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Etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel i Pargas
400/10.02.03/2020
Bygg- och miljönämnden 10.06.2020 § 97
Beredare
Föredragande

Planläggare Charlotte Koivisto, tfn 040 488 5906
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi
En justering av detaljplanen för kvarter 1 i Lövnäs stadsdel har blivit aktuell i
samband med planeringen av en ny bro över Hessundet. Eftersom den planerade
nya bron vid Rävsundet mellan Kirjalaön och Kustö kommer att dimensioneras så
att den även bär så kallade HCT-långtradare, har trafikledsverket beslutat att i
stället för att reparera Hessunds bron byta ut den till en ny brokonstruktion som
också bär HCT-långtradare för att möjliggöra användning av större och tyngre
fordon för den tunga industrin i Pargas.
Den nya planerade bron och vägsträckningen i samband med den är placerad så
att den delvis sträcker sig ut över industrikvarteret i den gällande detaljplanen.
Eftersom justeringen av kvarterets gränser som krävs är liten och konkret bara
berör områden som behövs för trafikändamål för att möjliggöra byggande av den
nya bron, kommer ändringarna att göras i form av en etappdetaljplan som
endast omfattar planbestämmelser kring trafiklösningar.
Etappdetaljplanen ingår inte i stadens planläggningsöversikt men är nödvändig
att genomförs enligt snabb tidtabell eftersom vägplanen för den nya bron inte får
vara i strid med detaljplanen.
För det dryga 23 ha stora planområdet gäller en detaljplan som godkänts 1976.
Området är anvisat som kvartersområde för industribyggnader och -inrättningar
och på planområdet verkar en industriell metallverkstad som bland annat
tillverkar stora stålkonstruktioner och maskindelar. Preliminära underhandlingar
har redan förts med berörda myndigheter, det på området verksamma företaget
samt med ägaren av kvarteret och man kan konstatera att byggandet av en ny
bro är i allas intresse.
Konsekvensbedömning av planprojektet: Genom etappdetaljplanen skapas
förutsättningar att göra upp en vägplan för att kunna bygga en ny bro över
Hessundet. Det här möjliggör bland annat att ortens tunga industri kan använda
sig av tyngre och således mera effektiva transportlösningar. Etappdetaljplanen är
därför helt i linje med de riksomfattande målen för områdesanvändning
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eftersom användningen av HCT-långtradare konstaterats vara ett av de viktigaste
sätten att minska CO2-utsläpp från godstrafiken på landsvägarna. Verksamheten
i industrikvarteret som berörs av planen påverkas inte negativt av de nödvändiga
justeringarna av kvartersgränsen och har i hög grad stor nytta av en bro som
tillåter tyngre transporter.
Bilaga

11. Program för deltagande och bedömning
12. Planutkast med tillhörande preliminära planbestämmelser och
teckenförklaringar

Förslag

Bygg- och miljönämnden beslutar att uppgörande av en etappdetaljplan med
fokus på trafiklösningar kan vidtas för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel och inleds
genom att anhängiggöra planen och samtidigt lägga fram planprojektets
beredningsmaterial.

Beslut

Förslaget godkändes.
__________________

Delgivning

Planläggningsenheten, byggnadstillsynen

Bygg- och miljönämnden 09.12.2020 § 202
Beredare
Föredragande

Planläggare Charlotte Koivisto, tfn. 040 488 5906
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn. 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi

Etappdetaljplanen för kvarter 1 i Lövnäs stadsdel meddelades inledd per annons i
ÅU och Turun Sanomat 26.6.2020 och samtidigt lades projektets
beredningsmaterial fram. Planområdets intressenter har inte lämnat åsikter om
materialet. Myndigheter har också beretts tillfälle att ge utlåtande om det
framlagda materialet. Säkerhets- och kemikalieverket TUKES meddelade redan
vid kallelse till det myndighetssamråd som hölls 14.5.2020 att de inte ser några
hinder för att planändringen men att det under hela byggtiden bör ses till att
räddnings-väsendet vid behov har tillträde till Paramet Konepaja Oy:s områden.
Egentliga Finlands NTM-central och Egentliga Finlands förbund har meddelat att
de inte ser det nödvändigt att avge utlåtande i ärendet och Egentliga Finlands
regionala ansvarsmuseum har i sitt utlåtande endast konstaterat att de inte har
något att anmärka om utkastet. Försvarsmakten har i sitt utlåtande framhållit att
vägförbindelsen ut till skärgården är viktig med tanke på deras verksamhet och
att förbindelsen över sundet därför även under hela byggnadsskedet måste vara
tillgänglig och att möjliga kablar i området bör beaktas vid byggnadsskedet.
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Caruna har i sitt utlåtande bifogat en karta med deras elledningar utmärkta och
meddelat att vid byggande på eller i närheten av dessa ledningar bör alltid
begäras skilda utlåtanden av dem, även fast planen skulle tillåta byggande på
dessa områden. Inom planområdet finns bara 20 kV jordkablar enligt Carunas
karta. Ledningarna på de delområden av etappdetaljplanen som omfattar
ändringar i markanvändningen kommer inte att anvisas ledningsområden i
planen i och med att de högst antagligen kommer att måsta flyttas. De övriga
ligger ettdera inom industrikvarteret var markanvändningen inte ändras eller så
helt utanför planområdet och omfattas därför inte i etappdetaljplanen.
Bilaga

16. Planförslag med tillhörande planbestämmelser och teckenförklaringar
17. Planbeskrivning med bilagor

Förslag

Bygg- och miljönämnden beslutar framlägga offentligt ovannämnda förslag till
etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel och begär behövliga
myndighetsutlåtanden om förslaget. Bygg- och miljönämnden föreslår att planen
godkänns om det inte inkommer anmärkningar mot planförslaget eller inlämnas
utlåtanden om förslaget under den tid som förslaget hålls framlagt som yrkar på
eller föranleder ändringar till förslaget.

Beslut

Förslaget godkändes.

__________________

Delgivning

planläggningsenheten, byggnadstillsynen

Bygg- och miljönämnden 14.04.2021 § 66
Beredare
Föredragande

Planläggare Charlotte Koivisto, tfn. 040 488 5906
Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn. 040 488 5888
fornamn.efternamn@pargas.fi
Förslaget till etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs stadsdel har varit framlagt på
stadens webbplats 29.1-28.2.2021. Samtidigt begärdes utlåtanden om förslaget
av tillbörliga myndigheter.
Inga anmärkningar lämnades om förslaget under påseendetiden och av
myndigheterna har endast Egentliga Finlands NTM-central i sitt utlåtande
framfört behov av en mindre planteknisk justering till planförslaget.
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NTM-centralen har önskat att det på vattenområdet (W) i planförslaget läggs till
ett delområde som visar att det får byggas en bro. Plankartan är därför
kompletterad med ett delområde som tillåter bro för allmän väg (y-LT). Övriga
myndigheter har inte framfört yrkanden på ändringar till förslaget i sina
utlåtanden. Säkerhets- och kemikalieverket TUKES har hänvisat till sitt tidigare
utlåtande om att det under hela byggtiden bör ses till att räddningsväsendet vid
behov har tillträde till Paramet Konepaja Oy:s områden och Försvarsmakten har
likaså hänvisat till sitt tidigare utlåtanden om att vägförbindelsen ut till
skärgården är viktig med tanke på deras verksamhet och att förbindelsen över
sundet därför även under hela byggnadsskedet måste vara tillgänglig och att
möjliga kablar i området bör beaktas vid byggnadsskedet. Egentliga Finlands
förbund har meddelat att de inte ser det nödvändigt att avge utlåtande om
planförslaget.
Caruna har i sitt utlåtande bifogat en karta med deras elledningar utmärkta och
meddelat att vid eventuellt behov av flyttning av ledningar och transformatorer
så utförs arbetet av Caruna och kostnaderna tillfaller den som beställer flytten.
Flytt av ledningar förutsätter dessutom att nya permanenta rutter kan ordnas för
ledningarna. Caruna begär i sitt utlåtande att få planens godkännande till
kännedom.
Eftersom den ringa justeringen av planförslaget är av planteknisk natur är det
inte nödvändigt att lägga fram förslaget på nytt.
Bilaga

22. Justerat planförslag med tillhörande planbestämmelser och
teckenförklaringar
23. Justerad och kompletterad planbeskrivning med bilagor

Kompletterande material

Utlåtanden, 5 st

Förslag

Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna den utifrån NTM-centralens
utlåtande föranledda plantekniska justeringen av förslaget. Bygg- och
miljönämnden föreslår att stadsfullmäktige godkänner det justerade
planförslaget till etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel.

Beslut

Förslaget godkändes.
__________________

Delgivning efter slutligt
beslut

Caruna Oy

Stadsstyrelsen 26.04.2021 § 124
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Beredare
Föredragande

Planläggningschef Heidi Saaristo-Levin, tfn 040 488 5888
Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Bilaga

11 Justerat planförslag med tillhörande planbestämmelser och
teckenförklaringar
12 Justerad och kompletterad planbeskrivning med bilagor

Kompletterande material

Utlåtanden, 5 st.

Förslag

Bygg- och miljönämnden beslutade godkänna den utifrån NTM-centralens
utlåtande föranledda plantekniska justeringen av förslaget. Stadsstyrelsen
föreslår att stadsfullmäktige godkänner det justerade planförslaget till
etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutligt beslut: Caruna Oy

__________________
Stadsfullmäktige 25.05.2021 § 44
Bilaga

11 Justerat planförslag med tillhörande planbestämmelser och
teckenförklaringar
12 Justerad och kompletterad planbeskrivning med bilagor

Kompletterande material

Utlåtanden, 5 st.

Förslag

Bygg- och miljönämnden beslutade godkänna den utifrån NTM-centralens
utlåtande föranledda plantekniska justeringen av förslaget.
Stadsfullmäktige godkänner det justerade planförslaget till etappdetaljplan för
kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter slutligt beslut: Caruna Oy
__________________
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Datum för sammanträdet
25.05.2021

Besvärsanvisning
Stadsfullmäktige
Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, får kommunalbesvär enligt 136 § i kommunallagen inte anföras över
beslutet:
Paragrafer:
25, 26, 27, 36, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut:
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

Besvär
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kommunalbesvär, paragrafer:
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress:
Paragrafer:
Besvärstid:
Besvärsrätt i kommunalbesvär har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt
kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen.
Besvärsrätt i fråga om beslut som gäller godkännande av planer och byggnadsordningar har dessutom myndigheterna i ärenden som hör till deras
verksamhetsområde och som gäller godkännande av en plan eller en byggnadsordning. Förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område
byggnadsordningen eller den markanvändning som anges i planen har konsekvenser har också besvärsrätt. Besvärsrätt har även en registrerad lokal eller
regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska område där sammanslutningen är verksam och som
gäller godkännande av en plan eller en byggnadsordning. I fråga om ett beslut som gäller godkännande av en landskapsplan tillkommer besvärsrätt också
en riksomfattande sammanslutning när det är fråga om huruvida något strider mot riksomfattande mål för områdesanvändningen. I fråga om sådana
ändringar i andra detaljplaner än stranddetaljplaner som är ringa till sina verkningar har endast parter och ovannämnda sammanslutningar och
myndigheter besvärsrätt, 191 § i markanvändnings- och bygglagen.
Besvärsrätt i förvaltningsbesvär har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt i 6 § i
förvaltningsprocesslagen avsedd myndighet.
Besvärstiden: Kommunal- och förvaltningsbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfående av beslutet.
Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om
inte något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses
ärendet ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av mottagningsbeviset.
En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det att protokollet
fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

vilket beslut som överklagas

till vilka delar ändring söks i beslutet

på vilket sätt beslutet borde ändras

på vilka grunder ändring söks

ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.
Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort besvärsskriften
undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original
eller bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 260 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post, elektronisk post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till
posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT
Protokollet har lagts fram offentligt
Beslut §

44

Beslut §

01

/

06

2021.

har delgetts sakägaren
har lämnats till sakägaren

med e-post
/

01

/

06

2021.

2021.
Mottagarens underskrift

Delgivare

Utdragets riktighet bestyrks
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