
SMÅ GENERALPLANEÄNDRINGAR 

 

TEKN 12.3.2019 § 33 

Beredning: 

 

 Planläggningschef Timo Onnela, tfn 044 386 1286  

 

Tilläggsinformation om beslutet: förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää, 

tfn 044 386 1168 

 

fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

I Sjundeå kommuns generalplanegranskning 2017 har man sammanställt  

ändringarna i kommunens generalplaner. Det är enskilda markägare som 

har ansökt om ändringarna. Ändringarna är små och begränsar sig till en-

skilda lägenheter.  

 

De medtagna ändringarna uppfyller jämställdhetsprinciperna som  

tillämpats i granskningsskedet av tidigare generalplaner och dimensioner-

ingen i de gällande generalplanerna. Sådana ändringsansökningar som inte 

har uppfyllt de ovannämnda kriterierna har inte inkluderats i granskningen. 

 

Ändringsområdena ligger inte på Sjundeå kommuns detaljplaneområden el-

ler i närheten av 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) och 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 eventuellt läggas till till granskningen under plane-

ringen inom ramarna av detta planläggningsprojekt. Programmet för delta-

gande och bedömning kompletteras och uppdateras medan arbetet fram-

skrider.  

 

Målet med justeringarna av generalplanerna är att ändra generalplane-

beteckningarna för de fastigheter som ligger på området så att de bättre 

motsvarar markägarnas behov. Dimensioneringsgrunderna och -

bestämmelserna i de nuvarande generalplanerna fortsätter att gälla.  

 

I granskningen av ändringarna beaktar man innehållet i landskapsplanen, 

naturförhållandena på området, eventuella fornminnesobjekt, kulturland-

skapliga faktorer m.m. I granskningarna används den senaste informationen 

som är tillgänglig exempelvis i Museiverkets register och i de geografiska 



datatjänster som statsförvaltningen upprätthåller. I samband med ändring-

arna gör man vid behov separata och begränsade inventarier som beaktas i 

planeringen. 

 

Varje justering beskrivs kort och för varje objekt framförs generalplanens 

nuläge i förhållande till ändringsförslaget. I de objektspecifika redogörel-

serna framför man tydligare bakgrunden till ändringsbehovet, planeringssi-

tuationen, förhållandena vid ändringsobjekten och konsekvenserna av änd-

ringarna. 

 

Bilagor och kompletterande material: 

− Bilaga 6: Inledning 

− Bilaga 7: Uppdaterat program för deltagande och bedömning 

− Bilaga 8: Objektspecifika redogörelser för generalplanens objektspeci-

fika justeringar 1-12 

− Bilaga 9: Objektspecifika plankartor för generalplanens objektspecifika 

justeringar 1-12  

  

Förslag: Tekniska direktören: 

 

Tekniska nämnden beslutar  

 

- godkänna planläggarens utkast till de objektspecifika justeringarna 1-12 

i generalplanen. 

 

- lägga de bifogade utkasten till de objektspecifika justeringarna i gene-

ralplanen offentligt fram enligt MBL 65 §och MBF 27 §.  

 

- be följande ge utlåtanden om de objektspecifika justeringarna 1-12 i ge-

neralplanen: 

 

▪ Invånarna på planeringsområdets närområde  

▪ Planeringsområdets markägare  

▪ Ägarna till de markområden som avgränsar till området 

▪ Nylands NTM-central  

▪ Nylands förbund  

▪ Museiverket  

▪ Västra Nylands landskapsmuseum  

▪ Miljö- och byggnadsnämnden  

▪ Ingå-Sjundeå miljöförening rf  

▪ Områdesarkitekten  

 

Behandling:   Ordförande föreslog med enhälligt understöd av nämnden att man begär 

utlåtande från Sjundeå lantbruksförening.  

 

Ändrat förslag:  Tekniska nämnden beslutar  

 

- godkänna planläggarens utkast till de objektspecifika justeringarna 1-12 

i generalplanen. 

 

- lägga de bifogade utkasten till de objektspecifika justeringarna i gene-

ralplanen offentligt fram enligt MBL 65 §och MBF 27 §.  

 



- be följande ge utlåtanden om de objektspecifika justeringarna 1-12 i ge-

neralplanen: 

 

▪ Invånarna på planeringsområdets närområde  

▪ Planeringsområdets markägare  

▪ Ägarna till de markområden som avgränsar till området 

▪ Nylands NTM-central  

▪ Nylands förbund  

▪ Museiverket  

▪ Västra Nylands landskapsmuseum  

▪ Miljö- och byggnadsnämnden  

▪ Ingå-Sjundeå miljöförening rf  

▪ Områdesarkitekten  

▪ Sjundeå lantbruksförening 

 

 

Beslut:   Enligt ändrat förslag.  

 

Delgivning:  De ovannämnda instanserna.  

  ==== 

   

TEKN 25.2.2020 § 24 

Beredning och mer information om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

tfn 050 386 1286, e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Bilagor och kompletterande material: 

− Bilaga:  

• Uppdaterat program för deltagande och bedömning 

• Objektspecifika redogörelser om generalplanen objektspecifika ju-

steringarna 1 – 13 

• Objektspecifika plankartor över generalplanens objektspecifika ju-

steringarna 1 – 13 

• Dimensioneringsanvisningar 

− Kompletterande material:  

• Ansökningar om ändring i generalplan TEKN 14.3.2017 § 30 och 

TEKN 15.6.2017 § 77 

 

Målet med justeringen av generalplanerna är att ändra generalplanebeteck-

ningarna för de fastigheter som ligger på området så att de bättre motsvarar 

markägarnas behov. Dimensioneringsgrunderna och -bestämmelserna i de 

nuvarande generalplanerna fortsätter att gälla.  

 

I justeringen av ändringarna beaktar man innehåller i landskapsplanen, na-

turförhållandena på området, eventuella fornminnesobjekt, kulturlandskap-

liga faktorer m.m. I granskningarna används den senaste informationen som 

är tillgänglig exempelvis i Museiverkets register och de geografiska data-

tjänster som statsförvaltningen upprätthåller. I samband med ändringarna 

gör man vid behov separata och begränsade inventarier som beaktas i plane-

ringen. 

 

Varje ändring beskrivs kort och för varje objekt framförs generalplanens 

nuläge i förhållande till ändringsförslaget. I de objektspecifika redogörel-

serna framför man tydligare bakgrunden till ändringsbehovet, planeringssi-



tuationen, förhållandena vid ändringsobjekten och konsekvenserna av änd-

ringarna. 

 

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 I 01:56 (755-459-1-56) och Björkhem II 1:78 (755-459-1-78) 

4. Klockarbacka 1:110 (755-470-1-110)  

5. Lönnbacka 01:24 (755-459-1-24)   

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. Inre Örn 01:44 (755-452-1-44) och Yttre Örn 01:45 (755-452-1-45) 

10. Siggans 1:21 (755-417-1-21) och Ekeberga 1:34 (755-417-1-34)  

11. Strömbacka 1:100 (755-403-1-100)  

12. Rinteelä 1:139 (755-473-1-139)  

13. Solhem I 01:53 (755-466-1-53) och Solhem II 1:235 (755-459-1-235) 

 

Förslag:  Planeringschefen:  

 

  Tekniska nämnden beslutar 

 

− godkänna planläggarens förslag till generalplanens objektspecifika ju-

steringar 1 – 13; 

 

− lägga de bifogade utkasten till generalplanens objektspecifika justering-

ar 1 – 13 offentligt fram enligt MBL 65 § och MBF 27 §;  

 

− be utlåtanden om utkast till de objektspecifika justeringar 1 – 13 i gene-

ralplanen av följande: 

 

• Invånarna på planeringsområdets närområde  

• Planeringsområdets markägare  

• Ägarna till de markområden som avgränsar till området 

• Nylands NTM-central  

• Nylands förbund  

• Västra Nylands museum  

• Miljö- och byggnadsnämnden  

• Ingå-Sjundeå miljöförening rf  

• Områdesarkitekten  

 

Behandling:  Ordförande föreslog med enhälligt understöd av nämnden att man begär 

utlåtande av Sjundeå lantbruksförening om förslagen till de objektspecifika 

justeringar 1 – 13 i generalplanen.  

 

 Föredraganden gjorde ett ändrat förslag. 

 

Ändrat förslag:  Tekniska nämnden beslutar 

 

− godkänna planläggarens förslag till generalplanens objektspecifika ju-

steringar 1 – 13; 

 



− lägga de bifogade förslaget till generalplanens objektspecifika juste-

ringar 1 – 13 offentligt fram enligt MBL 65 § och MBF 27 §;  

 

− be utlåtanden om förslagen till de objektspecifika justeringar 1 – 13 i 

generalplanen av följande: 

 

• Invånarna på planeringsområdets närområde  

• Planeringsområdets markägare  

• Ägarna till de markområden som avgränsar till området 

• Nylands NTM-central  

• Nylands förbund  

• Västra Nylands museum  

• Miljö- och byggnadsnämnden  

• Ingå-Sjundeå miljöförening rf  

• Områdesarkitekten  

• Sjundeå lantbruksförening 

 

Beslut:  Enligt ändrat förslag.  

 

Delgivning: De ovannämnda instanserna  

==== 

 

 


