
DETALJPLANERING AV OMRÅDET KRING STÖRSVIK NYA INFARTSVÄG 

 

KST 16.6.2008/§ 122 

Bilaga 2 Sökandenas lägenheter på sammanlagt ca 9 ha finns på Störsviks general-

plansområde. Den nya infartsvägen från Sunnanvikskorsningen till fritids-

centret löper genom lägenheten. 

 

Byggandet av den nya infartsvägen är aktuellt under de närmaste åren. Den 

nuvarande infartsvägens, d.v.s. Störsviksvägens trafiksäkerhet förbättras 

genom att den förses med en lättrafikled, byggnadsplaneringen pågår och 

byggandet har budgeterats för detta och följande år. Områdets servicecen-

tral har placerats intill den nya infartsvägen och också av detta skäl bör man 

redan nu bereda sig på att bygga den nya infartsvägen. Området för den nya 

infartsvägen bör detaljplaneras så att områdesreservationerna kan anvisas 

per lägenhet och markanvändningsavtal ingås så att områden fås i kommu-

nens besittning för byggande.  

 

I detaljplaneringen bör för området anvisas också bostadsbyggande. Byg-

gandet kan tidsmässigt i enlighet med markanvändningsscenariot beaktas på 

längre sikt. En del av bostadsbyggandet kan förverkligas först då den nya 

infartsvägen byggts. Också i detaljplanen kan intas bestämmelser om tidta-

beller för planens förverkligande. 

 

Nyttoanalysen för Störsviks generalplansområde har färdigställts. I denna 

har markanvändningsersättningarna uträknats per markägare. Med inkoms-

terna från områdets markanvändningsavtal kan kostnaderna för byggandet 

av den nya infartsvägen täckas. Byggandet kan framskrida i skeden. I ett 

första skede 1,5-1,8 milj. euro för en grusbelagd körbana (mvs 0%). 

 

Miljönämnden tar inte bygglovsansökningar för Störsviksområdet till be-

handling eftersom detaljplan saknas. På området finns dock motiverade 

byggbehov, t.ex. familjens barn eller andra anhöriga vill flytta nära föräld-

rarnas boplats. I detta slags fall borde byggande tillåtas, förutsatt naturligt-

vis att inte detaljplaneringen försvåras. Med modern teknik kan de kommu-

naltekniska arrangemangen ordnas säkert också med tillfälliga lösningar. 

Det må nämnas att detaljplaneringen av de generalplanerade områdena 

kommer att vara långvarig (årtionden). Det är således inte motiverat att på 

den grund stoppa all byggverksamhet. 

 

Av bilaga 2 framgår en instruktiv gränsdragning för det område som enligt 

beslutsförslag skall detaljplaneras. 

 

Förslag: Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att detaljplanera områ-

det längs den nya infartsvägen enligt det instruktiva gränsdragningsförsla-

get i bilaga 2 och ge miljönämnden i uppdrag att uppgöra direktiv för bevil-

jandet av bygglov på Störsviks generalplansområde.    

 

Beslut: Förslaget godkändes. 

 =====  

 

Tekn. 9.9.2008 /§ 72 Via en kvalitetsbaserad konkurrensutsättning har man till planerare valt 

Bilaga 5  Eriksson Arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting kommer att komplettera 

grundkartan. Natur- och djurbeståndsutredningarna hör till planeraren. 

 



Förslag (MK): Nämnden antecknar ärendet för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 ====   

 

Tekn  9.6.2009/§ 44   
Bilaga 1  Planen för deltagande och bedömning, utredningen om naturvärden, uppda-

teringen av grundkartan har gjorts och man har hållit ett informationstill-

fälle för markägarna. Utredningen om naturvärdena har kompletterats och 

kommer ännu att kompletteras. Planeraren kommer till mötet för att redo-

göra för planläggningssituationen. 

 

Förslag: (MK) Planen för deltagande och bedömning och utkastet till detaljplanen sätts till 

offentligt påseende. 

 

Behandling: Nämnden var av den åsikten, att alternativ 1 är ett bättre alternativ.  

 Som motivering är att man inte bör planera flacka områden, man bör för-

söka kompensera markägaren med byggrätter på södra sidan om vägen.  

 Medlem Antti Keskitapio meddelade sin avvikande åsikt. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 ====  

 

Tekn 8.12.2009/§ 94 Planeutkastet har varit utsatt till offentlig behandling. Planeraren har 

Bilaga 1 uppgjort genmälen till responsen och har på basen av den uppgjort plane-

förslaget, men dokumentens beredning i övrigt är ännu på hälft. 

 I miljöcentralen anordnades den 1.10.2009 en arbetspalaver, där projektet 

behandlades. Naturutredningen har blivit färdig, buller utredningen har 

gjorts och utlåtandet från miljöcentralen har inkommit. Dokumenten finns 

på kommunens hemsidor och de finns även tillgängliga via Ann-Britt  

 Latvala, tel. 2606 1237. 

 

Förslag: (MK) Planerarens genmälen skickas till dem som gjort anmärkningar och man ber 

att de ännu kommenterar vid behov före utgången av denna månad. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 Medlem Minna Uusi-Eskola anlände vid behandlingen av denna paragraf 

18.05. 

 ==== 

 

Tekn 12.1.2010/§ 3 Under mötet ges närmare information angående tilläggskommentarerna. 

Bilaga 2 

Förverkligandet av en ny infartsväg etappvis bör tas i övervägande. I bud-

geten för åren 2010-2011 som godkänts av fullmäktige ingår byggandet av 

lättrafikleden invid Störsviksvägen. Då ovannämnda led byggs kommer tra-

fiksäkerheten på Störsviksvägen att öka och man kan dirigera tilläggstrafik 

till vägen.  

 

Alternativt kan man tänka så att den norrutgående trafiken på infartsvägens 

detaljplaneområde tillsvidare dirigeras via Timalavägen och den söderutgå-

ende trafiken via Störsviksvägen. Då behövs infartsvägens slutparti inte 

ännu.  

 



Dessutom inverkar det att trafikarrangemangen i Sunnanvikkorsningen för 

tillfället är oklara. Man inväntar förbättringsplaner från vägförvaltningen, 

en planskild korsning är aktuell. Investeringarna bör planeras så att de görs 

etappvis enligt behov. 

 

Investeringsbehovet skulle i detta skede vara ca 1,0 milj. euro mindre än om 

man förverkligar hela infartsvägen på en gång .  

  

 Tilläggs som bilaga och Henrik Östermans tilläggsanmärkning till besluts-

förslaget. 

 

 

Förslag: (MK) Planerarens genmälen godkänns och infartsvägens detaljplan skickas som 

ett förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling. Anslutningarna från 

bosättningen söder om infartsvägen antecknas i planen. 

 

 Emellertid föreslås att två alternativ utsätts till offentlig behandling. 

1. Enligt planerarens förslag. 

2. Alternativ, där infartsvägens slutdel tas bort från detaljplanen. 

 

Det slutliga beslutet om alternativ fattas, då utlåtandena och anmärkningar-

na om dem har inkommit. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 ==== 

 
KST 8.3.2010 § 52 

Bilaga 4 

 

Förslag: Kommunstyrelsen besluter framlägga förslaget till detaljplan enligt bilaga 

till påseende och inbegära utlåtanden om förslaget.  

 

Behandling: Medlem Rehnberg avlägsnade sig och var på grund av jäv inte närvarande 

under behandlingen av detta ärende. 

 

Beslut: Förslaget godkändes. 

 ====  

 

Tekn 14.9.2010 § 67 

 

Bilaga 6  

 Planeförslaget har varit upptaget till offentlig behandling. Planeraren har 

uppgjort genmälen till anmärkningarna och utlåtandena. En tjänstemanna-

underhandling hölls den 16.6.2010. 

Dokumenten finns i sin helhet på kommunens hemsidor och finns även att 

tillgå i byggnadskansliet (Ann-Britt Latvala). 

 

Kommuningenjören (MK)   

Förslag: Kommunstyrelsen föreslås följande: 

 

- planerarens genmäle godkänns, vilka skickas till dem som inlämnat an-

märkningar. 

- Planeförslaget godkänns. 

Beslut: 



 

Behandling: Ersättare Raivio föreslog, att ärendet bordläggs. Gjorda förslag erhöll inte 

understöd. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

 Ersättare Raivio meddelade sin avvikande åsikt (bilaga). 

 ====  

TEKN 14.3.2017 § 37 

Kompl.mat.  

 

Då den planskilda korsningen i Sunnanvik byggs bör infartsvägen byggas. 

Med detaljplanen får kommunen inkomster för byggandet av infartsvägen. 

Planedokumenten är delvis föråldrade, därför bör de uppdateras. Likaså bör 

beräkningarna för utvecklingsersättningarna uppdateras. 

 

Enligt MRL § 58 kan man med en planebestämmelse förskjuta ikraftträdan-

det av en detaljplan med tre år i taget. Detta kan tillämpas fram till det att 

man inleder byggandet av den planskilda korsningen eller stegvis då vägen 

från söder fram till det område, som skall detaljplaneras, blir färdigbyggt. 

Det är motiverat att få detaljplanen att träda i kraft genast till de delar som 

gäller infartsvägen och området för tjänster. 

 

Utgångspunkten har varit att man använder det befintliga vägnätet som 

planevägar. Då finns det inget omedelbart behov att bygga planevägar. En-

ligt allmän kutym uppbär man kostnaderna för kommunaltekniken till fullt 

belopp som anslutningsavgifter. 

 

Man har med markägarna gjort utkast till markanvändningsavtal. Markä-

garna har delvis förhållit sig med reservation till utkasten. Enligt MRL § 

91c kan man för områdets tomter bestämma en utvecklingsersättning, så-

vida inget markanvändningsavtal fås till stånd. Lantmäteriverket bestämmer 

tomtvis om utvecklingsersättningen på initiativ av kommunen. Den bör er-

läggas först då tomten säljs. Det är för markägarna ett tryggare alternativ, 

eftersom man inte behöver betala några garantier eller avtalsersättningar i 

förväg. Utvecklingsersättningen täcker anläggningskostnaderna för detalj-

planeområdets infrastruktur, samt en del av infartsvägens kostnader. Detta 

innenbär att detaljplanen på nytt bör tas upp till offentlig behandling som ett 

justerat förslag. 

 

I slutbehandlingen kommer det i praktiken att finnas två alternativ. 

 

Alternativ 1: 

Detaljplanen godkäns i sin helhet under förutsättning att man uppbär ut-

vecklingsersättningen till fullt belopp per tomt (MRL § 91c) och detaljpla-

nens ikraftträdande skjuts framåt med tre år (MRL § 58). 

 

Alternativ 2: 

Detaljplanen godkäns i dethär skedet till den del som gäller vägområdet för 

infartsvägen och området förtjänster. Området för tjänster överlåts till 

kommunen som gratisöverlåtelse enligt markanvändningsavtalet, då områ-

det detaljplaneras. 

 

Bilagor och kompletterande material: 

-Som kompletterande material: 



o förslaget till detaljplan 

o utvecklingsersättningsberäkningarna som bör uppdateras 

 

Planehandlingarna finns i sin helhet på kommunens nätsidor. 

 

Beredning: Markku Kärkkäinen tel 050 386 08 04, e-post: mkarkkai-

nen@elisanet.fi 

 

Föredragande: tekniska direktören Markus Moisio, tfn 044 386 1099,  

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Förslag: Tekniska nämnden besluter att  

 

 1.man uppdaterar planehandlingarna och utvecklingsersättningsberäkning-

arna för förslaget till detaljplan för Störsviks infartsväg. 

 

2.Efter uppdateringen ställs planeförslaget på nytt till offentlig behandling 

och tas upp till behandling i tekniska nämnden. 

 

 

 

Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag under behandlingen: 

 

Ändrat förslag: Tekniska nämnden besluter att  

 

1. man uppdaterar planehandlingarna och utvecklingsersättningsberäk-

ningarna för förslaget till detaljplan för Störsviks infartsväg. 

 

2. Efter uppdateringen ställs planeförslaget på nytt till offentlig behand- 

 ling och tas upp till behandling i tekniska nämnden. 

 

3. ansöker om 15 000 euro (moms. 0 %) av kommunstyrelsen och vidare 

av kommunfullmäktige i investeringsanslag för uppdateringen av hand-

lingarna och utvecklingsersättningarna. 

 

Beslut. Enligt ändrat förslag. 

 ====    


