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SJUNDEÅ KOMMUN 

Revidering av generalplaner 2017–2019 

 
 
 
 
PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH 
BEDÖMNING 
 
I detta program för deltagande och bedömning (63 § och 64 § MBL) presente-
ras bl.a. planläggningens innehåll och målsättning samt berättas hur de delä-
gande kan påverka planläggningen och hur man bedömer planändringarnas 
konsekvenser i samband med planläggningen. 
 
 
 
Utarbetad  6.6.2017 

Uppdaterad  28.2.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ulla.forsberg
TEKN 12.3.2019 § 33 Bilaga 7
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UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR PLANERINGEN 

1. Planeringsområdena och bakgrunden till projektet 

Till Sjundeå kommuns revidering av generalplanerna 2017 har man samlat 
ett antal generalplaneändringar som görs i kommunens generalplaner. En-
skilda markägare har ansökt om generalplaneändringarna. Ändringarna är 
små och begränsas till enskilda lägenheter. En förutsättning för att man kan 
göra  ändringar och revidera planer är att ändringarna uppfyller samma jäm-
likhetsprinciper som följts vid tidigare revideringar av generalplaner. De an-
sökningar om ändring som inte har uppfyllt ovannämnda kriterier har inte ta-
gits med i revideringen. 

Ändringsområdena finns inte på Sjundeå kommuns detaljplaneområden el-
ler nära dem. Ändringsobjekten är följande: 
 
 

1. Djupträsk 1:49 (755-439-1-49) 
2. Skogskilen 1:83 (755-439-1-83) och Djupbäck 1:47 (755-439-1-47) 
3. Björkhem 1:56 (755-439-1-56) 
4. Klockarbacka 1:110 (755-470-1-110) 
5. Lönnbacka 1:24 (755-459-1-24) och Lilläng 1:634 (755-459-1-
634) 
6. Nedergård 2:15 (755-473-2-15) 
7. Lill-Ollas 2:61 (755-426-2-61) 
8. Nygård 1:81 (755-404-1-81) 
9. Gåsholms Inre Örn 1:44 (755-452-1-44) 
10. Siggans 1:21 (755-417-1-21) ja Ekeberga 1:34 (755-417-1-34) 
11. Strömbacka 1:100 (755-403-1-100) 
12. Rinteelä 1:139 (755-473-1-139) 

 
 
Nya ändringsobjekt kan under planeringens gång eventuellt läggas till för att 
revideras inom ramen för denna planeringsprocess. Programmet för delta-
gande och bedömning kompletteras och uppdateras under arbetets gång. 
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Revideringssplatserna på kartan. Guidekarta © Lantmäteriverket 2019. 
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2. Planeringens målsättning 

Målsättningen med revideringen av generalplanerna är att ändra generalpla-
nebeteckningarna för de fastigheter som är belägna på ändringsplatserna, 
så att de motsvarar markägarnas behov. De nuvarande generalplanernas 
dimensioneringsgrunder förblir i kraft. 
 
Vid revideringen av ändringarna beaktas innehållet i landskapsplanen, de 
naturförhållanden som råder i områdena, eventuella fornminnen, kulturland-
skapet mm. Vid revideringarna utnyttjar man den senaste till buds stående 
informationen ur t.ex. Museiverkets register och informationsbanker gäl-
lande platserna och som upprätthålls av statsförvaltningen. Vid behov gör 
man i samband med ändringarna separata, begränsade inventeringar, som 
beaktas vid planeringen. 
  
Varje ändring beskrivs med en kort redogörelse och man presenterar gene-
ralplanens nuvarande situation jämfört med ändringsförslaget. I den plats-
specifika presentationen presenterar man på ett noggrannare sätt bakgrun-
den till ändringsbehoven, förhållandena på ändringsplatsen och ändringar-
nas konsekvenser. 

 
Ändring av generalplanen ansöks för följande platser: 
 
Objekt 1, Djupträsk 1:49: Flytt av två befintliga byggnadsplatser till nya och 
bättre platser. 
 
Objekt 2, Skogskilen 1:83 Djupbäck 1:47: Ändring av två nuvarande A-områ-
den så att det bildas bättre byggnadsförhållanden. 

 
Objekt 3, Björkhem 1:56: Flytt av två befintliga byggnadsplatser till nya och 
bättre platser invid Karskogvägen. 
 
Objekt 4, Klockarbacka 1:110: Ändring av en beteckning i generalplanen till 
ett A-område i enlighet med fastighetens användningsändamål. 
 
Objekt 5, Lönnbacka 1:24 (755-459-1-24) och Lilläng 1:634: Ändring i ett A-
område för att uppnå gynnsammare byggnadsplatser. 
 
Objekt 6, Nedergård 2:15: Placering av två byggnadsplatser i ett M-1-om-
råde till en bättre väganslutning och närmare Näsbyvägen. Målet är att få 
tomter som öppnas mot söder/väst. 

  
Objekt 7, Lill-Ollas 2:61: Flytt av en byggnadsplats till en bättre väganslut-
ning och ändring av ett A-område så att det ligger vid en bättre väganslut-
ning. 

  
   Objekt 8, Nygård 1:81: Flytt av en byggnadsplats längre bort från en hög-

spänningslinje och ändring av byggnadsplatserna i M-1-området till A-områ-
den och placering av dem närmare Näsby vid en bättre väganslutning.  
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Objekt 9, Gåsholms Inre Örn 1:44: Ökning av byggrätten för objekten från 
nuvarande RA/50 till RA/110. 
 
Objekt10, Siggans 1:21 och Ekeberga 1:34. Flytt av två byggnadsplatser i 
M-1-området till en bättre väganslutning och närmare kyrkbyn. 

  
Objekt 11, Strömbacka 1:100. Ändring av ett befintligt A-område för att 
uppnå bättre byggnadsförhållanden. 
 
Objekt 12, Rinteelä 1:139. Flytt av en byggnadsplats till Övitsbyvägen. 
 

 

 

3. Beskrivning av området och planeringssituationen 

3.1 Den bebyggda miljön 

Största delen av ändringsobjekten ligger i glesbygdsliknande områden. I de-
ras näromgivning råder skogbevuxna landsbygdsförhållanden som omfattar 
en del bebyggelse och befintligt byggnadsbestånd. 

 
Objekt 1-3 ligger nära varandra i Djupbäck på den östra sidan av Långträs-
ket längs Karskogsvägen. 

 
Objekt 4 ligger i Västerby i närheten av kyrkbyn, bredvid Päivärinteen koulu. 

 
Objekt 5 ligger på den norra sidan av Vikträsk, i närheten av västbanan och 
Ängesbyvägen. I närheten av objektet ligger också Sjundby slott. 
 
Objekten 6, 8 och 12 ligger på den norra sidan av Björnträsk längs Övitsby-
vägen, Näsbyvägen, Österlundsvägen och Andbyvägen. 
 
Objekt 7 ligger på den sydöstra sidan av Björnträsk i anslutning till Harvsvä-
gen. 

 
Objekt 9 ligger i den inre skärgården på den södra sidan av Svinö. 
 
Objekt 10 ligger i närheten av kyrkbyn och Svidja gårds kulturmiljö i den 
södra ändan av Näsbyvägen. 
 
Objekt 11 ligger i närheten av Kvarnby, strax intill den östra stranden av Så-
gars fors. 

 
 
3.2 Naturmiljö, grundvatten och fornlämningar 

I ändringsområdena finns inga kända särskilt ömtåliga naturförhållanden. En 
del av objekten ligger i Degerby–Pickala å–Palojoki å kulturlandskapsom-
råde av landskapsintresse eller i dess närhet. I de egentliga ändringsområ-
dena finns inga kända fornlämningar eller objekt som ingår i fornlämningsre-
gistret. Objekt 7 och 10 ligger i grundvattenområden eller i närheten av såd-
ana. 
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Objekt 1–3 ligger på den östra sidan av Långträsket. På Långträskets södra 
sida ligger en del av Meiko-Lappträsk område (FI0100021) som hör till nät-
verket Natura 2000 samt Skvallerbäckens naturskyddsområde 
(YSA014161). På den östra sidan av Karskogsvägen strömmar Djupbäcken, 
en bäck som är en del av Sjundeå ås Natura 2000-område (FI0100085). 

 
Objekt 5 ligger i närheten av Sjundby slotts kulturmiljö och byggda kultur-
miljö (RKY-område). I närheten av objektet, på den västra sidan av Änges-
byvägen, ligger Ängesby försvarsutrustning (Ängesby 2, 56902 och 16994) 
som är kulturarvsobjekt. På den norra sidan av området ligger Kapellback-
ens kulturarvsobjekt (16890). Sjundeå å (FI0100085) som hör till nätverket 
Natura 2000 mynnar ut i Vikträsk. 
 
Vid objekten 6, 8 och 12 domineras naturen av skog. På den östra sidan av 
Björnträsk ligger Torsgårds skogsnaturskyddsområde (FI0100100) som in-
går i programmet Natura 2000. Längre norrut ligger Övitsbybergen och från 
nordost strömmar Palojoki å. I närheten av Björnträsk, på den västra sidan 
av Palojoki å, ligger Övitsby historiska byplats (1000021629) som är ett kul-
turarvsobjekt. 
 
En del av ändringsområdet för objekt 7 ligger i Lonnobackas grundvatten-
område (0125751) som är ett grundvattenområde som är viktigt med tanke 
på vattenförsörjningen. I närheten av ändringsobjektet ligger Vargmossens 
naturskyddsområde (YSA231327) som grundats privat. 

 
Objekt 9 ligger i zonen för inre skärgården där värden i kultur- och natur-
landskapet ska beaktas och värdefulla naturförhållanden bevaras. Även mil-
jöns tillstånd bör förbättras, vattenskyddet främjas och behoven av rekreat-
ionsanvändning beaktas. 
 
Ändringsområdet för objekt 10 ligger på den östra sidan av RKY-området 
Svidja gård. I närheten av ändringsobjektet ligger Gestanåkerns fornläm-
ningsområde samt Gestanåkerns stenåldersboplats. 
 
Objekt 11 ligger i närheten av Sågars fors som är en del av Sjundeå ås Na-
tura 2000-område (FI0100085). 

 
 

3.3 Planeringssituation 

Landskapsplan 

I Sjundeå kommuns generalplaneområden gäller landskapsplanen för 
Nyland (8.1.2006), Nylands 1 etapplandskapsplan (22.6.2010) samt 
Nylands 2 etapplandskapsplan, som fastställdes vid miljöministeriet den 
30.10.2014. Landskapsplanerna styr uppgörandet av generalplanerna. 
 
Landskapsfullmäktige i Nyland godkände den fjärde etapplandskapsplanen 
24.5.2017. Landskapsstyrelsen beslutade 21.8.2017 att planen träder i kraft 
innan den vunnit laga kraft. 

 
Nylandsplanen 2050 är under beredning. Nylandsplanen omfattar hela Ny-
lands område och tar tidsmässigt sikte på 2050. I planen sammanställs alla 
centrala teman för markanvändningen och den bereds under åren 2016–



PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING            Arkitekturum Ab 
Sjundeå kommun, revidering av generalplaner 2017-19                                           28.2.2019              
                                                 
   

  8/12 

2019. Då Nylandsplanen träder i kraft ersätter den de gällande och lagkraf-
tiga landskapsplanerna. Utkastet till Nylandsplanen 2050 har varit framlagd 
8.10–9.11.2018 och skickats ut för utlåtanden 8.10–30.11.2018. 
 
 

 
Objekt 1–12 i landskapsplanen. Karta @ Nylands förbund. 
 

 

Generalplan 

Objekten 1–3 hör till Norra Sjundeå delgeneralplan som fastställdes 
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5.11.1993. 
 
Objekt 4, Klockarbacka 1:110, hör till delgeneralplanen för stationen och 
kyrkbyn som fastställdes 13.12.1993. 
 
Objekt 5, Lönnbacka 1:24, hör till delgeneralplanen för sydöstra Sjundeå 
som fastställdes 7.2.1994. 
 
Objekt 6, Nedergård 2:15 hör till delgeneralplanen för Norra Sjundeå som 
fastställdes 5.11.1993. 

 
Objekt 7, Lill ollas 2:61 hör till delgeneralplanen för Norra Sjundeå som fast-
ställdes 5.11.1993. 
 
Objekt 8, Nygård 1:81, hör till delgeneralplanen för Norra Sjundeå som fast-
ställdes 5.11.1993. 
 
Objekt 9, Inre Ören 1:44, hör till delgeneralplanen för sydöstra Sjundeå som 
fastställdes 7.2.1994. 
 
Objekt 10, Siggans 1:21 hör till delgeneralplanen för stationen och kyrkbyn 
som fastställdes 13.12.1993, och Ekeberga 1:34 hör till delgeneralplanen för 
Norra Sjundeå som fastställdes 5.11.1993. 

 
Objekt 11, Strömbacka 1:100 hör till delgeneralplanen för Norra Sjundeå 
som fastställdes 5.11.1993. 
 
Objekt 12, Rinteelä 1:139 hör till delgeneralplanen för Norra Sjundeå som 
fastställdes 5.11.1993. 
 
Den nuvarande generalplanen, som täcker hela kommunen, har gjorts i de-
lar och är delvis föråldrad. Då planer utarbetas separat för olika delområden 
är det svårt att gestalta den helhet som omfattar hela kommunen. Till exem-
pel kommunstruktur, grönnät, vägnät, kulturhistoriska områden, natur- och 
miljöskyddsområden samt bergsområden sträcker sig över hela kommunens 
område, och det är ändamålsenligt att planera dem samtidigt som en helhet. 
Det finns i synnerhet skäl att planera tätortsområdena (nuvarande och even-
tuella nya) och deras struktur som en helhet eftersom tätortsområdena har 
en avgörande inverkan på både kommunekonomin och servicestrukturen. 

 
Tekniska nämnden har beslutat att revideringen av generalplanen utförs i 
etapper som en temaplan. Teman som valts ut är: trafik och lättrafikleder, 
värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt natur- och miljö-
skydd. Utarbetandet av planen inleds under våren 2019 och den blir färdig i 
början av 2022. 
 

Detaljplan 

Ändringsobjekten ligger inte i områden som omfattas av en detaljplan. 
 

Bakgrundsutredningar som berör planeringen 

 
- Nylands landsbygdslandskap (Nylands förbund 2016) 
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- Missä maat on mainiommat – kulturmiljöer i Nyland (Nylands förbund 
E176-2016) 

- Naturutredning för etapplandskapsplan 4 för Nyland 2014-2015 (Ny-
lands förbund E157-2015)  

- Tien Päällä, kulturhistoriskt värdefulla vägar och leder i Nyland (Nylands 
förbund E132-2014) 

 
Byggnadsordning 

Arbetet med att revidera och uppdatera byggnadsordningen pågår och upp-
skattas bli färdigt till sommaren 2019. Byggnadsordningen för Sjundeå kom-
mun har fastställts 26.6.1993 och den har senast reviderats av fullmäktige 
12.11.2001. 

 
 

4. Intressenter 

Intressenter är områdets markägare och alla de, på vilkas boende, arbete 
eller övriga förhållanden planen kan inverka i anmärkningsvärd grad samt 
de myndigheter och samfund, vilkas verksamhetsområde behandlas vid pla-
neringen. 

 
De på vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden planändringen inver-
kar: 
 

• De som bor nära planområdet 
• De markägare som äger planområdet 
• De som äger marken som angränsar till området samt nära boende 

grannar 
 
Myndighets- och andra instanser som kommer att höras under planläggning-
ens gång: 
 

• NTM-centralen i Nyland 
• Nylands förbund 
• Museiverket 
• Västra Nylands landskapsmuseum 
• Miljö- och byggnadsnämnden 
• Ingå-Sjundeå miljöförening 
• Områdesarkitekten 

 
Intressenterna kan bedöma planlösningarnas inverkan och framföra sin åsikt 
om planändringen. 

 

5. Information och deltagande 

5.1 Planläggningen inleds, PDB 

Ägarna till ändringsobjekten har ansökt om generalplaneändringen. 
 
Information om programmet för deltagande och bedömning kommer att del-
ges enligt följande (63 § MBL): 
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• På kommunens anslagstavlor 
• I kommunens annonseringstidningar 
• På kommunens webbplats (www.siuntio.fi) 

 
Programmet för deltagande och bedömning kompletteras vid behov under 
planläggningsprocessens gång och det ges till kännedom till berörda myn-
digheter. 

 

 

5.2 Planutkast 

Ändringsobjektens planutkast framläggs till påseende uppskattningsvis un-
der vårvintern 2019. 

 
Om utkastet informeras enligt följande: 
 

• Per brev till områdets markägare, näringsidkare samt grannlägenhet-
ernas markägare 

• På kommunens anslagstavlor 
• I kommunens annonseringstidningar 
• På kommunens webbplats (www.siuntio.fi) 

 
Utlåtande begärs från berörda myndigheter. 

 
 

5.3 Planförslag 

Ändringsobjektens planförslag utarbetas utgående från den respons som in-
lämnats under utkastskedet. 
 
Planförslagen läggs fram till påseenden (65 § MBL, 19 § MBF), uppskatt-
ningsvis under hösten 2019. 

 
Om planförslaget informeras enligt följande: 

• På kommunens anslagstavlor 
• I kommunens annonseringstidningar 
• På kommunens webbplats (www.siuntio.fi) 

 
Utlåtande begärs från berörda myndigheter. 
 
Kommuninvånarna och intressenterna har rätt att anmärka på planförslaget. 
Anmärkningen bör inlämnas till kommunstyrelsen innan utgången av fram-
läggningstiden. Kommunen ger ett motiverat genmäle till anmärkningarna. 
 
Ändringsförslagen skickas till kommunstyrelsen för godkännande 
uppskattningsvis i slutet av 2019. 
 
 

6. Konsekvensbedömning 

Generalplaneändringens konsekvenser bedöms i samband med planerings-
arbetet. Ändringarnas konsekvenser bedöms enligt inverkan på: 
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• människornas levnadsförhållanden och levnadsmiljö 
• jordmånen och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 
• växt- och djurarterna, naturens mångfald och naturresurserna 
• områdes- och samhällsstrukturen, samhälls- och energihushåll-

ningen samt trafiken 
• de sociala och ekonomiska förhållandena 
• landskapet, kulturarvet och den bebyggda miljön 

 
I samband med planrevideringarna kan det vid behov utarbetas separata ut-
redningar utgående från vilka det är möjligt att bedöma konsekvenserna 
t.ex. för naturmiljön, fornminnen och kulturlandskapet. 
 

 
7. Kontaktuppgifter 

Information om beredningen av planen fås av följande personer: 
 
Utarbetare av planen: Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA 
    Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Oy 
    Freesegatan 3 A 6 
    00100 Helsingfors 
    050 5890937 
    fl@arkitekturum.fi 
    
Sjundeå kommun:  Timo Onnela, planläggningschef 

tfn 044 386 1286 
    timo.onnela@siuntio.fi 
 
 
 
 


