt. Strävan är även att bevara köpkraften i Karis stadsdel.  

 
Miljöstörningsfaktorer 
Faktorerna påverkas inte avsevärt genom denna detaljplan. 
 
Samhällsekonomiska konsekvenser 
Konsekvenserna för kommunens investerings- och brukskostnader, såsom byggande av 
kommunalteknik: Området är till största delen bebyggt och kommunaltekniken är till största delen 
färdig i området. Förverkligandet av kvarter 71 som ägs av staden kräver separata investeringar 
av staden för förbättring av gatu- och kommunaltekniska nät. 
 
Konsekvenser för stadens intäkter: 
Kaavan ensisijaisena tavoitteena ei ole saavuttaa alueella kaupungille erityisiä tuloja tonttien 
myynnillä. 
 
De intäkter som uppnås genom stadens planläggning kan anses vara indirekta. Planens mål är 
att öka antalet invånare i området för Karis centrum. Då målet uppnås kan även stadens 
skatteintäkter väntas öka. 

 
5.6 Planbeteckningar och -bestämmelser 
 
 Planbeteckningarna och -bestämmelserna framkommer på plankartan och de behandlas även 
 under punkt 5.1 Planens struktur. 
 
5.7 Namn 
 

I planen ges även några nya gatunamn och ett namn för ett allmänt område. Om namnen ges 
förslag i planens förslagsskeden och utlåtande om förslagen begärs från Raseborgs stads 
gatunamnskommitté. 

 
 En ny gata har lagts till i planen och den får nya namn Forsströmsgatan.  

Som namn på den gata som gränsar till den västra kanten av kvarter 71 föreslogs i planens 
förslagsskede Oscar Forsströms gata. Gatunamnskommittén föreslog i sitt utlåtande att namnet 
på gatan ändras till Forsströmsgatan.  
Forsström har varit en av de mest betydande påverkarna under uppkomsten av Karis köping. 
Forsström har också varit bankdirektör på Nordiska föreningsbanken vars kontor fanns i Villa 
Hagas byggnad. 

  
Som namn på parkområdet intill Villa Haga föreslås Lars Nybergs plats. Lars Nyberg var en 
väldigt central person i 1900-talets Karis. Han skapade den svenskspråkiga 
rundradioverksamheten, arbetade för kommunen och var författare. Namnet på den genom 
tiderna mest kända och mest betydelsefulla personen i Karis lämpar sig väl som namn för den 
centrala platsen. 
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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. 
 

Beträffande nybyggnader ska separata anvisningar för byggnadssättet utarbetas av markägarna. 
Anvisningarna ska godkännas av Raseborgs stad. 

 
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 30.9.2019 
 Leena Kankaanpää 
 planläggningsingenjör 
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Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 710 Raseborg Datum för ifyllning 07.06.2019
Planens namn Fokuskvarter
Datum för godkännande  Förslagsdatum  
Godkännare  Dat. för meddel. om anh.gör. 07.06.2019
Godkänd enligt paragraf  Kommunens plankod 7789
Genererad plankod   
Planområdets areal [ha] 0,7703 Ny detaljplaneareal [ha]  
Areal för underjordiska utrymmen [ha]  Detaljplaneändringens areal [ha]0,7703
 

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 0,7701 100,0 6400 0,83 0,0000 2856
A sammanlagt 0,1407 18,3 3200 2,27 0,1407 3200
P sammanlagt 0,3441 44,7 3200 0,93 0,3441 3200
Y sammanlagt 0,0000  0  -0,7086 -3544
C sammanlagt       
K sammanlagt       
T sammanlagt       
V sammanlagt 0,0750 9,7 0  0,0750 0
R sammanlagt       
L sammanlagt 0,2103 27,3 0  0,1488 0
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     

lkankaan
Typewritten Text
Bilaga 2.



Underbeteckningar

Områdesreserveringar Areal
[ha]

Areal
[%]

Våningsyta
[m²vy]

Exploateringstal
[e]

Ändring i areal
[ha +/-]

Ändring i våningsyta
[m²vy +/-]

Sammanlagt 0,7701 100,0 6400 0,83 0,0000 2856
A sammanlagt 0,1407 18,3 3200 2,27 0,1407 3200
AK 0,1407 100,0 3200 2,27 0,1407 3200
P sammanlagt 0,3441 44,7 3200 0,93 0,3441 3200
P 0,3441 100,0 3200 0,93 0,3441 3200
Y sammanlagt 0,0000  0  -0,7086 -3544
Y 0,0000  0  -0,7086 -3544
C sammanlagt       
K sammanlagt       
T sammanlagt       
V sammanlagt 0,0750 9,7 0  0,0750 0
V 0,0750 100,0 0  0,0750 0
R sammanlagt       
L sammanlagt 0,2103 27,3 0  0,1488 0
Gator 0,1606 76,4 0  0,0991 0
LPA 0,0497 23,6 0  0,0497 0
E sammanlagt       
S sammanlagt       
M sammanlagt       
W sammanlagt       
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