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TEKN § 64 ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR LAPPERS (ÄNDRING
AV BYGGNADSRÄTTEN /LÄGENHETERNA ÅDAL RNR 755-443-
1-29, BYTARS RNR 755-443-2-2, FORSGÅRD RNR 755-443-1:77,
MÖRSBACKA RNR 755-445-1-55)

TEKN 30.8.2011 § 64
Kompletterande material

Björn och Christer Smed samt Fredrik Grönberg ansöker med en
ansökan som inlämnats den 17.5.2011 om ändring av den gällande
delgeneralplanen för Lappers i Lappers by på lägenheterna Rnr 755-443-
1-29, Rnr 755-443-2-2, Rnr 755-443-1-77 och Rnr 755-1-55. Meningen
med ansökan är att koncentrera den  på området befintliga
glesbyggnadsrätten till byacentrumet. Omårdets yta är ca 100 ha.

I Nylands landskapsplan har Lappers antecknats som byaområde.
Landskapsplanen har stadfästs i miljöministeriet den 8.11.2006. I det nya
utkastet till landskapsplan har beteckningen som  byaområde avlägsnats.

Sjundeå kommuns byggnadsordning har fastställts den 26.6.1993 och
den reviderades i kommunfullmäktige den 12.11.2001. Områdena som
berörs av planeändringen ligger i byggnadsordningens zon 4 (övriga
lämpliga zoner). De zonvisa byggnadsrätterna och byggnadsplatsernas
minimistorlek har räknats upp i kommunens byggnadsordning samt i den
bilaga till delgeneralplanen, där man behandlar den nya bebyggelsens
dimensionering och dirigeringsmetoder utanför de områden som
planlagts för byggnader.

Lappers delgeneralplan har fastställts den 19.11.1993.

Det finns bl.a. följande delgeneralplanebeteckningar och bestämmelser
på området.

A – Område för småhus
Man kan i enlighet med byggnadsordningen på området bygga småhus
med ekonomibyggnader och sådana arbetsutrymmen som inte förorsakar
men för boende.

AM – Område för gårdscentrum
Området reserveras för gårdscentra och herrgårdsområden med
närområden. I enlighet med byggnadsordningen kan man bygga
byggnader som betjänar jord- och skogsbruk och sådana binäringar som
är lämpliga i sådana sammanhang, med nödvändiga bostads-,
produktions- och ekonomibyggnader.

VU- Idrottsområde



Man kan enligt byggnadsordningen på området bygga enbart sådana
byggnader, konstruktioner och funktioner som krävs för idrottsområdets
användning.

M-1- Område som domineras av jord- och skogsbruk
Området är i huvudsak ämnat för idkande av jord- och skogsbruk. På
området kan man enligt byggnadsordeningen skapa sådan
glesbebyggelse som avses i bygglagens 4 §.

M-2- Område som domineras av jord- och skogsbruk
Området är ämnat för idkande av jord- och skogsbruk. Man kan enligt
byggnadsordningen på området bygga enbart sådana byggnader som hör
till jord- och skogsbruket och binäringar till dem.

MT-2- Jord- och skogsbruksområde
Området är ämnat för idkande av effektivt jord- och skogsbruk, som på
grund av landskapsbilden inte är lämpligt för bostads- och
arbetsplatsbyggande. Man kan enligt byggnadsordningen på området
bygga enbart byggnader som hör till jord- och skogsbruket och till dem
hörande binäringar.

Områdets byggnadsrätt har placerats på samma markägares A-områden.

Byggnaderna bör plceras invid vägen eller på lämpliga platser i
terrängen och i landskapet. Byggnaderna bör till sin typ passa in i
gårdscentrum och bland.områdets övriga byggnader.

Området för vilket man ansöker om ändring av delgeneralplan befinner
sig ca 4 kilometer västerut från kyrkobyn i riktning mot Virkby.

Planeprojektet är viktigt för koncentrerandet av västra Sjundeås
glesbebyggelse till Lappers byaområde och det skapar goda
förutsättningar för att utveckla byn. På området finns kommunens
vattenledningsnät.

Arkitektbyrå Arkitekturum Ab kommer att fungera som planläggare.
Markägaren ansvarar för alla kostnader för planläggningen och
utredningarna.
Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 § bör man meddela om att
planläggningen görs anhängig på ett sådant sätt att de delägande har
möjlighet att få information om dess utgångspunkter, den planerade
tidtabellen samt om tillvägagångssättet för deltagande och bedömning.
Man bör informera på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens mål
och betydelse. Enligt markanvändnings- och byggförordningens 30 § 2
mom informeras om möjlighet att yttra sin åsikt på det sätt som bestäms i
planen för deltagande och bedömning på ett sätt som fungerar med tanke
på att de delägande kan få ta del av informationen. Om man med tanke
på ärendets natur inte anser något annat sätt att informera vara lämpligt,
bör man meddela om ärendet på samma sätt som de kommunala



meddelandena i kommunen publiceras. En annons bör dock alltid
publiceras i minst en på orten allmänt ytgiven tidning.

Kompletterande material och bilagor
- Som kompletterande material ansökan av den 17.5.2011 för ändringen
av Lappers delgeneralplan.

Föredragning: Kommuningenjör Markku Kärkkäinen tel. 050 386 0804,
 e-post markku.karkkainen@siuntio.fi

Förslag: Nämnden besluter

- Att inleda ändringen av Lappers delgeneralplan (ändring av
byggnadsrätten/lägenheterna Ådal Rnr 755-443-1-29, Bytars Rnr
755-443-2-2, Forsgård Rnr 755-443-1:77, Mörsbacka Rnr 755-445-
1-55). Förutsatt att sökandena ansvarar för alla
planläggningskostnader och kostnaderna för de utredningar som hör
till den och

- Att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 31.1.2011
kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på
kommnens anslagstavla, i Kirkkonummen Sanomat och i Västra
Nyland.

Behandling: Ärendet behandlades efter ärende 66.

Då kommuningenjören inte var närvarande, föredrogs ärendet av
tekniska chefen.

Beslut: Nämnden beslöt

- Att inleda ändringen av Lappers delgeneralplan (ändring av
byggnadsrätten/lägenheterna Ådal Rnr 755-443-1-29, Bytars Rnr
755-443-2-2, Forsgård Rnr 755-443-1:77, Mörsbacka Rnr 755-445-
1-55). Förutsatt att sökandena ansvarar för alla
planläggningskostnader och kostnaderna för de utredningar som hör
till den och

- Att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 31.1.2011
kungöra anhängiggörandet av delgeneralplaneändringen på
kommnens anslagstavla, i Kirkkonummen Sanomat och i Västra
Nyland.


