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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER  

1.1 Identifikationsuppgifter 

Planläggningen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Malax kommun och Ramboll Finland 

Oy. Information om den här planen och planläggningsprojektet fås av kommunens planläggare. 

 

PLANLÄGGARE:  

 

Malax kommun 

Malmgatan 5 

66101 MALAX 

Tel. +358 6 347 7111 

www.malax.fi 

 

Planläggningsansvarig: 

Planläggningsingenjör, Jonas Aspholm 

T +358 50 412 5900 

E-post: jonas.aspholm@malax.fi 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 

 

Ramboll Finland Oy 

Teräsgränd 1-3 E,  

65100 VASA  

Tel. 020 755 7600 

www.ramboll.fi 

 

Planens utarbetare: 

Gruppchef, Jonas Lindholm, YKS-605 

T +358 50 349 1156 

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

1.2 Planläggningsområdets läge 

Området som ska planläggas utgör en del av industriområdet Brinken i närheten av Yttermalax 

centrum. Området omfattar cirka 17 ha och är detaljplanerat sedan tidigare. Avståndet till region-

ens centrum Vasa är ca 17 km.  

 

 

Bild 1. Planområdets riktgivande läge © Lantmäteriverket. 

 

 

http://www.malax.fi/
mailto:jonas.aspholm@malax.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Bild 2. Ortofoto av planeringsområdet och dess ungefärliga utsträckning. © Lantmäteriverket.  

1.3 Planens namn och syfte 

Planens namn är Detaljplan – Brinken, kvarter 2-3.  

 

Planläggningens huvudsakliga syfte är att göra ändringar i gällande detaljplan för att skapa möj-

ligheter för fortsatt byggande på industritomterna. Detta görs genom att ändra kvarter 2 på basen 

av den 11.2.2019 § 20 fastslagna tomtindelningen, samt att för tomt 2 i kvarteret optimera såväl 

byggrätten som byggnadsytan. Utöver detta görs mindre tekniska justeringar i hela detaljplane-

området för att erhålla en tidsaktuell detaljplan. 

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning  

Bilaga 2: Utkastskedets respons och bemötanden 

Bilaga 3: Förslagsskedets respons och bemötanden 

Bilaga 4: Dagvattenutredning, Ramboll Finland Oy, 2021 

Bilaga 5: Naturutredning, Ramboll Finland Oy, 2020 

Bilaga 6: Blankett för uppföljning av detaljplanen 

1.5 Förteckning över andra handlingar, bakgrundsmaterial och källmaterial som berör pla-

nen 

• Naturinventering uppgjord av Nature-Invest, 2015 för gällande detaljplanen från år 2016; 

Detaljplaneändring och utvidgning av Brinkens industriområde i Yttermalax. 

• Gällande detaljplan, godkänd 2016. 

• Utvecklingsplaner Nimetech 

• Hantverkarvägen, Fjärdingsvägen - Alternativa typsektioner, Ramboll 2021 
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2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen 

 
6.5.2019 § 73  Beslut om att starta detaljplaneringen. 

19.6.2019  Anhängiggörande.  

19.6–9.8.2019  PDB offentligt framlagt. 

1.11–2.12.2019  Planutkastet offentligt framlagt. 

__.__–__.__.____  Planförslaget offentligt framlagt. 

__.__._____ § __  Kommunstyrelsen godkände detaljplanen. 

__.__._____ § __  Kommunfullmäktige godkände detaljplanen. 

2.2 Detaljplanen 

Det mest centrala i planläggningen är att utvidga Nimetechs tomt baserat på en ändrad tomtindel-

ning på industriområdet, samt att optimera byggrätten och byggnadsytan för tomt 2. Utöver detta 

beaktas generalplanens vägförbindelser och dagvattenhanteringen. 

2.3 Genomförandet av detaljplanen 

Detaljplanen kan börja genomföras då den har godkänts i kommunfullmäktige och vunnit laga 

kraft. Ansvaret för att detaljplanen genomförs åligger kommunen och markägarna. 

3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Utredning om förhållandena på planläggningsområdet 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Planområdet berör ett befintligt industriområde. På området finns även obebyggd, delvis gall-

rad/avverkad skogsmark.  

  

 

Bild 3. Planeringsområdet fotograferat från Magasinvägen mot sydväst, Nimetechs tomt. 18.6.2019. 
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Bild 4. Nimetechs innergård 18.6.2019. 

3.1.2 Naturmiljön  

Landskapets särdrag 

Området består främst av industriområde. Det finns också partier med ekonomiskog.  

Topografi 

Höjdkurvorna på området varierar inom cirka 25–30 m ö.h. 

Jordmån 

Jordmånen på planområdet består främst av finkornig morän.  

 

 

Bild 5. Orange anger finkornig morän och blått lera/gyttjelera. © GTK, Lantmäteriverket. 
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Vattendrag 

På ett avstånd av ca 600 m ligger Malax å sydväst om planområdet. I närheten av planområdet 

finns inga grundvattenområden.  

Avrinning och dagvattenhantering har analyserat noggrannare i separat utredning, se bilaga 5. 

Utredningen ger vägledning om hurudana lösningar som kommer krävas till följd av områdets 

förverkligande, och var eventuella regleringsbehov av dagvattnet kommer behövas. 

 

 

Bild 6. Utdrag ur uppgjord dagvattenhanteringsplan © Ramboll Finland Oy. 

Naturskydd 

På området eller i dess närhet finns inga naturskyddsområden eller på annat sätt värdefulla natur-

områden. Som grund för gällande detaljplan har naturinventeringar utförts av Nature-Invest. De-

taljplanen medför inga ändringar för naturmiljön i förhållande till utredningar.  

 

Över området har även uppgjorts en kompletterande naturinventering år 2020, se bilaga 6. Inom 

det inventerade området finns inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen, naturskydds-

lagen eller skogslagen. I området finns det heller rast- och förökningsplatser för flygekorre. 
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Bild 7. Utdrag ur år 2020 uppgjord naturutredning © Ramboll Finland Oy. Utredningarna lokaliserades till 
de delar som inte utretts tidigare. 

3.1.3 Den byggda miljön 

Brinken är ett utpräglat industriområde med mångsidig verksamhet, som främst är produktions-

inriktad. Bostadsbebyggelse finns inte i området eller i direkt angränsning till området.  

Den byggda kulturmiljön och landskapet 

På planområdet finns inga byggda kulturmiljöer eller kända fornminnen.  

 

I den gällande detaljplanens planbeskrivning har följande konstaterats; 

”Fornlämningar:  

 
Enligt museiverkets inventering 2008 finns på området inga fornminnen. 
En inventering är dock aldrig fullständig och att det är fortsättningsvis möjligt att det på 

området kan finnas fornminnesföremål, konstruktioner eller jordlager (skikt) som inte med 
använda undersökningsmetoder eller vid det allmänna inventeringsskedet kunnat identifie-
ras som fornminnen. 
Tidigare utförda granskningar där man inte hittat fornminnesföremål betyder inte att man 
befrias från skyldigheten enligt fornminneslagen (295/1963) 14§ att avbryta arbeten och 
kontakta museimyndigheten om man påträffar en fast fornlämning som tidigare inte varit 

känd.” 

 

Detta har sedermera lett till en allmän bestämmelse i den gällande detaljplanen, vilken tryggar 

potentiella kulturhistoriska lämningar. Bestämmelsen beaktas i planeringen. 

Arbetsplatser, näringsverksamhet 

På planområdet finns industriområde med mångsidig produktionsinriktad verksamhet.   
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Trafik 

Området ligger nära kommuncentrum, trafikförbindelserna till området är goda. Öster om planom-

rådet finns Strandvägen (673 Vasa–Närpes). Trafikmängden i detaljplaneområdet är låg. 

I gällande delgeneralplan har genom brinkens industriområde anvisats nya vägförbindelser, inne-

fattande gång- och cykelbana. 

Som grund för dimensionering av tillräckliga gatuområden i detaljplanen längs Hantverkarvägen 

och Fjärdingsvägen har alternativa typsektioner av körbana och separat gång- och cykelbana upp-

gjorts. Dessa principlösningar kommer senare ligga till grund för ett kommande planering och för-

verkligande av gatuområdena. 

 

 

Bild 8. Typsektionsalternativ vid Hantverkarvägen och Fjärdingsvägen. 

 
  

 

Bild 8. Den belagda Magasingränden fotograferat 
mot väst 18.6.2019. 

 

Bild 9. Den icke belagda Hantverkarvägen i områ-
dets sydvästra del, fotograferat mot sydväst 
18.6.2019.  
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Teknisk försörjning 

Området hör till vattenlednings-, avlopps- och elnäten. 

 

Bild 9. Riktgivande tekniska nätverk på planläggningsområdet. 

3.1.4 Markägoförhållanden 

Markområdet som ska planläggas är i både privat och kommunal ägo. 

3.2 Planeringssituationen 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet 

3.2.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen  

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den 1.4.2018. Må-

len för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter: 

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 

• Ett effektivt trafiksystem 

• En sund och trygg livsmiljö 

• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

3.2.1.2 Österbottens landskapsplan 2040 

 

Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i 

förbundets verksamhetsområde anvisas. Landskapsplanen trädde ikraft den 11.9.2020. 
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Bild 10. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040. © Österbottens förbund. 

 

För planområdet finns följande reserveringar i landskapsplanen: 

 

Beteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 
Industri- och lagerområde 

 
Vasa stadsutvecklingszon (kk-1) 

 
Kulturhistoriskt betydande vägsträckning 

 
Stomvattenledning 

 
Datakommunikationsförbindelse 

 

 

3.2.1.3 Delgeneralplan 

För området gäller Ytter- och Övermalax delgeneralplan 2030, godkänd i kommunfullmäktige 

18.5.2017 § 37. Området är anvisat för industriverksamhet och skyddsgrönområdet. Övriga be-

teckningar som berör området är förbindelseväg/matargata, ny vägförbindelse/matargata, ny för-

bindelse för gång- och cykeltrafik, kulturhistoriskt betydande vägsträckning, riktgivande huvud-

stråk/fåror för dagvattenhantering.   
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Bild 11. Utdrag ur gällande delgeneralplan och förhållande till området som detaljplaneras (blått). 

 

3.2.1.4 Detaljplan 

Planeändringsområdet berörs i sin helhet av gällande detaljplan nr 38 godkänd 14.4.2016 § 29; 

Revidering och utvidgning av detaljplan på Brinkens industriområde i Yttermalax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12. Utdrag ur gällande detaljplan. Hela detaljplanen berörs av detaljplaneändringen. 
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3.2.1.5 Byggnadsordningen 

Malax kommuns byggnadsordning trädde i kraft 15.5.2002. 

 

3.2.1.6 Baskarta 

För området finns en uppdaterad baskarta i vektorformat. 

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN  

4.1 Beskrivning av planläggningsprocessen 

Inledningsskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressen-

terna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den planerade 

tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. 

I inledningsskedet uppgörs PDB och framläggs till påseende. Intressenter har under påseendeti-

den möjlighet att lämna in respons till kommunen gällande PDB.  

PDB hålls uppdaterat under hela planprocessen. (MBL 62 §, MBL 63 §, MBF 30 §, MBF 32 a §) 

 

Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar 

uppgörs ett planutkast, som efter att det behandlats av tekniska nämnden framläggs till påse-

ende under 14–30 dagar. Detta kungörs i de lokala tidningarna, på kommunens anslagstavla och 

på kommunens internetsida. Intressenterna kan då framföra sina åsikter om planen antingen 

muntligt eller skriftligt. I utkastskedet kan man dessutom, vid behov, arrangera ett informations-

tillfälle, ett sådant kungörs i pressen och på kommunens internetsidor.  

Myndigheternas samråd under beredningsskedet behöver i detta fall inte hållas eftersom planens 

verkningar inte är riksomfattande, inte har betydelse på landskapsnivå och inte är viktig med av-

seende på de statliga myndigheternas genomförandeskyldighet. (MBL 62 §, MBL 66 §, MBF 26 §, 

MBF 30 §, MBF 32 a §) 

 

Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra 

intressenter har framfört sina åsikter, måste oftast planen justeras. Efter att kommunstyrelsen 

har godkänt planförslaget för framläggning, framläggs det i 30 dagar. Under tiden för framlägg-

andet är det möjligt att inlämna en skriftlig anmärkning mot planförslaget till kommunstyrelsen. 

Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande informeras genom 

kungörelse i lokaltidningarna, på kommunens anslagstavla och på kommunens internetsida. (MBL 

65 §, MBF 27 §, MBF 28 §, MBF 32 a §) 

 

Godkännande. Planen godkänns av fullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i de 

lokala tidningarna och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkännande för 

dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat. (MBL 52 §, MBL 67 §, MBL 

200 §, MBF 94 §) 

 

Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen och vidare till 

högsta förvaltningsdomstolen. (MBL 188 §) 

 

Ikraftträdande. Efter att planen har vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som 

om beslut om godkännande. (MBL 200 §, MBF 95 §) 

4.2 Behovet av detaljplanering 

Planläggningsarbetet påbörjades på grund av ett behov att ändra kvarter 2 baserat på den 

11.2.2019 § 20 fastslagna tomtindelningen och att optimera byggrätten och byggnadsytan för tomt 

2, för att kunna utveckla industriverksamheten.  

I planläggningen görs små justeringar av tekniska detaljer i hela detaljplaneområdet för att erhålla 

en tidsaktuell detaljplan.  
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4.3 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Kommunstyrelsen beslutade att starta planläggningsarbetet 6.5.2019 § 73. 

4.4 Deltagande och samarbete 

Intressenterna har möjlighet att delta i planberedningen, bedöma planens konsekvenser och fram-

föra sina åsikter skriftligt eller muntligt (62 § MBL). Som intressenter betraktas (28 § MBL): 

4.4.1 Intressenter 

- Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i plan-

läggningsarbetet: 

• MALAX KOMMUNS FÖRVALTNINGS- OCH FÖRTROENDEORGAN - Malmgatan 5, 66100 

MALAX 

• NTM-CENTRALEN (Närings-, trafik- och miljöcentralen) – PB 262, 65101 VASA 

• ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – PB 174, 65101 VASA 

• ÖSTERBOTTENS MUSEUM – PB 3, 65101 VASA 

 

- Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch be-

rörs av planläggningsarbetet. 

• Vasa Elnät 

 

- Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av 

planläggningsarbetet: 

• Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess 

influensområde. 

• Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper 

planen kan ha konsekvenser för. 

4.4.2 Anhängiggörande 

Planen anhängiggjordes 19.6.2019 genom en kungörelse i Vasabladet och Pohjalainen samt på 

kommunens webbplats i samband med framläggandet av PDB. 

4.4.3 Deltagande och växelverkan 

Den här punkten kompletteras med dateringar under planprocessens gång efter hand som ifråga-

varande skede har behandlats. 

• PDB (programmet för deltagande och bedömning) var offentligt framlagda 19.6.-

9.8.2019. Begäran om utlåtande om PDB sändes till vederbörande myndigheter och sam-

manslutningar. Över PDB inkom 4 utlåtanden och 1 åsikt som beaktats i planläggnings-

processens kommande skeden. 

 

• Planutkastet var offentligt framlagt 1.11–2.12.2020. Begäran om utlåtande om utkastet 

sändes till vederbörande myndigheter och sammanslutningar. Över planutkastet inlämna-

des 5 utlåtanden. 

Bilaga 2. Sammanställning av bemötanden, utkastskedet  

• Planförslaget var framlagt __.__–__.__.____. Begäran om utlåtanden om förslaget sän-

des till vederbörande myndigheter och sammanslutningar. Det kom ___ utlåtanden och 

anmärkningar om förslaget.  

Bilaga 3. Sammanställning av bemötanden, förslagsskedet (kompletteras senare) 



 

 

PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN – BRINKEN, KVARTER 2-3 16  

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Myndighetssamarbete 

Under planläggningens gång bereds vederbörande myndigheter möjlighet att ge utlåtande om pla-

nen i olika skeden. På basen av planens omfattning föreligger inte behov av att ordna myndighets-

samråd. 

4.5 Mål för detaljplanen 

Detaljplanens mål är att skapa möjligheter för fortsatt byggande på industritomterna. Som grund 

för planeringen har uppgjorts separat tomtindelning som planeringen baserar sig på. Utöver detta 

görs mindre tekniska justeringar i hela detaljplaneområdet för att erhålla en tidsaktuell detaljplan. 

 

Till förslagsskedet har planområdet utvidgats på basen av markinköp. I samband med detta har 

en ändamålsenlig markanvändning utretts för ifrågavarande områden, tidigare M-områden har 

ändrats till T-områden. I samband med utvidgningen har vägarrangemang kring Hantverkarvägen-

Fjärdingsvägen utretts och anvisats. 

5. REDOGÖRELSE FÖR PLANEN 

5.1 Planens struktur 

I planutkastet har kommunens och markägarnas framställda målsättningar beaktats. Detaljplane-

utkastet grundar sig långt på den befintliga detaljplanens struktur. Centrala reservationer i detalj-

planen är kvartersområden för industri- och lagerbyggnader, jord- och skogsbruksområden samt 

skyddsgrönområden. De mest betydande ändringarna i förhållande till gällande detaljplan är änd-

ringar i tomtindelningen för tomt 2 och 5 i kvarter 2. 

Utöver detta har flertalet mindre tekniska justeringar utförts i bl.a. byggnadsytor och ledningsom-

råden. 

Planutkast 15.10.2019 

 

 

Bild 13. Utdrag av detaljplaneutkastet 15.10.2019. 
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Planförslag 15.10.2021 

 

I planförslaget har gjorts tekniska justeringar på basen av utkastskedets respons samt på basen 

av nya utredningar. Mest betydande justeringar listade nedan; 

 

• Litet EV-område och ett tidigare M-områden ändrade till T-område. 

• Planens utvidgningsområde har anvisats som T-, EV- samt gatuområde. 

• Detaljplanen har utvidgats västerut med EV-skyddsgrönområde enligt delgeneralplanen. 

Utöver detta har för dagvattenhanteringen i området anvisats ett w-1 område på basen av 

uppgjord dagvattenutredning. 

• Delgeneralplanens förbindelse-/samlarvägar och lättrafikleder har beaktats vid dimension-

ering av gatuområdena Hantverkarvägen-Fjärdingsvägen. 
• Kvarters-/tomtnummer och tomtindelning har justerats. 

• Ledningsområden har justerats. 

• Infartsförbud har justerats. 

• Bestämmelse gällande bilplatsernas antal har ändrats: I kvarteren bör reserveras minst 1 

bilplats / 100 m² industri-, kontors- och/eller affärsvåningsyta. 

• Bestämmelse gällande dagvattenhantering har tillsatts: Områdets dagvatten skall omhän-

dertas och vid behov renas tomt- eller områdesvis före vattnet leds till befintliga dikessy-

stem och/eller det kommunala dagvattensystemet. 

  

Bild 14. Utdrag av detaljplaneförslaget. 
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5.2 Dimensionering 

I jämförelse till gällande detaljplan ändrar dimensioneringen för i tomt 2 i kvarter 2 där tomteffek-

tiviteten höjs till e=0.60 från tidigare e=0.45.  

Till förslagsskedet har kvartersområde för Industri- och lagerbyggnader tillkommit genom antingen 

ändring av användningsändamål eller områdens utsträckning. 

Ungefär 71 % av hela planläggningsområdet har anvisats som T-kvartersområde och ca 17% som 

skyddsgrönområde. 

 

Användningsändamål Areal, ha Areal, % Våningsyta v-m² 

T 11,87 
 

56816 

T totalt 11,87 71,07 56816 

  
   

LP 0,02 
  

L totalt 0,02 0,12 
 

  
   

EV 2,82 
  

ET 0,04 
  

E totalt 2,86 17,12 
 

  
   

Gator 1,92 
  

pp-gator 0,03 
  

Gator totalt 1,95 11,69   

PLANOMRÅDE TOTALT 16,70   56816 

5.3 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet 

Genom förverkligande av detaljplanen enligt givna bestämmelser säkerställs en harmonisk områ-

deshelhet som lämpar sig i omgivningen. Nya trafikarrangemang förmedlar trafiken tryggare än 

tidigare.  

5.4 Områdesreserveringar – Beteckningar och bestämmelser 

Planens beteckningar finns presenterade i nedanstående samt angivna på kartan. Bestämmelserna 

enbart på plankartan. 
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6. DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

6.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

 

Samhällsstruktur 

Detaljplanen bygger vidare på befintlig samhällsstruktur. Delar av området är redan bebyggt och 

till området finns utbyggda vägar och gator. Genom att man nyttjat befintliga strukturer i den 

fortsatta utbyggnaden bedöms konsekvenserna som goda och icke betydande. 

 

Den byggda kulturmiljön 

I detaljplanen finns inte kulturhistoriskt värdefulla områden eller -objekt som skilt bör beaktas. 

Gällande potentiella ej kända fornminnen tryggas dessa genom allmän bestämmelse, betydande 

konsekvenser förväntas inte uppstå. 

Boende 

Detaljplanen medför inga betydande konsekvenser för boendet. Mot väster har anvisats mera EV-

skyddsgrönområde än tidigare, situationen således förbättrad jämfört med gällande detaljplan. 

Konsekvensen liten och positiv. 

 

Service 

Området ligger i närheten av Malax centrum. I närheten av området finns privat och offentlig 

service. Föranleder dock inte betydande positiva eller negativa konsekvenser, situationen samma 

som tidigare. 

 

Arbetsplatser, näringsverksamhet 

Då planen genomförs kommer det att bli möjligt att skapa fler arbetsplatser på området. Konse-

kvenserna positiva. 

 

Rekreation 

Området är inte reserverat för rekreation, betydande konsekvenser inte. 

 

Trafik 

Delgeneralplanens förbindelse-/samlarvägar och lättrafikleder har beaktats vid dimensionering av 

gatuområdena Hantverkarvägen-Fjärdingsvägen. Över vägarna har uppgjorts typsektioner för sä-

kerställande av lösningarnas lämplighet. 

Gatunätet i området som helhet är tillräckligt dimensionerat för att klara av trafikmängderna och 

verksamhetens art, uppstår inga framkomlighetsproblem. Trafiksäkerheten i området har förbätt-

rats genom införande av infartsförbud. Konsekvenserna positiva och inte betydande.  

 

Teknisk försörjning 

Befintlig teknisk försörjning nyttjas vid utbyggnad av området och kan utvecklas enligt detaljpla-

nen. Kostnadseffektivt nyttjande av kommunalteknik är till fördel för den kommunala ekonomin. 

Betydande konsekvenser uppstår ej. 

6.1.1 Konsekvenser för landskapet och naturen  

 

Landskap  

Påverkan på landskapsbilden är i det närmaste obefintlig eftersom området är förverkligat sedan 

tidigare. Tilläggs-/nybyggande på befintliga tomter medför inga betydande konsekvenser på land-

skapsbilden. 
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Naturförhållanden 

Inom området finns inte värdefulla naturområden, betydande konsekvenser uppstår ej. 

Naturinventeringar har uppgjorts för området under flertalet tidpunkter. Den nyaste utredningen 

uppgjordes hösten 2020 på basen av att planområdet utvidgades. Tidigare utredningar har beak-

tats vid uppgörande av den gällande planen och det nya planförslaget. Ny utredning konstaterade 

inga hinder för planens utvidgning. Den nyaste utredningen har bifogats planbeskrivningen som 

bilaga 5. Naturvärden förekommer inte inom planområdet, betydande konsekvenser uppstår inte. 

 

Vattendrag 

För planläggningen har uppgjorts en skild dagvattenutredning (bilaga 4) där områdets nödvändiga 

åtgärder för hanteringen av dagvatten presenteras. Förutom utredning och hantering av flödet har 

man försökt beakta en kvalitativ hantering av dagvattnet genom avlägsnande av fasta ämnen eller 

tungmetaller från dagvattnet. 

I dagvattenutredningen föreslås att allt dagvatten som bildas i planområdet ska ledas till fördröj-

ningsbassängen på EV-området, förutom från avrinningsområde VA 2.1 varifrån vattnet leds enligt 

nuläget längs befintliga fåror till Malax å. Detta har beaktats vid uppgörandet av planförslaget. 

 

 

Bild 15. Utdrag ur dagvattenutredning 4.5.2021, närmare info, se bilaga 5. 
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På basen av utredningen har man på plankartan anvisat delområden (w-1) som reserveras för 

hantering av det dagvatten som uppkommer på området. I detaljplanen ingår en bestämmelse, 

”Områdets dagvatten skall omhändertas och vid behov renas tomt- eller områdesvis före vattnet 

leds till befintliga dikessystem och/eller det kommunala dagvattensystemet.” 

Genom att beakta uppgjord dagvattenutredning och planens bestämmelser bedöms att oskäliga 

olägenheter inte förväntas uppstå till följd av planens förverkligande. 

6.2 Samhällsekonomiska konsekvenser 

 

Kommunaltekniska anläggningskostnader har uppskattats nedan på basen av genomsnittliga kost-

nader i motsvarande projekt. 

 

Moment Pris (€/m eller enhetspris €) Kostnad (moms 0%) 

Byggande av gator 300 €/m * 1 000 m  30 000 € 

Byggande av gång-/cykelled 200 €/m * 730 m 146 000 € 

Byggande av vattenledning 55 €/m * 1 000 m 55 000 € 

Byggande av avloppsledning 115 €/m * 1 000 m 115 000 € 

Gatubelysning ca 1000€ / st, behov ca 29 st 29 000 € 

Dagvattenhanteringssystem, 

uppskattning 

 20 000 € 

TOTALT  395 000€ 

7. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

Målet är att detaljplanen ska bli färdig för behandling i kommunfullmäktige under år 2021. Efter 
att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen och markä-

garna. 


