
 
 

  

 
 
 
 
 

Mottagare 
Malax kommun 
 

Dokumenttyp 

Planbeskrivning 
 

Datum 

6.6.2022 
 
Godkänd i fullmäktige 

20.6.2022 § 42 
 
 

 

MALAX KOMMUN 
 

 

PETALAX DELGENERALPLAN 
 

 
 



 
 

 

  
 

Ramboll 
Teräsgränd 1-3E 
65100 VASA 
 
T +358 20 755 611 
F +358 20 755 6201 
https://fi.ramboll.com 
 
 
 
 

MALAX KOMMUN 
PETALAX DELGENERALPLAN 

 
Projekt Petalax delgeneralplan 
Mottagare Malax kommun 
Dokumenttyp Planbeskrivning 
Datum 20.10.2020, 15.10.2021, tj 27.10.2021 och 6.6.2022 
Författare Christoffer Rönnlund, Maria Niemi, Jonas Lindholm, Annakreeta Salmela, 

Hannakaisu Turunen, Päivi Märjenjärvi 
Granskare Jonas Lindholm 

 
 

 



PLANBESKRIVNING – PETALAX DELGENERALPLAN 

 

  
 

1/52 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 3 
1.1 Identifikationsuppgifter 3 
1.2 Planläggningsområdets läge 3 
1.3 Planens namn och syfte 5 

 SAMMANDRAG 5 
2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen 5 
2.2 Delgeneralplanen 5 
2.3 Genomförandet av delgeneralplanen 5 

 UTGÅNGSPUNKTERNA 5 
3.1 Utredning om förhållandena i området 5 
3.1.1 Allmän beskrivning av området 5 
3.1.2 Människors levnadsförhållanden och livsmiljön 6 
3.1.3 Befolkningsuppgifter 9 
3.1.4 Jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 10 
3.1.5 Växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna 15 
3.1.6 Region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och 

trafiken 16 
3.1.7 Bybilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön 23 
3.1.8 Störande faktorer i miljön 28 
3.1.9 Specialverksamhet 29 

 SYSTEMET FÖR PLANERINGEN AV MARKANVÄNDNINGEN 29 
4.1 Planer, beslut och utredningar som berör området 29 
4.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 29 
4.1.2 Landskapsplanen 29 
4.1.3 Strukturmodell 2040 för Vasa stadsregion, Solmodellen 2040 31 
4.1.4 Delgeneralplan 31 
4.1.5 Detaljplan 32 
4.1.6 Byggnadsordningen 32 
4.1.7 Grundkarta 32 
4.1.8 Skyddsbeslut 33 
4.1.9 Markägoförhållanden 33 

 PLANLÄGGNINGENS OLIKA SKEDEN, VÄXELVERKAN OCH 
TIDTABELL 33 

5.1 Behovet av revidering 34 
5.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 34 
5.3 Deltagande och samarbete 34 
5.3.1 Intressenter 34 
5.3.2 Anhängiggörande 35 
5.3.3 Deltagande och växelverkan 35 
5.3.4 Myndighetssamarbete 36 
5.3.5 Arbetsmöten 36 

 MÅL FÖR DELGENERALPLANEN 36 
 REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN 38 

7.1 Planens struktur 38 
7.2 Delgeneralplaneutkast 20.10.2020 38 
7.3 Delgeneralplaneförslag 15.10.2021 39 
7.4 Teknisk justering 27.10.2021 39 
7.5 Teknisk justering 6.6.2022 39 
7.5.1 Dimensionering och boende 40 



PLANBESKRIVNING – PETALAX DELGENERALPLAN 

 

  
 

2/52 

7.5.2 Offentlig service och förvaltning 40 
7.5.3 Arbetsplatser (handels-, service- och affärsrelaterade funktioner) 40 
7.5.4 Arbetsplatser (industri- och primärnäringar) 41 
7.5.5 Rekreation 41 
7.5.6 Den byggda kulturmiljön och fornminnen 41 
7.5.7 Områden med särskilda naturvärden 42 
7.5.8 Specialområden 42 
7.5.9 Gällande detaljplaners kvartersområden i förhållande till 

delgeneralplanen 42 
7.6 Områdesreserveringar – Beteckningar och bestämmelser 42 

 PLANENS KONSEKVENSER 44 
8.1 Konsekvenser för den byggda miljön 44 
8.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 49 
8.3 Konsekvenser för ekonomin 52 

 GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN 52 
9.1 Genomförande och tidsplanering 52 

 
 
 

Planbeskrivningens bilagor: 
 

Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning 

Bilaga 2 – Naturinventering 2019, uppdatering 2021 

Bilaga 3 – Kulturmiljöinventering 2020, uppdatering 2021 

Bilaga 4 – Klassificering av kulturhistoriskt värdefulla områden och objekt 

Bilaga 5 – Bemötanden till utkastskedets respons 

Bilaga 6 – Trafikutredning 2021 

Bilaga 7 – Bemötanden till förslagsskedets respons 

 
Bakgrundsutredningar: 
 
• Malax - Arkeologisk inventering åren 2007–2008 

• Jungfrudanser och snickarglädje - Malax kulturmiljöprogram (2015) 



 
 

 

3/52 

 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 
1.1 Identifikationsuppgifter 
 
Revideringen av Petalax delgeneralplan i Malax kommun utförs av Ramboll Finland Oy på uppdrag av 
och i samarbete med Malax kommun.  
 
Planläggningsansvarig: 

 
 
 

 
 
 

 
Malax kommun 
Malmgatan 5, 66101 MALAX 
Tel. +358 6 347 7111  
www.malax.fi 
 
Kontaktperson 
Teknisk direktör John Södergran 
Tel. +358 50 430 4430  
E-post: john.sodergran@malax.fi 
 
 

Planläggningskonsult: 
 
 
 

 

 
Ramboll Finland Oy 
Teräsgränd 1–3 E, 65100 VASA 
www.ramboll.fi 
 
Kontaktperson 
Gruppchef Jonas Lindholm, YKS-605  
Tel. +358 50 349 1156 
e-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 
 
 

 
 
1.2 Planläggningsområdets läge 
 
Planläggningen berör Petalax (411) och Nyby (410) samt en maginell del av Pörtom (407). Området 
sträcker sig från Ågrenarna i söder till Gålören/Strandvägen i norr. 
Planläggningsområdet omfattar ca 4390 ha. Av den totala arealen utgör revideringsområdet ca 3770 
ha och utvidgningsområden ca 620 ha. 
Petalax centrum är beläget ca 13 km från kommunens centrum i Malax och ca 21 km från Korsnäs 
centrum. Avståndet från regionens centrum Vasa till Petalax är ca 39 km.  
Områdets regionala läge och avgränsning kan studeras i nedanstående bilder. 

 

mailto:john.sodergran@malax.fi
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
https://www.nykarleby.fi/
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Bild 1. Områdets läge angivet med röd färg. © Lantmäteriverket. 

  

 

Bild 2. Områdets avgränsning. © Lantmäteriverket. 
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1.3 Planens namn och syfte 

 
Planens namn är PETALAX DELGENERALPLAN. 
Syftet är att uppgöra en rättsverkande översiktlig delgeneralplan som styr markanvändningen och 
framtida planering. Huvudmålsättningen är att garantera och utveckla en hållbar och fördelaktig sam-
hällsstruktur som beaktar områdets särdrag. Fokus bör ligga på en trivsam boendemiljö, ett 
mångsidigt näringsliv, fungerande trafikförbindelser och att på ett övergripande sätt beakta Petalax 
ådals särdrag. Planens målår är 2040. 

 SAMMANDRAG 
2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen 
 
5.3.2018 § 44  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektplanen och inleda plan-

läggning för revidering och utvidgning av Petalax delgeneralplan. 
6.4.2019  Anhängiggörande genom kungörelse i Vasabladet, Pohjalainen och på 

kommunens hemsida/anslagstavla. 
8.4–13.5.2019  PDB (Program för deltagande och bedömning) till påseende. 
18.11–18.12.2020  Planutkast till påseende. 
7.12.2021–10.1.2022  Planförslag till påseende. 
6.6.2022  Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen. 
20.6.2022 § 42  Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen. 
 
 
2.2 Delgeneralplanen 
 
Det centrala innehållet i delgeneralplanen är reserveringar för markanvändningen inom området, 
d.v.s. reservering för bland annat bostads-, centrum- samt jord- och skogsbruksområden. Delgene-
ralplanen innehåller bestämmelser för hur byggandet inom olika områden bör ordnas. Planen inne-
håller även anvisningar för hur kulturmiljön och naturvärden inom olika delområden bör skötas och 
bevaras.  
 
2.3 Genomförandet av delgeneralplanen 
 
Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas när delgeneralplanen blivit godkänd i fullmäktige 
och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på kommunen och/eller på privata markägare. 

 UTGÅNGSPUNKTERNA 
3.1 Utredning om förhållandena i området 
 
Nedan följer en redogörelse över områdets särdrag och kännetecken. 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Planläggningsområdet är ca 4390 ha och rymmer allt från bostadsområden av tätortskaraktär till 
spridd landsbygdsbebyggelse och öppna åkerlandskap. Stora delar av området består av öppna 
obyggda odlingsmarker och av skogsområden i naturtillstånd. Planläggningsområdet breder ut sig på 
båda sidorna om Petalax ådal. Genom området går regionalväg 673 och förbindelseväg 6780, samt 
flera mindre förbindelsevägar. Petalax har ett relativt tydligt avgränsat centrumområde där man fin-
ner bosättning och olika typer av service. En stor del av områdets bebyggelse är koncentrerat till 
centrumområdet och längs med de befintliga vägarna i ådalen.  
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De öppna vyerna har ett viktigt inslag i landskapsbilden och jordbruksnäringen är fortsättningsvis en 
viktig näringsgren i bygden. Inom området finns utöver jordbruk även verksamhet inom primärnä-
ringarna i form av pälsdjurs- och svinuppfödning samt växthusodling. Området utgörs av typisk lands-
bygdsbebyggelse. 

3.1.2 Människors levnadsförhållanden och livsmiljön 

Boende 
Bebyggelsen i området är av typisk Österbottnisk landsbygdskaraktär med en varierad ålder på bygg-
naderna. Bebyggelsen finns utspridd över hela området. De detaljplanerade områdena i centrum av 
Petalax är relativt tätbebyggda medan bebyggelsen utanför centrumområdet är betydligt mera gles. 
De flesta bor i egnahemshus men inom området finns även radhusbyggnader. Bebyggelsen i de cen-
trala delarna är överlag nyare jämfört med bebyggelsen utanför centrumområdet. Längs med Norr-
vägen/Petalaxvägen, som går genom ådalen i nord-sydlig riktning, finns bebyggelse på båda sidorna 
om vägen. I övrigt hittas bebyggelse i utkanten av ådalen där skogen tar vid, inom ådalens odlings-
område finns även skogsbeklädda ”öar” där det finns bosättning. 
 
Service 
Områdets service är förlagt till de centrala delarna av byn. I centrum av Petalax finns ett relativt brett 
serviceutbud, bland annat finns här lågstadium, högstadium, gymnasium, daghem, bibliotek, idrotts-
planer, matvaruaffär, bränslestation och pizzeria. 
 

 

Bild 3. I skolcentrum finns både högstadium och gymnasium, eleverna kommer från både Malax och 
Korsnäs. 
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Bild 4. Matvaruaffären i Petalax centrum. 

 

 

Bild 5. Bränslestationen i Petalax, ”Petalax projna”. 
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Rekreation 
 
Inom planläggningsområdet finns byggda rekreationsanläggningar i form av bland annat fotbollsplan, 
ishockeyrink och tennisplan. Petalax IK är en aktiv fotbollsförening som bland annat ordnar juniorfot-
boll. Vintertid finns ett väl underhållet skidspår nära centrum av Petalax. Närheten till naturen ger 
ypperliga möjligheter till rekreation i det fria. Närbelägna skogar kan nyttjas i rekreationssyfte. Det 
finns även bibliotek i anslutning till högstadieskolan. I Petalaxnejden finns även ett stort antal olika 
föreningar som ordnar olika slags aktiviteter. Bland annat är Petalax hembygdsförening en aktiv för-
ening som ordnar sommarteater vid ”Bykiston”. Inom området finns även Petalax ungdomsförening 
och Nyby byaförening som ordnar diverse aktiviteter. I den sydöstra delen av planläggningsområdet 
finns Tallmossen skjutbana som är en regionalt viktig samlingspunkt för nejdens skytteintresserade.  
 
 

   

Bild 6. T.v. Petalax hembygdsförenings område. T.h. karta över Tallmossens skjutbana. 

 

 

 
  

Bild 7. T.v. fotbollsplan i Petalax. t.h. Nybygården. 
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3.1.3 Befolkningsuppgifter 

Den 31.12.2016 låg kommunens befolkningsmängd på 5517 invånare. Petalax ådal hade 31.12.2019 
en befolkningsmängd på 1014 invånare.  
 
Befolkningsstruktur 
 
Åldersstrukturen i kommunen är fördelad enligt följande: 
 

 

Figur 1. Åldersfördelningen i Malax 31.12.2016. 

 
Av kommunens totala befolkning är 85 % svenskspråkiga och 10% finskspråkiga. 
 
Befolkningsutveckling 
 
Den 31.12.2000 hade Petalax ådal en befolkningsmängd på 1189, fram till 2005 hölls befolknings-
mängden på en någorlunda samma nivå. Efter detta har invånartalet inom Petalax ådal i medeltal 
minskat med ca 7 personer. Befolkningsutvecklingen kan ses i nedanstående figur. 
 

 

Figur 2. Befolkningsutvecklingen under 2000-talet. 

 
Enligt Statistikcentralens prognos skulle det 2040 finnas ca 5485 invånare i kommunen. Åldersfördel-
ningen skulle enligt den vara följande: 
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Figur 3. Åldersfördelningen i Malax 2040 enligt prognosen. 

3.1.4 Jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet 

Jord- och berggrunden  
 
I ådalens direkta närområde (åker- och bosättningsområden) är jordmånen överlag av mjukare ka-
raktär. I ådalens randområden övergår jordmånen överlag till mer fast karaktär.  
 
I nedanstående bild till vänster kan jordmånen studeras. Jordmånen består till stor del av jordarter 
med blandad kornstorlek, vars huvudjordart inte fastställts (SY) (ljusbrun färg). Det förekommer 
också finkornig jordart, vars huvudjordart inte fastställts (HY) (ljusröd färg), grovkornig jordart, vars 
huvudjordart inte fastställts (KY) (grön). Ställvis förekommer också lera (Sa) (blå färg), bergjord (Ka) 
(röd färg) och tjockt torvlager (Tvp) (grå färg). 
 
I nedanstående bild till höger kan berggrunden studeras. Berggrunden består i första hand av Biotit-
paragneis (Biotite paragneiss) (ljusblå färg). På området finns också Grafitparaskiffer (Graphite pa-
raschist) (lila färg). Nära området förekommer även Granodiorit (Granodiorite) (gul färg) och Pegmatit 
(Pegmatite) (ljusröd färg). 
 

    

Bild 8. Jordmånskarta. © GTK © Lantmäteriverket.  Bild 9. Berggrundskarta. © GTK © Lantmäteriver-
ket. 
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Topografi 
 
Inom området finns inga stora höjdskillnader. Området är typiskt flackt på österbottniskt vis. Den 
norra delen av området ligger till och med under 2,5 m.ö.h. Petalax ån rinner ut i havet i norr, i den 
södra delen av området ligger ån på ca 17,5 m.ö.h. Petalax ådal är ett låglänt och flackt område, 
medan skogsområdena på båda sidorna om ådalen är något högre beläget. På Herrbergen, ca 30 
m.ö.h, finns områdets högst belägna parti.  
 

 

Bild 10. Områdets topografi. 
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Grundvatten 
 
Inom planläggningsområdet finns inga grundvattenområden, närmaste grundvattenområde ligger ca 
0,5–1km från områdets avgränsning. 
 

 

Bild 11. Grundvattenområdena närmast planläggningsområdet (05/2022, SYKE). 
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Avrinning 
 
Största delen av planläggningsområdet hör till ett avrinningsområde som sträcker sig från Korsnäs till 
Malax. Vattnet i avrinningsområdet leds via diken och bäckar och samlas upp i huvudfåran innan det 
leds ut till Österfjärden i norr. Huvudfåran i avrinningsområdet är Petalaxån. I bilderna nedan förevi-
sas hela avrinningsområdet i förhållande till planläggningsområdet samt planläggningsområdet skilt 
för sig. 
 

 

Bild 12. Avrinningsområden i förhållande till 
planläggningsområdet. Planläggningsområ-
dets avgränsning anvisat med röd linje. Av-
rinningsområden anvisat med svart linje. 
Avrinningsområdenas delområden anvisade 
med grå linje. Avrinningsfåror anvisade med 
blå linje.  

 

Bild 13. Avrinningen genom planläggningsom-
rådet. Planläggningsområdets avgränsning an-
visat med röd linje. Avrinningsområdet anvisat 
med svart linje. Avrinningsområdets delområ-
den anvisade med grå linje. Avrinningsfåror an-
visade med blå linje. Avrinningsfårornas förgre-
ningspunkter anvisade med svarta prickar. 
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Bild 14. Huvudsakliga avrinningsfåror i nuläget inom planläggningsområdet. I princip all avrinning från 
området söker sig via Petalax å ut till havet. 

 
Luft, klimat 
 
Luftkvalitén inom planläggningsområdet bör anses vara god, närmaste mätningsstation för luftkvalité 
finns i Vasa. Beroende på årstid, vindriktning och temperatur kan pälsfarmer, djurstallar och gödsel-
spridning medföra luktolägenheter i näromgivningen. Trafikens och industriverksamhetens påverkan 
på luft och klimatet kan inte anses vara kännbar. 
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3.1.5 Växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna 

 
Växt- och djurarter, naturens mångfald 
 
Utanför ådalen finns förhållandevis stora skogsområden. Skogarna inom planläggningsområdet är 
främst ekonomiskogar av varierande åldrar. Inom området finns inga så kallade gammelskogar. Den 
vanligaste skogstypen är färsk mo och blåbärstyp, på fuktigare ställen finns inslag av lundartade 
moar. På torra områden finns torra moar av lingontyp. Områdets skogar saknar hög biodiversitet 
eftersom skogsbruket i området är effektivt. 
 
Enligt den naturinventering som gjorts som bakgrund till planläggningen (se bilaga 2) hittades inom 
planläggningsområdet fyra olika flygekorrerevir. Eftersom skogarna i området i stort sett endast ut-
görs av ekonomiskogar har flygekorren svårt att klara sig här. Inom området har påträffats en relativt 
riklig stam av fladdermöss. Den största förekomsten har påträffats kring Kyrkbacken mot Kallkärr. I 
övrigt finns fladdermöss kring bebyggelsen inom planläggningsområdet.  
 
Gällande fågelbeståndet har tre av 18 akut hotade arter påträffats inom området. Detta är brushane, 
Vinterhäpling och Ortolansparv. Inom området påträffas även utrotningshotade, sårbara och nära 
hotade arter. Petalax ådal har en betydelse för fåglarnas vår- och höstflyttning, speciellt Sångsvanen 
och olika gåsarter använder åkrarna som rastplatser. 
 
I naturinventeringen har rekommendationer för planläggningen gjorts, de områden som uppmärk-
sammas i inventeringen ses på bilderna nedan. 
 

 
Bild 15. De områden som i naturinventeringen har någon form av rekommendation.  

 
I närheten av planeringsområdet finns områden som tillhör Natura-2000 nätverket. Strax norr om 
området finns Petalax åmynning (FI0800054), som bland annat är ett viktigt fågelvattenområde. 
Väster om området finns Kackurmossen (FI0800018), som är en högmosse med ett mångformigt 
urval av myrtyper.  
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3.1.6 Region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken 

Region- och samhällsstrukturen 
 
Det mest tätbebyggda området finns i centrum av Petalax. Byns absoluta centrum kan sägas utgöras 
av området öster om Petalaxvägen mellan Mamrevägen i norr och Smessibackavägen i söder. I övrigt 
är bebyggelsen utspridd i ådalen längs med de befintliga vägarna och i skogarnas randområden. Enligt 
miljöcentralens kartor är största delen av området anvisat som glesbebyggelse. 
 

 

Bild 16. Planläggningsområdets avgränsning anvisat med rödfärgad linje. Tätortsområdet anvisas med 
rödfärgat område. Byar anvisas med grönt. Småbyar anvisas med orange. Landskapsbebyggelse/gles-
bygdsbebyggels anvisas med blått. Icke färglagda områden räknas som oexploaterade områden.  YKR 
© SYKE © Lantmäteriverket. 
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Samhälls- och energiekonomin 
 
Inom området finns ett väl utbyggt vattenledningsnät. Kommunalt avlopp finns i byns centrala delar. 
Elnätet inom området är välutbyggt. Inom området finns även en värmecentral som producerar fjärr-
värme till högstadiet, lågstadiet, dagiset och kommunens radhus. Kommunen har låtit uppgöra en 
utvecklingsplan för vattentjänster (Utvecklingsplan med verksamhetsområde för vatten och avlopps-
försörjning, uppdaterad 2012). Enligt utvecklingsplanen är de mest centrala delarna av Petalax inom 
avloppets verksamhetsgräns medan områden längre bort från centrum anges som utvecklingsområde 
för avlopp. Utdrag ur planen kan ses nedan. 
 

  

Bild 17. Utdrag ur kommunens utvecklingsplan för vatten och avloppsförsörjning.  
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Bild 18. Vattenledningsnätet (till vänster) är utbyggt över hela planläggningsområdet medan avlopps-
nätet (till höger) endast finns i byns mest centrala delar. 

  

 

Bild 19. Fjärrvärme finns bland annat till områdets skolor. 
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Arbetsplatser och näringsverksamhet 
 
Primärnäringar som jordbruk, djurhållning och fiske har av tradition varit viktiga i Malax kommun. 
Primärnäringarna spelar även idag en betydande roll i bygden. Inom området finns aktiva jordbrukare 
och pälsfarmare. Fiskerinäringen spelar i dagens läge en liten roll. Av kommunens arbetsföra befolk-
ning jobbar ca 12 % med primärnäringar, ca 28 % arbetar inom industrin medan tjänstesektorn 
sysselsätter ca 58 %.  
 
I byn finns närmare 60 registrerade företag. Här finns främst företag inom tillverknings- och metall-
industrin. De största arbetsgivarna inom planläggningsområdet är Malax kommun (bildning och dag-
vård etc.), PAV Oy Ab, Petalax Elbyrå, Oy Fluorplast Ab och Ab Trans Ahlbäck Oy. 
 

 

Bild 20. På bilden syns produktionsanläggningen för ett företag inom tillverkningsindustrin. 

 
Primärnäringarna är ännu idag betydande näringsgren för byns invånare trots att antalet utövare har 
minskat den senaste tiden. Inom området finns pälsdjursfarmer, svin- och nötgårdar, spannmåls- 
samt växthusodling. I planläggningsområdets norra del, längs Farmvägen, finns flertalet verksamma 
pälsdjursfarmer och även en svingård. Längs farmvägen finns den största koncentrationen av farmer, 
i övrigt finns de utspridda över hela planläggningsområdet. 
 

  

Bild 21. På ”farmområdet” i Petalax finns både pälsdjursfarmer och en svingård. 
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Bild 22. Befintliga antalet djurtillstånd och deras ungefärliga placering 02/2020. © Malax kommun. 

 

 

Bild 23. Växthusodling i Nyby. 
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Trafik 
 
Trafiknätet inom planläggningsområdet består av landsvägar, byvägar, planlagda gator och enskilda 
vägar. Den viktigaste och livligast trafikerade vägen i området är Strandvägen (regionväg 673) som 
går från Närpes till Vasa via kusten, planläggningsområdet avgränsas i norr av nämnda väg. Petalax-
vägen och Norrvägen (förbindelseväg 6780) löper genom byn och är också en av de mer trafikerade 
vägarna. Till nämnda väg ansluts de mindre vägarna i området. Trafikmängden på Strandvägen upp-
går till ca 2700 bilar per dygn. Den näst mest trafikerade vägen är Norrvägen som har en trafik på ca 
1000 bilar per dygn. Längs med delar av Petalaxvägen, Norrvägen och Västervägen finns cykelväg.  
Kollektivtrafik finns inte inom området. Fjärrtrafik i form av busstrafik går bland annat till regionens 
centrum Vasa.  
 

 

Bild 24. Trafikmängdskarta baserad på uppgifter från Trafikverket. © MML, Esri Finland. 
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Trafikutredning 
 
Till planens förslagsskede har en separat utredning gällande trafiknätet och planens trafikmässiga 
konsekvenser uppgjorts. I utredningen har områdets trafiksystem granskats, framkomligheten ana-
lyserat, och eventuella brister har dokumenterats. I utredningen påtalas ett antal förbättringsbehov 
som kommer krävas inom omedelbar eller snar framtid. Åtgärderna är inte knutna till planens för-
verkligande och trafikmängder som planen kan medföra, utan en stor del av de föreslagna åtgär-
derna krävs redan i dagens skede.  
 
På basen av planens målsättning om att hitta en ny förbindelse från skolområdet till Idrottsområdet 
har alternativa lösningar analyserats. Utredningen rekommenderar Alternativ 0+ som grund för 
planläggningen. 
 
Trafikprognos till följd av delgeneralplanens förverkligande ingår även i utredningen. I utredningen 
har även ekonomiska konsekvenser bedömts på ett övergripande plan.  
 
Se mer ingående information i bilaga 6. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Bild 25. Utdrag ur trafikutredning, föreslaget Alternativ 0+ samt trafikprognos 2040. 
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3.1.7 Bybilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön 

Landskap 
 
Landskapet domineras av den öppna ådalen som går genom området i nord-sydlig riktning. Petalaxån 
rinner genom ådalen och har sitt utlopp i Österfjärden. Den största delen av ådalen består av odlings-
mark. Längre bort från ådalen, där jordbruksmarken slutar, tar skogsområdena vid. Bebyggelsen 
utanför byns centrum är till största delen utspridd längs med de befintliga vägarna i ådalen och i 
skogarnas randområden. Åkermarken är relativt enhetlig men bryts ställvis av, av de befintliga 
vägarna och av Petalaxån. Längs med Petalaxvägen skyms de öppna vyerna delvis på grund av den 
relativt täta bebyggelsen längs med vägen. 
Pälsdjursnäringen har haft och har fortfarande en viktig roll som inkomstkälla i Petalax med omnejd, 
vilket även skugghusen, som utgör ett synligt inslag i landskapsbilden, berättar.  
 

 

Bild 26. Tvärskärning av landskapsstruktur, Petalax. © Jungfrudanser och snickarglädje – Malax kul-
turmiljöprogram – Riitta Jaakkola. 

 

 

Bild 27. Petalax ådal, snedbild © Google.  
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Bebyggelsen har placerats längs ådalens kantzoner, men även till stor del mitt i planläggningsområdet 
invid ån. Områdena kring Petalax å och Krokoån är de mest låglänta inom området.  
 

 

Bild 28. Bebyggelsens placering i landskapet kring Petalax å och dess näromgivning. 
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Kulturarv, byggd miljö 
 
I Österbottens landskapsplan 2040 är Petalax kyrkomiljö och Petalax ungdomsföreningslokal anvisade 
med objektbeteckningar som anger byggd kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå. Därtill är 
miljön kring kyrkan kulturhistoriskt värdefull.  
 
De öppna och vidsträckta åkerområdena i området behöver även ses som en del av kulturarvet, 
åkrarna har varit öppna och i odlingsbruk under lång tid vilket berättar om områdets historia som en 
jordbruksbygd.  
 
Kulturmiljöinventering 
 
Som bakgrund till planläggningen har uppgjorts en kulturmiljöinventering, se bilaga 2.  
 
Målet med inventeringen är att ge planläggningen tillräckligt med bakgrundsuppgifter gällande områ-
dets egenskaper och värden beträffande byggnadskulturen. 
 
Principer för inventeringen och objektval har överenskommits mellan kommunen och Ramboll på vå-
ren 2019. Inventeringen koncentrerade sig i huvudsak på områden utanför detaljplanerade områden. 
För inventeringen valdes objekt enligt Malax kulturmiljöprogram 2015 i planeringsområdet, dessutom 
valdes objekt i samband med terrängbesök (2019) som hade bevarat sitt traditionella utseende och 
var från samma tidsålder. Från detaljplanerade områden valdes för inventeringen närmast objekt som 
fanns upptagna i Kulturmiljöprogrammet.  
 
År 2019 inventerades 43 objekt och inventeringen kompletterades vid terrängbesök på våren 2021, 
där byggnadsforskare Annika Harjula-Eriksson från Österbottens museum deltog. På våren 2021 in-
venterades och kartlades ännu cirka 30 objekt. Inventerade objekt är sammanlagt 75, varav 22 var 
objekt upptagna i Malax kulturmiljöprogram. I samband med det kompletterande terrängbesöket be-
aktades de mest bevarade objekten från 1950–60-talen och mer omfattande äldre byggnadsbestånd 
samt andra kulturmiljöobjekt.  
Som inventeringsobjekt utvaldes bostadshus, lantgårdars gårdstun, församlingsbyggnader samt öv-
riga byggnader som tjänar sammanslutningar. I samband med terrängbesöken beaktades enhetliga 
helheter med tanke på kulturmiljön. Som särskilda objekt i kulturmiljön beaktades stenkonstruktioner 
på området. 
 
På basen av inventeringen ges sedan rekommendationer till hur man kan beakta dessa i planlägg-
ningen. 
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Bild 29. Utdrag ur kulturmiljöinventeringen, se separat bilaga 2 för närmare information. 

 

   

   

Bild 30. Exempel på byggnader som inventerats och värderats i kulturmiljöinventeringen. 
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Största delen av den äldre bebyggelsen finns utanför Petalax centrum. Som kan ses på kartbilderna 
nedan har en stor del av bebyggelsen inom centrumområdet uppförts efter 1970-talet. Inom centru-
mområdet är det området kring kyrkan och museet som har kulturmässiga värden. I dagens läge 
finns det dock få områden med en enhetlig äldre bebyggelse. Två områden som dock har bevarat den 
gamla karaktären är området invid Lolaxvägen och området invid Nybyvägen. I övrigt finns äldre 
bebyggelse utspridd över planläggningsområdet.  
 

     

Bild 31. Till vänster grundkarta över Petalax centrum från 1970 medan den till höger är från 1987. 

 
Fornminnen 
 
Inom området finns kända fornminnen. 
Deras lokalisering kan ses på kartan ne-
dan. 
  

Bild 32. Inom planläggningsområdet 
finns fornminnen. Planläggningsområ-
dets avgränsning anvisat med rödfär-
gad linje. Fornminnesobjekt har anvi-
sats med röda prickar. © Lantmäteriver-
ket. 
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3.1.8  Störande faktorer i miljön 

Miljöolägenheter 
 
Inom planläggningsområdet, främst i den norra delen, finns flertalet pälsdjursfarmer och djurstallar. 
Dessa kan bedömas vara de största miljöolägenheterna inom området, främst på grund av luktpro-
blem. Variationen på luktproblemen varierar dock stort mellan årstider och väder samt vindriktning 
och vattenavrinningsriktning. Några miljöolägenheter orsakade av industriverksamhet hittas inte på 
området.  
 
Eftersom den norra delen av området är lågt beläget kan det i denna del av planläggningsområdet 
förekomma översvämningsproblem. I rapporten ”Preliminär bedömning av översvämningsriskerna i 
Petalax ås avrinningsområde” framgår dock att när det gäller Petalax ås avrinningsområde ges det 
inga förslag om betydande översvämningsrisksområde enligt lagen om hantering av översvämnings-
risker (620/2010). Historiskt sett har det förekommit mindre översvämningar på grund av riklig ne-
derbörd och isproppar. De flesta bostadsbyggnader är i regel belägna minst 5 m över medelvattenni-
vån. 
 

 

Bild 33. På kartan syns områden med översvämningsrisk (1 gång /100 år) 
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3.1.9  Specialverksamhet 

Inom planläggningsområdet finns bland annat specialverksamhet i form av skjutbana, transformator-
station och telekommunikationsmaster.  
Genom området går även den planerade Fenno-skan 1-förbindelsen. Finlands stamnätsbolag Fingrid 
Oyj har tillsammans med Sveriges stamnätsbolag Svenska kraftnät utrett möjligheten att ersätta 
Fenno-Skan 1-förbindelsen antingen i samma sträckning som den nuvarande förbindelsen från Raumo 
till Sverige eller alternativt i en ny sträckning, som går mellan Finland och Sverige i Kvarken. Den 
sträckning som undersöktes i de preliminära utredningarna går från Toby elstation till Murtoinen i 
Kurikka i samma ledningsgata som de nuvarande kraftledningarna på 400 och 110 kilovolt. Från 
Murtoinen till Korsnäs är förbindelsen tänkt att gå i en ny ledningsgata. 

 SYSTEMET FÖR PLANERINGEN AV MARKANVÄND-
NINGEN 
4.1 Planer, beslut och utredningar som berör området 

 
Systemet för planering av markanvändningen utgår från en mer preciserad planering där de riksom-
fattande målen för områdesanvändningen och de översiktliga planerna, dvs. landskapsplanen och 
generalplanen, styr planeringen av enskilda detaljplaner. 
 

4.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen 

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

gångar 
• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

 
 

4.1.2 Landskapsplanen 

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapsplanens 
med nedanstående text: Landskapsplanen är en övergripande plan som drar upp riktlinjer för sam-
hällsstrukturen och områdesanvändningen i landskapet på lång sikt. Landskapsplanen sammanjämkar 
målen för områdesanvändningen på riks- och landskapsnivå. Landskapsplanen är en överordnad plan 
och riktgivande för kommunernas planering av markanvändningen. 
 
Österbottens landskapsplan 2040 
Österbottens landskapsplan 2040 godkändes av landskapsfullmäktige den 15.6.2020 och trädde i 
kraft den 11.9.2020. Planen ersätter landskapsplan 2030.  
Petalax centrum är i planen anvisad som ett ”område för centrumfunktioner, centrum med närser-
vice”. Planeringsbestämmelsen för beteckningen säger att kommunerna och städerna i sin strategiska 
planering ska skapa förutsättningar för närservice i dessa centrum. Avgränsningen av centrum med 
närservice bör i den kommunala planläggningen utredas och anvisas.  
De mest centrala delarna av Petalax är i landskapsplanen anvisad som ”område för tätortsfunktioner”. 
I planeringsbestämmelsen sägs att i den mer detaljerade planeringen bör området planeras i huvud-
sak för boende, service och arbetsplatser. En enhetligare samhällsstruktur bör främjas med hänsyn 
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till tätortens karaktär. Bebyggelse bör inte placeras på enhetliga åkerområden ifall den inte gör tä-
tortsstrukturen mer enhetlig. Kollektivtrafiken och nätverket av gång- och cykeltrafikleder bör ut-
vecklas för att förbättra tillgängligheten till offentlig och kommersiell service samt rekreationsområ-
den. Kompletterande byggande bör anpassas till den befintliga bebyggelsen samt till kulturmiljö-, 
landskaps- och naturvärdena. Avsikten är att området detaljplaneras. 
I övrigt finns i landskapsplanen olika objektsbeteckningar, bland annat: stomvattenledning, kraftled-
ning, datakommunikationsförbindelse, förbindelsebehov för överföringsavlopp, förbindelsebehov för 
kraftledning, Petalax kyrkomiljö (kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå), Petalax UF (kultur-
miljö som är värdefull på landskapsnivå), kulturhistoriskt betydande vägsträckning (Strandvägen), 
Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå (Velkmossens ladlandskap), område för energiförsörj-
ning, skjutbana (Tallmossens skjutbana), ekologiskt förbindelsebehov, riktgivande cykelled, riktgi-
vande friluftsled och fornminne som fredats med stöd av fornminneslagen.  
 

 

Bild 34. Utdrag ur Landskapsplan 2040. 
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4.1.3 Strukturmodell 2040 för Vasa stadsregion, Solmodellen 2040 

För Vasa stadsregion (Storkyro, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå) har det upprättats 
en långsiktig plan för markanvändningen, Strukturmodell 2040 för Vasa stadsregion. Syftet med 
strukturmodellsarbetet har varit att hitta en gemensam syn på huvudriktlinjerna för stadsregionens 
samhällsstruktur. Arbetet är starkt anknutet till den livskraft som uppkommer genom regionens ener-
gikompetens, havsnära läge och kultur. Genom att värna om en fungerande samhällsstruktur kan 
man stöda livskraften i hela regionen. Strukturmodellsarbetet har förts vidare genom ett intensivt 
samarbete mellan kommunerna i regionen och i växelverkan genom att lyssna på olika intressent-
grupper. Arbetet resulterade i en gemensam vision, Solmodellen 2040, vilken strävar till att stärka 
regionens identitet och särdrag för att öka attraktionskraften.  
I denna visionsplan är Petalax klassat som ett närservicecentrum.  

4.1.4 Delgeneralplan 

Delgeneralplanen för Petalax godkändes av fullmäktige 27.8.2001 § 135. I planen finns bland annat 
reservationer för jord- och skogsbruk, boende, centrumfunktioner, allmänna funktioner och djurhus-
enheter. Delgeneralplanen kan anses vara föråldrad. Tekniska nämnden (7.2.2018 § 7) och kommun-
styrelsen (5.3.2018 § 44) har identifierat revideringsbehovet. 
 

 

Bild 35. Utdrag ur Petalax delgeneralplan; t.v. Petalax cent-
rum, t.h. hela planen.  
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4.1.5 Detaljplan 

En del av Petalax centrala delarna är detaljplanerat sedan tidigare och berörs av flera olika separata 
detaljplaner. Detaljplanerna beaktas i delgeneralplaneringen. I nedanstående bild ses detaljplanernas 
avgränsning. 
 

 

Bild 36. De detaljplanerade områdena ses med brun rastrering. © Lantmäteriverket. 

4.1.6 Byggnadsordningen 

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Malax den 15.5.2002. 

4.1.7 Grundkarta 

Som bas i planläggningsarbetet har Lantmäteriverkets grundkarta i rasterformat använts. 
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4.1.8 Skyddsbeslut 

På planläggningsområdet finns ett flertal, enligt fornminneslagen (295/1963), fredade fornlämningar. 
Enligt fornminneslagen är det förbjudet att utföra grävning, övertäckning, ändring och/eller motsva-
rande ingrepp på nämnda områden. Områden som är innanför delgeneralplanegränsen utvisas på 
delgeneralplanekartan, och beaktas enligt för dem givna planbestämmelser. 

4.1.9 Markägoförhållanden 

Inom planläggningsområdet finns ett stort antal fastigheter som på ett eller annat vis berörs av plan-
läggningen. Av dessa är den största delen i privat ägo, men det finns även sådana fastigheter som är 
i kommunens ägo, samfällda eller ägs av bolag/föreningar.  

 PLANLÄGGNINGENS OLIKA SKEDEN, VÄXELVER-
KAN OCH TIDTABELL 
Inledningsskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressenterna 
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 påseendetiden 
möjlighet att lämna in respons till kommunen gällande PDB.  
PDB hålls uppdaterat under hela planprocessen. (MBL 63 §, MBF 30 §, MBF 32 a §) 

 
Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar upp-
görs ett planutkast, som efter att det behandlats av tekniska nämnden framläggs till påseende 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 informationstillfälle, ett sådant kungörs i 
pressen och på kommunens internetsidor. (MBL 62 §, MBL 66 §, MBF 18 §, 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 framläggandet 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 19 §, 
MBF 20 §, 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 37 §, MBL 67 §, MBL 200 §, MBF 
94 §) 
 
Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen och vidare till högsta 
förvaltningsdomstolen. (MBL 188 §, 195 §) 
 
Ikraftträdande. Efter att planen har vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som om 
beslut om godkännande. (MBL 200 §, MBF 93 §, MBF 95 §) 
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5.1 Behovet av revidering 
 
Bakgrund och behov 
 
Den gällande delgeneralplanen godkändes 2001 och är till stora delar föråldrad. Med en uppdaterad 
delgeneralplan vill Malax kommun styra utvecklingen på området så att området särdrag beaktas och 
man samtidigt erhåller en hållbar och fördelaktig samhällsstruktur. Samhällsstrukturen bör möjliggöra 
en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. 
En av planens målsättningar är att Petalax på lång sikt åtminstone ska kunna behålla nuvarande 
invånarantal eller helst få en liten befolkningsökning.  
 
5.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 
 
Kommunstyrelsen har den 5.3.2018 § 44 beslutat godkänna projektplanen och inleda planläggning 
för revidering och utvidgning av Petalax delgeneralplan 
 
Delgeneralplanearbetets utförande: 
Markanvändnings- och bygglagens 5 § – Målen för områdesplanering, 36 § – Behovet av att utarbeta 
generalplan och 39 § – Krav på generalplanens innehåll utgör grund för delgeneralplanen. 
 
5.3 Deltagande och samarbete 

5.3.1 Intressenter 

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betyd-
ligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i pla-
neringen. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av plan-
läggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. Som intressenter i planeringen 
har följande definierats (enligt MBF 20 §): 
 
Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen: 
 

• MALAX KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGS- OCH FÖRTROENDEORGAN – MALMGATAN 5, 
66100 MALAX 

• KORSNÄS KOMMUN, KOMMUNSTYRELSEN – STRANDVÄGEN 4323, 66200 KORSNÄS 
• NÄRPES STAD, KOMMUNSTYRELSEN – KYRKVÄGEN 2, 64200 NÄRPES 
• NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN – PB 156, 60101 SEINÄJOKI 
• NTM-CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN – PL 131, 65101 VASA 
• ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – PB 174, 65101 VASA 
• ÖSTERBOTTENS MUSEUM – PB 3, 65101 VASA 
• VÄSTKUSTENS MILJÖENHET – CENTRUMVÄGEN 4, 65610 KORSHOLM 
• ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK – SMEDSBYVÄGEN 14–16, 65100 VASA 
• STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN – FLÄNSVÄGEN 4, 00880 HELSINGFORS 

 
Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av del-
generalplanen: 
 

• FINGRID OYJ – PB 530, 00101 HELSINGFORS 
• FINLANDS SKOGSCENTRAL – PB 40, 15140 LAHTIS 
• VASA ELNÄT – PB 26, 65101 VASA 
• PETALAX OCH NYBY SKIFTESLAG – NYBYVÄGEN 26, 66240 PETALAX 
• PETALAX ÅBÄCKENS DIKNINGSBOLAG – VÄSTERVÄGEN 112, 66240 PETALAX 
• ÅGRENS OCH VELKMOSSBÄCKARNAS DIKESFÖRETAG – NYBYVÄGEN 357, 66240 PETALAX 
• PETALAXNEJDENS INTRESSEFÖRENING 
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Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen: 
 

• Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influens-
område. 

• Företag, föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper 
delgeneralplaneändringen kan ha konsekvenser för. 

5.3.2 Anhängiggörande 

Planläggningsarbetet anhängiggjordes den 6.4.2019. Kungörelse för projektstart har givits i samband 
med utgivandet av PDB (Programmet för deltagande och bedömning). Kungörelsen fanns på kommu-
nens internetsida samt i de lokala dagstidningarna den 6.4.2019. Föredragningslistor och protokoll 
har även kunnat ses på www.malax.fi. 

5.3.3 Deltagande och växelverkan 

• PDB (Program för deltagande och bedömning) var framlagt under tiden 8.4–13.5.2019 
i enlighet med MBL 63 § och MBF 30 §. Över PDB inkom fyra utlåtanden.  
Nedan sammanfattas den inkomna responsen (noteras i det fortsatta arbetet): 
FINGRID 

o Fingrid gör tillsammans med Svenska kraftnät en utredning om ersättandet av den 
nuvarande Fenno-Skan 1-kraftledning som går från Rauma-regionen till Sverige. Al-
ternativt kan den nya dragningen vara i Kvarken-området. I Österbottens land-
skapsplan 2040 finns ett förbindelsebehov för kraftledning som är anvisad enligt 
Fingrids förslag. Fingrid påminner att planen bör möjliggöra förverkligandet, utveckl-
ing och underhåll av den nationellt viktiga kraftledningen. Den nya likströmsförbin-
delsens riktgivande placering bör anvisas i delgeneralplanen som ett förbindelsebe-
hov. Vid förverkligandet orsakar den nya kraftledningen oundvikligen konsekvenser 
för miljön och begränsar till viss del även övrig markanvändning och byggande.  

MUSEIVERKET 
o Påpekar att Museiverket och Österbottens museum/landskapsmuseum har ett sam-

arbetsavtal och på basen av det ger landskapsmuseet utlåtande om denna plan. 

VÄSTKUSTENS MILJÖENHET 

o Har inget att anmärka i detta skede. 

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSMUSEUM 

o Landskapsmuseet har tidigare gett kommentarer om Petalax delgeneralplan efter 
myndighetssamrådet i PDB-skedet. Landskapsmuseet har inget annat att påtala. 

 

• Planutkastet var framlagt under tiden 18.11–18.12.2020 i enlighet med MBL 62 §. Begä-
ran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 30 §. 
Över utkastet inkom 10 utlåtanden och 3 åsikter. 

• På grund av corona-pandemin inhiberades det informationstillfälle som var tänkt att hållas i 
samband med att planutkastet låg till påseende. Om inhiberingen meddelades via skild kun-
görelse. 

BEMÖTANDEN TILL UTKASTSKEDETS RESPONS, SE BILAGA 5. 

 

• Planförslaget var framlagt under tiden 7.12.2021–10.1.2022 i enlighet med MBL 65 §. Be-
gäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 19 
§ och MBF 20 §. Över förslaget inkom 7 utlåtanden och 2 anmärkningar. 
 

BEMÖTANDEN TILL FÖRSLAGSSKEDETS RESPONS, SE BILAGA 7. 

  

http://www.malax.fi/
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5.3.4 Myndighetssamarbete 

Myndighetsmöte har ordnats i planläggningens inledningsskede den 14.3.2019, i enlighet med MBL 
66 § och MBF 18 §. Under mötet diskuterades det att ett myndighetssamråd inte anses behövligt i 
beredningsfasen eftersom det fanns en tydlig målsättning och tydlig information om vilka utredningar 
som skall utarbetas. Om behov föreligger ordnas ett andra myndighetssamråd efter att förslags-
materialet varit till påseende och innan planen godkänns (MBL 66 §, MBF 18 §). För att hålla en öppen 
dialog och god växelverkan med berörda myndigheter kan arbetsmöten/andra plansamråd ordnas 
efter behov. Berörda myndigheter ges vidare möjlighet att ge utlåtande under planläggningens olika 
skeden. 

5.3.5 Arbetsmöten 

Kommunen har valt en arbetsgrupp (Arbetsgrupp för uppgörande av delgeneralplaner) för att delta i 
planläggningsprocessen. Under planläggningsprocessen har ett flertal arbetsmöten ordnats där kom-
munens tjänstemän, arbetsgruppen och konsulten deltagit. Mötesdatum gällande projektplanen 
5.12.2017. Möten gällande pågående planläggning har ordnats 16.10.2018, 18.12.2018, 13.2.2020, 
9.9.2020, 15.10.2020, 28.9.2021.  

 MÅL FÖR DELGENERALPLANEN 
Huvudmålsättningen är att med hjälp av delgeneralplanen både garantera och utveckla en hållbar och 
fördelaktig samhällsstruktur som beaktar områdets särdrag.  
 
Samhällsstrukturen bör möjliggöra en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida in-
vånare. Sett till centrumområdet och arbetsplatserna bör fokus utgå från kommunens utbildnings-
centrum, med bland annat grundskola och gymnasium, som ligger i Petalax centrum och från primär-
näringarna som är starkt representerade i hela ådalen. Planen ska utnyttja och förtäta befintlig sam-
hällsstruktur, möjliggöra alternativa bosättningsmöjligheter, bland annat genom att stöda den struk-
tur som skapats i ådalen och genom att möjliggöra ny bosättning vid sidan om den egentliga ådalen. 
Den bör också ge möjlighet till en balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär att 
Petalax på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolknings-
tillväxt. Det är viktigt att bevara och utveckla kyrknejdens och ådalens särdrag samt att främja om-
rådets landskapsmässiga-, kulturhistoriska- och kulturmiljövärden. Utöver det nämnda, samt för att 
uppnå det nämnda, bör fokus ligga på: 
 
En trivsam boendemiljö, i vilken centrum- och randområdets respektive säregenskaper 
beaktas  

• att utveckla och förtäta centrumområdet med beaktan av dess särdrag, bland annat genom 
att granska boendemöjligheter kring skolområdet och i riktning mot sportplansområdet  

• att beakta/utveckla och tillgodose behoven för områden av glesbygdskaraktär  
• att bevara åkrarna obebyggda och styra nybyggnation till skogsbryn/-områden samt till 

centrumområdet  
 

Ett mångsidigt näringsliv  

• att beakta/utveckla möjligheterna för handelsverksamhet i centrumområdet  
• att beakta/utveckla förutsättningarna för kommunens utbildningscentrum  
• att beakta/utveckla primärnäringarnas förutsättningar  
• att skapa förutsättningar för fördelaktiga arbetsmiljöer inom sekundärnäringarna, främst 

med fokus på primärnäringarnas behov  
• att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsmiljöer inom tertiärnäringarna, främst med fo-

kus på distansartade arbetsmöjligheter  
• att skapa förutsättningar för att bevara närservicen 

 
Ådalen som helhet  

• ett öppet landskap med ren miljö  
• att skapa rimliga möjligheter till fritidsaktiviteter och rekreation  
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• att främja bevarandet av naturens mångfald  
• att ge utrymme för eventuella skötselåtgärder av Petalax å  
• att beakta viktiga avrinningsstråk/-fåror  

 
Fungerande trafikförbindelser  

• att främja ett smidigt trafikflöde  
• att förbättra förutsättningarna för den lätta trafiken  
• att granska alternativ koppling för sportplansområdet till centrumstrukturen  

Delgeneralplanen får rättsverkningar sedan beslutet om godkännandet vunnit laga kraft.  
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 REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN 
7.1 Planens struktur 
 
I planläggningsarbetet har man utgått från att styra byggandet till redan bebyggda områden. I jäm-
förelse med den tidigare delgeneralplanen har områden som anvisas för boende märkbart minskats. 
I den tidigare delgeneralplanen finns anvisat stora områden för bebyggelse. Med beaktandet av da-
gens tillgängliga befolkningsstatistik finns det inte längre fog att anvisa dessa. Denna delgeneralplan 
syftar främst till att ge möjlighet till en balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär 
att Petalax på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolk-
ningstillväxt. Tanken är att man främst ska förtäta befintliga bosättningsområden men även tillåta 
mindre utvidgningar av dem.  
 
För att bevara den befintliga servicen är det av vikt att ha ett fungerande centrumområde där service 
kan tillhandahållas. Då man förtätar centrumområdet stöder man samtidigt den befintliga servicen. I 
byns absoluta centrum har områden för centrumfunktioner (C) anvisats. Tanken är att man ska styra 
och utveckla servicen inom Petalax på dessa områden. 
 
En viktig målsättning har varit att bevara åda-
lens odlingslandskap i odlingsbruk. Denna mål-
sättning går hand i hand med målsättningen om 
att inte tillåta nya bostadsbyggnader i det öppna 
odlingslandskapet. I princip har all odlad mark 
inom ådalen anvisats som ett landskapsmässigt 
värdefullt åkerområde (MA). Med beteckningen 
vill man lyfta fram områdets karaktärsdrag och 
på samma gång försäkra sig om att den öppna 
odlingsmarken bevaras för framtida generat-
ioner och att det samtidigt ges möjlighet till en 
fortsatt stark primärnäring. Tanken är således 
att man helt ska undvika bostadsbyggande på 
dessa områden. Byggande i anslutning till 
gårdsbruket ska placeras så att byggnaderna 
inte skymmer de öppna vyerna. Längre bort 
från ådalen har de områden som inte är avsedda 
för byggande eller andra verksamheter anvisats 
som jord- och skogsbruksområden (M).  
Delgeneralplanen fungerar som ett styrinstru-
ment för kommunens byggnadstillsyn. Allt byg-
gande utanför detaljplanerade områden skall 
grunda sig på planeringsbehovsbeslut. Eftersom 
planen saknar fastställda byggplatser skall be-
stämmelser som i planen ställs på en byggnads-
plats följas. 
 
7.2 Delgeneralplaneutkast 20.10.2020 

 
Planutkastet har uppgjorts på basen av de mål-
sättningar som fastställdes i samband med be-
slut om att inleda planläggning. Tanken har inte 
varit att planera för en storskalig utveckling 
utan närmast att skapa en delgeneralplan som 
beskriver nuläget och som ger rum och möjlig-
het för den utveckling av byn som eftersträvas 
i enlighet med fastslagna målsättningar i punkt 
6 ovan.  
  

Bild 37. Planutkastets utformning. 
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7.3 Delgeneralplaneförslag 15.10.2021 
 
Delgeneralplaneförslaget bygger vidare på planutkastet. Till planförslaget har tilläggsutredning gäl-
lande trafiken uppgjorts. På basen av denna har plankartan försetts med nya förbindelsebehov gäl-
lande gång- och cykeltrafiken och planens konsekvensbedömning har uppdaterats. 
 
Naturinventeringen har justerats/specifi-
cerats eftersom det förekom vissa oklar-
heter i värdegrunden för vissa områden 
och i rekommendationen om hur de skall 
anvisas i planen. Till följd av dessa specifi-
ceringar har beteckningar och bestämmel-
ser uppdaterats. 
 
Kulturmiljöutredningen har kompletterats 
och fler byggnadsobjekt har inventerats. 
Delgeneralplanens bilaga 4 har komplette-
rats till följd av detta. Tilläggsobjekten har 
anvisats med samma s-1 beteckning på 
plankartan som övriga värdefulla objekt. 
 
Utöver dessa centrala justeringar och upp-
dateringar har responsen (åsikter och ut-
låtanden) beaktats vid uppgörande av 
planförslaget, även om inte allt medförde 
ändringar i själva planläggningsmaterialet. 
Dessa finns sammanställda och återgivna 
mer i detalj i bilaga 5. 
 
7.4 Teknisk justering 27.10.2021 

Vid Tekniska nämndens möte den 
26.10.2021, där planförslaget behandla-
des, togs beslut om att införa alternativa 
elöverföringsförbindelser i plankartan för 
vissa ledningsdragningar som föreslagits i 
Österbottens landskapsplan 2040. Dessa 
har införts i plankartan.  
 
Målsättningen med detta är att uppmärk-
samma beslutsfattare och myndigheter om 
situationen och att diskussioner bör föras 
gällande dessa ledningars kommande be-
hov och förverkligande för att få en ända-
målsenlig lösning till stånd. De nya alter-
nativa förbindelserna har i planen be-
nämnts Alternativ till riktgivande reservat-
ion för kraftledning, enligt Österbottens 
landskapsplan 2040. Inga övriga ändringar 
utfördes i plankartan. 
 
Utöver detta uppdaterades listan över intressenter. 
 
7.5 Teknisk justering 6.6.2022 

Efter att planförslaget varit framlagt till påseende har mindre tekniska åtgärder utförts på basen av 
inlämnade utlåtanden och anmärkningar. Åtgärderna framgår i detalj i bilaga 7. 

Bild 38. Planförslagets utformning. 
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7.5.1 Dimensionering och boende 

I Petalax ådal har befolkningen i snitt minskat med 7 personer mellan 2005–2016, efter 2016 har 
minskningen varit ännu större. Med detta faktum i beaktande behövs inte några nya och stora bo-
stadsområden. Av denna orsak har man även valt att minska områden för bebyggelse i jämförelse 
med den tidigare delgeneralplanen. Bland annat har tidigare områden för boende kring centrumom-
rådet tydligt krympts men man har även minskat storleken på bostadsområden längs med de befint-
liga vägarna. En av planens huvudmålsättningar är att bromsa befolkningsminskningen och att helst 
få en liten befolkningsökning. Med de i planen anvisade områdena finns det fortsättningsvis möjlighet 
att uppnå en befolkningsökning utan att planen för den delen är överdimensionerad. 
  
För att om möjligt kunna uppnå en positiv befolkningsutveckling är det av största vikt att det finns 
såväl detaljplanerade tomter i de centrala delarna av byn som även tomtmark i de mer perifera de-
larna. Delgeneralplanen ger möjlighet till nya tomter i de centrala delarna, främst mellan Mamrevägen 
och Kallkärrvägen samt Söder i byn, men även längs med de redan bebyggda områdena längs med 
de befintliga vägarna.  
 
Områden för boendeändamål har delats in i fyra olika beteckningar; AP, AT, AT-1 och AM. AP-områ-
dena (bostadsområde dominerat av småhus) är de områden som redan är detaljplanerade eller såd-
ana som avses bli det. Samtliga AP-områden finns i den centrala delen av byn. AT-områden utgörs 
av sådana områden som är inom 3 km från skolan, men som är utanför centrumstrukturen och de 
detaljplanerade områdena. Byggplatsens storlek behöver i enlighet med MBL 116§ vara minst 2000 
m². På AT-områdena får även uppföras byggnader för jord- och skogsbruk samt till bebyggelsen 
ansluten icke miljöstörande småindustri, det vill säga sådana verksamhetsformer som normalt sett 
hittas i anslutning till landsbygdsbebyggelse. Skillnaden mellan AT-områden och AT-1-områden är att 
AT-1-områdena hittas längre bort än 3km från skolan. Kravet på byggplatsens minsta storlek är på 
dess områden 3000 m², i övrigt är AT- och AT-1-områdena likställda. I planen har både AT- och AT-
1-områdena anvisats ganska snävt, nybyggande utanför dessa områden kan beviljas om den tilltänkta 
byggplatsen ansluter sig till redan befintlig bebyggelse. En utvidgning av bebyggelsen på till exempel 
M-områden är således befogad om den nya bebyggelsen kan anses vara sådan att den kompletterar 
den befintliga bystrukturen/bebyggelsen. Den sista beteckningen som använts för boendeändamål är 
AM (område för lantbrukslägenheters driftscentrum). 

7.5.2 Offentlig service och förvaltning 

Största delen av kommunens offentliga service och förvaltning finns i Yttermalax. Inom planlägg-
ningsområdet finns dock bland annat Malax-Korsnäs skolcentrum med högstadieskola, gymnasium 
och tillhörande bibliotek. Skolområdet har i planen anvisats med en PY-beteckning (område för of-
fentlig service och förvaltning). Söder om Petalax kyrka finns även ett PY-område där bland annat 
lågstadieskola och daghem finns. De båda ungdoms-/byagårdarna (Petalax och Nyby) har även anvi-
sats med en PY-beteckning. I planen anvisade PY-områden ges tillräckligt utrymme för befintlig verk-
samhet samt även möjlighet till kompletteringsbyggande. 

7.5.3 Arbetsplatser (handels-, service- och affärsrelaterade funktioner) 

För att möjliggöra en flexibel utveckling av byns centrumområde har några delområden anvisats med 
en C-beteckning (område för centrumfunktioner). Med beteckningen möjliggörs ett brett utbud av 
olika verksamheter, exempelvis kontor- och affärsutrymmen, bostäder, social- och hälsovård samt 
café- och restaurangverksamhet. Tanken är att arbetsplatser inom handel och service skall styras till 
området. De arbetsplatser som finns inom detta segment hittas redan idag på området. En av planens 
målsättningar är att bevara den befintliga servicen, med tanke på att man de senaste decennierna 
snarare avvecklat servicen på landsbygden är det inte skäl att förvänta sig ny affärsrelaterad service 
i någon större skala utan man bör sträva efter att hålla kvar den service som i dagens läge finns. 
Delgeneralplanens områdesreserveringar för centrumfunktioner ger möjlighet att bevara och även 
utveckla områdets befintliga service och affärsverksamhet.  
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7.5.4 Arbetsplatser (industri- och primärnäringar) 

En viktig delmålsättning i planeringen är att beakta primärnäringarnas förutsättningar. Jord- och 
skogsbruksbruksnäringarna tryggas långt genom M-, MT- och MA-beteckningarna. Vad gäller päls-
djursfarmer och svingårdar har dessa anvisats med en ME-1-beteckning (område för enhet inom 
husdjursproduktion) med tillhörande riktgivande skyddszon (sv). Den riktgivande skyddszonen syftar 
till att begränsa skapandet av nya bostadstomter inom skyddszonen så länge som näringsidkaren har 
miljötillståndet i kraft. Skyddszonen är tänkt att fungera som ett skydd för näringsidkaren, på så vis 
att nya bostäder inte ska komma för nära inpå verksamheten, men även vice versa, så att bosättning 
inte ska störas av den verksamhet som finns på området. Skyddszonen fungerar således i båda rikt-
ningarna. Storleken på skyddszonerna som anvisats på plankartan är uträknad enligt en koefficient 
som baseras på antalet djur enligt det gällande miljötillståndet. Den största samlingen av farmer/svin-
gårdar finns i den norra delen av planläggningsområdet.  
 
Inom området finns även några växthusodlingar, dessa verksamheter har anvisats i planen med an-
tingen en MP- eller MP-1-beteckning. Skillnaden mellan dessa beteckningar är att man på en MP-1-
beteckning även kan uppföra bostadshus i anslutning till verksamheten. 
Inom delgeneralplanerområdet finns även en del industriverksamhet. Största delen av de områden 
som anvisats för industriverksamhet finns norr om Petalax centrum. I delgeneralplanen har anvisats 
så pass stora områden att framtida utveckling inom industrinäringar är möjlig. Områden för industri-
verksamhet har anvisats med en TY-beteckning (industriområde där miljön ställer särskilda krav på 
verksamhetens art). 

7.5.5 Rekreation 

Inom planläggningsområdet finns några anvisade rekreationsområden. Ett finns mellan skolcentrum 
och kyrkan och är avsett att fungera som ett parkområde utan byggda rekreationsanläggningar, om-
rådet har i planen angetts som ett rekreationsområde, där miljön bevaras (V/s). Ett annat område för 
rekreation är Petalax idrottsområde söder om byns centrum. Idrottsområdet har i planen anvisats 
med en VU-beteckning (område för idrotts- och rekreationsanläggningar). Vid idrottsområdet startar 
även el-ljusspåret som går in i skogen i öster. Det skogsområde där el-ljusspåret finns är i planen 
anvisat som ett jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda behov av att styra friluftslivet 
(MU). El-ljusspåret har å sin sida anvisats som en riktgivande friluftsled. I planläggningsområdets 
sydöstra del finns Tallmosens skjutbana, skjutbaneområdet som i planen anvisats med en EA-beteck-
ning (område för skjutbana) är av regional vikt och samlar skytteintresserade från hela regionen. 
På Petalax hembygdsförenings museiområde i Arstu ordnas sommartid bland annat teatrar, området 
är ett viktigt rekreationsområde. Området har i planen anvisats som ett område för museibygnader 
(YM). I övrigt finns inga anvisade rekreationsområden i planen. 

7.5.6 Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Sådana byggnader som anses ha ett skyddsvärde har i planen anvisats med en s-1-beteckning (bygg-
nad som bör bevaras). Tankegången vid anvisande av objekten med denna beteckning bottnar i för-
hållningsättet som man hade i delgeneralplanen för Ytter och Övermalax (godkänd 2017), där samma 
typ av utredning låg till grund för planeringen. 
 
Man bör således sträva efter att bevara dessa värdefulla objekt. Renoverings- och ombyggnadsar-
beten i anvisade objekt ska även vara sådana att byggnadens karakteristiska utseende bevaras. Ut-
över dessa objekt har även anvisats byggnader som är skyddade enligt kyrkolagen (srk). 
 
Inom planläggningsområdet har även anvisats lokalt eller byamässigt värdefulla områden, där miljön 
bevaras (sk-2). Med denna beteckning har angetts landskapsmässigt, historiskt samt byamässigt 
värdefulla områdeshelheter. Tanken är att man ska bevara områdets karaktär och att man vid ny-
byggande ska anpassa byggnationen till den traditionella byggnadsstilen och områdets särdrag. I 
planen finns anvisade tre sk-2-områden; Petalax kyrkomiljö, bebyggelsen vid Lolax bygata och om-
rådet vid Nybyvägen.  
De på området befintliga fornminnen och fornminnesområden har i planen anvisats med tillhörande 
objekt- eller områdesbeteckning (sm/sm-x). 
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7.5.7 Områden med särskilda naturvärden 

Känsliga och värdefulla biotoper samt områden som är av betydelse för djur- och fågellivet har un-
dersökts i naturinventeringen. Inom området finns relativt få miljövärden. Sådana områden som en-
ligt uppgjord naturinventering har särskilda naturvärden har i planen anvisats med olika beteckningar 
och bestämmelser. I inventeringen finns förslag på planbestämmelser, i planen har man dock inte 
följt dessa förslag utan Malax kommun har valt att utarbeta egna beteckningar så att de samman-
stämmer med Ytter- och Övermalax delgeneralplan och att de tillämpas på samma sätt.  
 
De områden som har störst naturvärden är de områden som utgörs av flygekorrens levnadsmiljö 
och/eller fladdermössens föröknings och rastplatser, dessa har i planen anvisats med en luo-1-be-
teckning (område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald).  
Inom området finns även en del våta skogsmarker med särskilda naturvärden, dessa har anvisats 
som jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden (MY). 

7.5.8 Specialområden 

Inom planläggningsområdet finns några mindre specialområden. Dessa utgörs bland annat av tele-
kommunikationsmaster som i planen anvisats med ET-beteckning (område för samhällsteknisk för-
sörjning).  En större transformatorstation har i planen anvisats med en EN-beteckning (område för 
energiförsörjning). Inom området finns även gravgårdar, dessa har anvisats med en EH-beteckning 
(område för begravningsplats). Skjutbanan (Tallmossen) har anvisats med en EA-beteckning (område 
för skjutbana). 

7.5.9 Gällande detaljplaners kvartersområden i förhållande till delgeneralplanen 

Delgeneralplanen är av övergripande karaktär. På grund av detta har inte alla detaljplanerade kvar-
tersområden med t.ex. AM-beteckning anvisats med egen planbeteckning i denna delgeneralplan ef-
tersom det skulle göra planen mer svårtolkad på grund av skalan. Områden i gällande detaljplaner 
kan således ha inkluderats i ett område med annan beteckning i generalplanen, dock på sådant sätt 
att verksamheten fortsättningsvis finner stöd i generalplanen.  
 
När ett detaljplaneområde i framtiden revideras och ändras definieras områdets markanvändnings-
form på ett mer noggrant sätt. I samband med detta ska förutsättningarna till fortsatt bedrivande av 
den ursprungliga detaljplanerade verksamheten granskas. Generalplanens målsättning är att bedri-
vande av den ursprungliga detaljplanerade verksamheten fortsättningsvis ska stödas. 
 
7.6 Områdesreserveringar – Beteckningar och bestämmelser 
 
Delgeneralplanens beteckningar finns presenterade i nedanstående punkter samt angivna på kartan. 
Bestämmelserna enbart på kartan. Utöver vad som nämns i bestämmelserna på plankartan och vad 
som allmänt gäller för en generalplans beteckningar och bestämmelser (Miljöministeriets anvisning – 
Handledning 11) framkommer också mer berättande information om själva syftet med beteckningarna 
i denna planbeskrivning, se i första hand kapitel 7. 
 
AP Bostadsområde dominerat av småhus. 
AT Byområde. 
AT-1 Byområde. 
AM Område för lantbrukslägenheters driftcentrum. 
C Område för centrumfunktioner. 
P Område för service och förvaltning. 
PY Område för offentlig service och förvaltning. 
YK Område för kyrkor och andra församlingsbyggnader. 
YM Område för museibyggnader. 
TY Industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art. 
V/s Rekreationsområde, där miljön bevaras. 
VU Område för idrotts- och rekreationsanläggningar. 
EH Område för begravningsplats. 
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ET Område för samhällsteknisk försörjning. 
EN Område för energiförsörjning. 
EA Område för skjutbana. 
M Jord- och skogsbruksdominerat område. 
MT Jordbruksområde. 
ME-1 Område för enhet inom husdjursproduktion. 
MA Landskapsmässigt värdefullt åkerområde. 
MU Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilt behov av att styra friluftslivet. 
MY Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden. 
MP Område för trädgårdsodling och växthus. 
MP-1 Område för trädgårdsodling och växthus 
W Vattenområde. 
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 PLANENS KONSEKVENSER 
Markanvändnings- och bygglagen 9 § - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas  
 
En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av 
planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens konse-
kvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. 
När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kultu-
rella konsekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ utredas i 
behövlig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga 
konsekvenser. 
 
Markanvändnings- och byggförordning 1 § - Utredning av konsekvenserna när planer utar-
betas 
 
Vid utredning av sådana konsekvenser av planer som avses i 9 § markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999) beaktas den aktuella planens uppgift och syfte, tidigare gjorda utredningar samt andra 
omständigheter som inverkar på behovet av utredningar. Utredningarna skall innehålla tillräckliga 
uppgifter för att det skall vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser 
som genomförandet av planen har för 
 
1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 
2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, 
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken, 
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 
 
Om sådana väsentliga konsekvenser av en generalplan eller detaljplan som avses i 9 § markanvänd-
nings- och bygglagen utsträcker sig till en annan kommuns område, skall kontakt med denna kommun 
hållas i tillräcklig utsträckning vid utredningen av konsekvenserna av planen. Om de väsentliga kon-
sekvenserna av planen utsträcker sig till området för ett annat förbund på landskapsnivå, skall kontakt 
på motsvarande sätt upprätthållas med detta förbund. 
 
I ovan nämnda lista har de delområden anvisats med fet stil, där planen kommer förorsaka de största 
konsekvenserna. 
 
8.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

 
Boende, befolkningens struktur och utveckling 
 
I delgeneralplanen har man strävat till att inte anvisa mer områden för bebyggelse än vad man anser 
behövligt med tanke på planens målår. Bebyggelseområdenas utsträckning har minskats från gällande 
delgeneralplan. 
 
Tanken har dock varit att anvisa attraktiva boendeområden som kan locka till sig nybyggare och som 
samtidigt stöder den befintliga servicen som finns i byn. Statistiken talar sitt tydliga språk, antalet 
invånare i Petalax ådal har sjunkit med 175 personer mellan 2000–2019, det finns således inte behov 
av alltför många och stora områden för boende. Man bör istället sträva efter att förtäta och utvidga 
de befintliga bostadsområdena och på så vis skapa ett livskraftigt och trivsamt bycentrum. Delgene-
ralplanen ger möjlighet till alternativa boendemöjligheter inom området utan att den för den delen är 
överdimensionerad. Kommunens mål är att man ska kunna bibehålla antalet invånare eller helst få 
en liten ökning, med god och förutseende planering kan delgeneralplanen vara ett instrument till 
denna målsättning. Delgeneralplanen medför i sig inga stora konsekvenser för boende, befolkningens 
struktur och utveckling men med delgeneralplanen som verktyg kan man försöka styra utvecklingen 
så att kommunens mål gällande befolkningsökning/-minskning uppnås. 
 
  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132
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Samhällsstrukturen och bybilden 
 
Delgeneralplanen bygger uteslutande på befintlig samhällsstruktur. Planen är främst tänkt att illu-
strera nuläget utan desto större anvisningar för ny utveckling av samhällsstrukturen. Utanför centru-
mområdet är främsta tanken att bevara den befintliga strukturen. Vad gäller utveckling av samhälls-
strukturen kan främst nämnas den riktgivande vägförbindelse som finns anvisad från idrottsområdet 
via Mickasvägen/Kallkärrvägen till skolområdet. Då/om vägen förverkligas skapas en ny transportlänk 
i nord-sydlig riktning. Delgeneralplanen bedöms inte leda till några betydande konsekvenser för sam-
hällsstrukturen. 
 
Service och serviceorienterade arbetsplatser 
 
Områdets service finns uteslutande i de centrala delarna av byn. En utveckling av servicenivån beror 
långt på hur områdets invånarantal utvecklas. Inom området finns kommunal service i form av under-
visning, skolområdet har i delgeneralplanen anvisats med en egen beteckning och planen möjliggör 
fortsatt utveckling på området. Service i form av tjänster hittas på de i planen anvisade C-områdena 
(område för centrumfunktioner). Inom dessa C-områden finns utrymme och möjlighet att utveckla 
områdets service och till det hörande arbetsplatser. Planen har således goda konsekvenser för att 
utveckla områdets service, men man bör komma ihåg att service kräver användare/brukare. 
För så väl de boende i området som för service och arbetsplatser är ett mer koncentrerat byggande 
att föredra. En tätare samhällsstruktur bidrar till förbättrad service, eller åtminstone till att befintlig 
service har större möjlighet att bibehållas på nuvarande nivå.  
 
Företagande 
 
På både AT- och AT-1-områden får i anslutning till bebyggelsen uppföras icke miljöstörande småin-
dustri; exempelvis arbets-, verkstads- eller andra dylika utrymmen. Det vill säga sådana verksam-
heter som man normalt sett hittar på landsbygden. Man kan således konstatera att delgeneralplanen 
ger ypperliga möjligheter till småföretagande. I planen har även anvisats ett antal industriområden 
(TY). Längs Norrvägen och Farmvägen finns ett större sammanhängande område för industriverk-
samhet. Här finns även helt oexploaterade områden som kan tas i bruk för någon form av industri-
verksamhet. Planen ger goda förutsättningar för företagande i området.  
 
Pälsfarmer, djurgårdar och växthusodling 
 
Inom området finns totalt 13 koncentrationer med verksamma farmer/djurgårdar. En koncentration 
kan bestå av en eller flera farmer/djugårdar. Farmerna/djurgårdarna har i planen anvisats med en 
ME-1-beteckning (område för enhet inom husdjursproduktion). I planläggningen har även anvisats 
riktgivande skyddszoner (sv) för nämnda verksamheter. Skyddszonerna är anvisade enligt gällande 
miljötillstånd och enligt gällande föreskrifter utgivna av miljöministeriet, vilka tillämpas vid planlägg-
ning. Skyddszonerna är anvisade för att värna om den befintliga verksamheten men även för att man 
skall undvika nybyggande intill verksamma farmer/djurgårdar. Utvecklingsmöjligheterna för far-
mer/djurgårdar som finns bland bosättning är mera begränsade i jämförelse med sådana som finns 
längre bort i periferin. Samtliga farmer/djurgårdar och dess skyddszoner finns utanför det detaljpla-
nerade området i centrum av Petalax.  
 
Inom planläggningsområdet finns även en del verksamma växthusodlare. Växthusodlingarna har upp-
märksammats med en MP- eller MP-1-beteckning i planen. 
 
Konsekvenserna som delgeneralplanen har för landsbygdsnäringar så som pälsfarmning, djurhushåll-
ning och växthushållning bedöms som små men goda. 
 
Rekreation 
 
I delgeneralplanen har befintliga rekreationsanläggningar och -spår/leder anvisats. Planen anvisar 
även ett nytt rekreationsområde, det är ”Kyrkparken” norr om kyrkan.  Konsekvenserna bedöms vara 
obefintliga.  
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Trafikarrangemang 
 
Som stöd för delgeneralplaneförslaget har uppgjorts en trafikutredning under våren 2021 (Bilaga 6). 
 
Syftet med trafikutredningen för Petalax delgeneralplan är att utreda vilka konsekvenser delgeneral-
planen orsakar för trafiken. I samband med delgeneralplanen beaktas eventuella nuvarande problem-
ställen som kan påverkas via planläggningen. Petalaxområdets trafikproblem är hjortdjursolyckorna 
på Strandvägen, några korsningar med bristfällig trafiksäkerhet på Norrvägen/Petalaxvägen, avsak-
nad av gång- och cykelvägar samt avsaknad av förbindelse mellan skolområdet och idrottsområdet. 
 
I delgeneralplanen föreslås ingen betydande nybyggnation och inte särskilt mycket nya funktioner 
som ger upphov till trafik. Den trafikprognos som utarbetats i trafikutredningen är baserad på trafi-
kens allmänna ökning. Trafikprognosen för 2040 har beaktats i delgeneralplanen då bullerområdet 
har bestämts och vid reservering av väjningsutrymme i korsningen mellan Strandvägen och Norrvä-
gen. Trafikmängderna är små och de orsakar inga problem för smidigheten. I planen har bullerområ-
dets riktgivande bredd anvisats enligt trafikprognosen för år 2040. Bredden på området har beräknats 
enligt gällande bullerstandard-/modell, längs strandvägen är detta ca 90m och längs Petalaxvägen är 
bredden ca 50m från vägens mitt. När bullerkänslig verksamhet planeras på området gäller det att i 
byggnadsplaneringen beakta bullerbekämpningen så att riktvärdena för bullernivån enligt statsrådets 
beslut inte överskrids inomhus eller på områden för vistelse utomhus. 
 
Då nya gång- och cykelvägar byggs kommer det att betydligt förbättra smidigheten och säkerheten 
för gång- och cykeltrafiken. Det föreslås att de byggs i två skeden beroende på hur nödvändiga de 
är. Samtliga åtgärder har beaktats och anvisats i plankartan. Gång- och cykelvägar som angetts i 
skede I har i planen anvisats som Riktgivande ny förbindelse för gång- och cykeltrafik. Gång- 
och cykelvägar som angetts i skede II har anvisats som Behov av förbindelse för gång- och cy-
keltrafik.  
I trafikutredningen har kostnaderna för respektive skede uppskattats. Genom förverkligande av för-
bindelserna i skede I och skede II förbättras trafiksäkerheten och medför goda konsekvenser för 
säkerheten längs de mest trafikerade förbindelserna/områdena inom planläggningsområdet. 
 
För en ny förbindelse mellan skolområdet och idrottsområdet har i utredningen analyserats tre olika 
alternativ baserade på nyttjande av gatuförbindelsen på bosättningens utvidgningsområde i olika ni-
våer. Som grund för delgeneralplanen har kommunen valt alternativ 0+, vilket anvisats i plankartan. 
Om alternativ 0+ genomförs på området får man kostnadseffektivt och med relativt små miljökonse-
kvenser en smidig och säker ny förbindelse som samtidigt uppmuntrar till ökad gång- och cykeltrafik. 
 
Kostnadsmässigt kan konsekvenserna trafikmässigt anses stora, men i slutändan resulterar det i en 
säkrare och tryggare miljö, vilka uppfyller planens målsättning och kraven på en god livsmiljö. 
 

      

Bild 39. Utdrag ur trafikutredning från centrumområdet till vänster och planförslaget till höger. Före-
slaget alternativ 0+ med anvisade åtgärder och förbindelser har beaktats i planen i sin helhet. 
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Bild 40. Utdrag ur nulägets trafikmängdskarta 2020 till vänster, trafikprognos 2040 (planförslaget) till 
höger. Planen har inte en betydande inverkan på kommande trafikströmmar i området. Största delen 
av trafikökningen medförs inte av delgeneralplanen i sig, utan av en naturlig ökning av den allmänna 
trafiken. 

          
Eftersom antalet bostadsområden och dess sammanlagda storlek har minskats på ett betydande sätt 
i förhållande till den tidigare delgeneralplanen kan man även anse att de trafikmässiga konsekven-
serna som planen kan leda till som helhet är ringa. Konsekvenserna som planens nya trafikarrange-
mang kan tänkas leda till bedöms vara små. 
 
Teknisk service 
 
Delgeneralplanen bedöms inte medföra några större konsekvenser för den tekniska servicen. Tätare 
byggande i de centrala delarna av byn leder till att teknisk försörjning kan nyttjas på ett mer kost-
nadseffektivt sätt men i det stora hela kan delgeneralplanen inte tänkas medföra några betydande 
konsekvenser gällande teknisk service.  
 
Den byggda kulturmiljön och fornminnen 
 
Som bakgrund till planen har uppgjorts en kulturmiljöinventering. Utredningen har kompletterats till 
planens förslagsskede och återfinns som bilaga till planbeskrivningen. I inventeringen lyfts fram vilka 
områdeshelheter och objekt som har skyddsvärden. I inventeringen har även getts rekommendat-
ioner på skyddsbestämmelser.  
I utarbetandet av delgeneralplanen har dock Malax kommun valt att inte följa de föreslagna bestäm-
melserna utan att istället använda samma system och planbestämmelse som man gjorde vid uppgö-
randet av Ytter- och Övermalax delgeneralplan. Man har således anvisat de skyddsvärda byggnaderna 
med en s-1-beteckning. Beteckningen anger att objektet har ett kulturhistoriskt värde och att objektet 
borde bevaras. I bestämmelsen sägs också att renoverings- och ombyggnadsarbeten skall vara såd-
ana att byggnadens karakteristiska utseende bevaras. Vid omfattande åtgärder skall utlåtande från 
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museimyndigheten begäras. Med detta förfarande säkerställer man att skyddsvärda objekt inte går 
förlorade.  
 
De inom planläggningsområdet befintliga fornminnen har anvisats med en antingen en objekts- eller 
områdesbestämmelse i planen. Fornminnen är fredade genom lagen om fornminnen (295/1936).  
 
Kulturmiljön bedöms ha uppmärksammats på ett tillräckligt omfattande sätt i planen och konsekven-
serna för den bedöms vara goda. 
 
Velkmossens ladlandskap, som noterats i gällande landskapsplan 2040, men även i uppgjord kultur-
miljöinventering, har i planen fått beteckningen MA, vilket sammanfaller med värdegrunden för om-
rådet (öppenhet, odlingsbruk). 
 

 

Bild 41.  Utdrag ur planförslag, exempel på hur värdefulla objekt och områdeshelheter har anvisats (s-
1 objekt och sk-2 område). 

 
Miljöskydd och störningar i miljön 
 
De störningar som finns i närmiljön kan främst tänkas uppkomma genom luktolägenheter från lant-
bruksnäringarna. Dessa problem kan dock variera kraftigt med tanke på årstid, väderlek och vindrikt-
ning. Genom att anvisa skyddszoner, inom vilka nya bostadstomter inte bör skapas, ämnar man 
åtskilja bostäder från sådana verksamheter som tidvis ger upphov till lukt- och insektsproblem. Ge-
nom att hålla ny bebyggelse på tillräckligt långt avstånd från dessa verksamheter så undviker man 
samtidigt framtida problem och klagomål. Lantbruksnäringarna har ett synligt inslag i landskapsbilden 
och byn är förknippade med dessa näringar. Störningarna i miljön bedöms inte vara av betydande 
karaktär. 
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8.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 
Naturens mångfald, naturskydd 
 
En naturinventering har gjorts upp 2019, vilken har kompletterats 2021. I inventeringen har man 
främst koncentrerat sig på att säkerställa att inga hotade arters (flygekorre, fladdermus, åkergroda 
och hotade fåglar) livsmiljöer förstörs. I inventeringen har man också grundligt inventerat de biotoper 
som nämns i naturvårdslagen, skogslagen och vattenlagen. I inventeringen lyfts områdets miljövär-
den fram.  
 
På basen av inventeringen har områden med särskilda miljövärden anvisats i planen. Förverkligandet 
av delgeneralplanen leder inte till att miljöns kvalitet försämras, snarare tvärtom eftersom man lyfter 
fram och ämnar bevara de miljöer som har miljömässiga värden. Man kan med andra ord bedöma 
planens konsekvenser för naturen och dess mångfald som positiva.  
 
Jord- och skogsbruk 
 
Den största delen av delgeneralplanen utgörs av jord- och skogsbruksområden. I ådalen har åker-
marken uteslutande anvisats som landskapsmässigt värdefullt åkerområde (MA) medan skogsmarken 
i ådalens randområden har anvisats med en M-beteckning (jord- och skogsbruksdominerat område).  
 
I planen finns även ett fåtal mindre MT-områden (jordbruksområde) anvisade. På samtliga områden 
tillåts byggande i anslutning till jord- och/eller skogsbruket. I vissa mindre skogsområden finns na-
turvärden. De skyddsvärden som framkommer i naturinventeringen har anvisats på plankartan med 
olika typer av beteckningar och bestämmelser. Skogsbruket i de delområden som har någon form av 
skyddsbestämmelse blir mer komplicerat och kan leda till inkomstbortfall eftersom normala skogs-
bruksåtgärder kan vara begränsade och ibland till och med förbjudna. Å andra sidan är det inte planen 
i sig som ger upphov till detta, förekomst av skyddade arter utgör en begränsande faktor oavsett om 
det finns en plan på området eller inte. I många fall är det dock så att man först då en naturinventering 
uppgörs blir varse om att det finns skyddsvärda arter på området, vilket då automatiskt kan leda till 
begränsade åtgärdsmöjligheter. 
 
Planen medför förbättrade förutsättningar till jord- och skogsbruk, men för vissa delområden, där 
miljövärden påträffats, kan normalt skogsbruk begränsas och försvåras. 
 
Vattendrag, vattenhushållning, avrinning, grundvatten 
 
Vattendrag, översvämning, avlopps- och vattenhantering 
 
Petalax å som flyter genom planläggningsområdet har anvisats som ett vattenområde (W). På båda 
sidorna om ån har reserverats ett 15 m brett område inom vilket man skall kunna vidta service- och 
restaurerings- samt andra dylika åtgärder för skötseln av ån. Petalax å är tidvis översvämningskänslig 
och av bland annat denna orsak finns det behov för detta skötselområde. Områden för ny bebyggelse 
har inte anvisats intill ån. Utifrån lägsta rekommenderade bygghöjder (EPOELY/1718/2020) som gäl-
ler inom planläggningsområdet har från tidigare anvisade och ännu inte exploaterade områden för 
byggnation granskats. Granskningen har resulterat i att några områden uppefter ån har tagits bort.   
I planläggningsområdets nordöstra hörn finns Strömbäcken, bäcken har viss betydelse för fiskleken 
och har i planen anvisats med en W/s-beteckning (vattenområde, där miljön bevaras). Området närm-
ast bäcken har anvisats med en MY-beteckning. Tanken är att bäcken och området invid den ska 
bevaras, vilket även framkommer i uppgjord naturinventering. Delgeneralplanen medför positiva kon-
sekvenser med tanke på Petalaxån och Strömbäcken. 
 
Kommunal vattenledning finns utbyggd över hela planläggningsområdet. Ny bebyggelse kan ansluta 
sig till befintligt vattenledningsnät. Planens konsekvenser för vattenhushållningen är liten. 
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Avrinning/dagvatten 
 
Området berörs i huvudsak av ett avrinningsområde och avrinningen inom området sker främst via 
Petalax å vartefter vattnet rinner ut i havet i norr.  
 
Som grund för planförslaget har områdets huvudsakliga avrinningsfåror/rutter granskats i förhållande 
till planens områdesreservationer. Detta för att kunna främja och möjliggöra en naturlig dagvatten-
hantering som stöder sig på områdets nuvarande lösningar.  
För att säkerställa funktionaliteten och utvecklingsmöjligheten av gällande lösningar har de mest be-
tydande avrinningsfårorna valts ut på basen av analysmaterialet och anvisats som riktgivande le-
der/områden för ledande och infiltrering av dagvatten i delgeneralplanen. Dessa reservationer, i sam-
råd med att man tillåter skötselåtgärder i och omkring Petalax å, säkerställer att situationen bibehålls 
hanterbar även framledes. 
  

Bild 42. Huvudsakliga avrinningsfåror i planläggningsområdet till vänster. Huvudsakliga avrinningsfå-
ror i förhållande till planens markanvändning till höger. I delgeneralplanekartan har riktgivande av-
rinningsrutter anvisats på basen av analysen för att möjliggöra en avrinning och dagvattenhantering 
som stöder sig på områdets nuvarande lösningar. 

 
Eftersom nya bostadsområden inte planeras leder förverkligandet av delgeneraplanen inte till ökad 
dagvattenavrinning på området. Tvärtom så minskas bostadsområden i jämförelse med tidigare plan, 
vilket har positiva konsekvenser för områdets dagvattenhantering och avrinning. Dikning av skogs-
områden kan dock medföra en betydande ökning av avrinningen ner till Petalax å. Detta bör obser-
veras och beaktas på förhand före betydande dikningar utförs eftersom det på sikt kan komma att 
ställa krav på de tekniska lösningarna i dagvattensystemet. 
 
 Inga betydande konsekvenser förväntas uppstå. I samband med noggrannare planering i delgene-
ralplaneområdet bör man närmare utvärdera utredningsbehovet och tekniska lösningar förknippade 
med dagvattenhanteringen. 
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Grundvatten 
 
Inom området finns inga grundvattenområden. Ny verksamhet har inte anvisats inom planområdet 
som på något vis skulle medföra ökad avrinning mot de närmast belägna grundvattenområdena. 
Delgeneralplanen medför således inga betydande konsekvenser för områdets grundvatten. 
 
Landskapet 
 
En av planens målsättningar har varit att bevara de befintliga åkrarna öppna och i odlingsbruk. Denna 
målsättning går även hand i hand med att beakta och utveckla primärnäringarnas verksamhetsförut-
sättningar. Av bland annat dessa orsaker har man i planen strikt valt att inte anvisa områden för 
bosättning på åkermark. Det öppna landskapet är utmärkande för Petalax och hela ådalen. Största 
delen av de åkerområden som finns i ådalen har i planen anvisats som landskapsmässigt värdefullt 
åkerområde (MA). Med beteckningen vill man lyfta upp värdet av det öppna landskapet och samtidigt 
säkerställa sig om att man värnar om det öppna landskapet så att det förblir öppet och i odlingsbruk.  
 
Planen bedöms medföra goda konsekvenser för landskapet och dess särdrag.  
 
Klimat 

 
I linje med kommunens strategi för hållbar utveckling 2021–25, har man i delgeneralplanen för Peta-
lax, beaktat trivsel, trygghet och ekonomisk hållbarhet. Särskilt fokus har lagts på bl.a. hållbara tra-
fiklösningar, inkl. främjande av gång- och cykeltrafik. Naturens mångfald främjas genom bevarande 
av stora enhetliga skogsområden och värdefulla delområden inne i dessa. Förnyelsebar energi ska 
främjas. 
 
I takt med klimatförändringens utveckling finns det behov av att fästa större uppmärksamhet vid 
anpassning av planerade lösningar till områdets särdrag enligt områdets förutsättningar. Gällande 
delgeneralplan anvisade en hel del nya områden för bostadsbyggande i skogsområden och på över-
svämningskänsliga områden. Även en stor del skogsmark var anvisad för byggande, trots att det inte 
fanns något behov av detta med tanke på förväntad befolkningsutveckling.  
 
Låglänta områden i Petalax ådal är ofta belägna inom områden där det finns stor förekomst av sura 
sulfatjordar. Genom beaktande av planens målsättning om att styra bosättningen bort från olämpliga 
områden för byggande, tas ett steg närmare en mer klimatanpassad markanvändning och en områ-
desutveckling som stöder sig på områdets särdrag och förutsättningar. I planen har man berett möj-
lighet till restaurerings- och eventuella utvecklingsåtgärder i anslutning till Petalax Å för att kunna 
motverka klimatförändringen och t.ex. en ökad mängd skyfall. Även genom att fokusera mer på dag-
vattenhanteringen kan konsekvenser relaterade till översvämningar förebyggas.  
 
Genom bevarande av skogen i större utsträckning än i gällande delgeneralplan kan planens klimat-
avtryck lindras och en större mängd koldioxid bindas.  
 
På ett allmänt plan kan konstateras, i takt med att distansarbetet fått större fotfäste, att det finns det 
goda möjligheter till att utsläppen från fordonstrafiken minskar. Ett kompletterat fungerande nätverk 
av gång- och cykelvägar stöder även ett klimatsmart levnadssätt. 
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8.3 Konsekvenser för ekonomin  
 
Områden som anvisas för byggande har styrts till redan bebyggda områden. Således tas nya områden 
inte i bruk, vilket betyder att befintlig infrastruktur och resurser kan nyttjas på ett kostnadseffektivt 
sätt.  Förverkligandet av delgeneralplanen leder således inte till några stora kostnader för samhälls-
ekonomin gällande bostadsbyggande, istället kan fler invånare nyttja samma infrastruktur vilket leder 
till en mer kostnadseffektiv användning av resurserna. Konsekvenserna bedöms vara små men goda.  
 
Nödvändiga trafikarrangemang har anvisats i plankartan som bygger på en separat trafikutredning 
(bilaga 6). I utredningen har de olika förbindelsebehoven delats in i olika skeden med följande upp-
skattade ekonomiska konsekvens; 
 
Delmoment Kostnad 
Alternativ 0+ (Vägförbindelse mellan Kallkärrvägen-Mickasvägen, gång- 
och cykelled mellan Mamrevägen-Mickasvägen samt gång- och cykelled 
mellan Kerstinsvägen-Idrottsområdet) 
 

398 000 € 
 

Gång- och cykelvägar skede I  
 

823 600 € 

Gång- och cykelvägar skede II  
 

866 400 € 

Totalt  
 

ca 2,09 milj. € 

 
Konsekvensen till följd av förbättringen av trafiknätet är ekonomiskt sätt stor. 

 GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN 
9.1 Genomförande och tidsplanering 
   
Avsikten är att delgeneralplanen slutligt skall godkännas i fullmäktige under vintern 2021–22.  Efter 
att delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägarna och kom-
munen. Planens målår är 2040.  
Planen kommer genomföras på lång sikt. Således är en uppföljning av målsättningarnas förverkli-
gande av vikt eftersom det bestämmer kommande revideringsbehov. 
 
Gällande genomförandet av planen ingår vägledning och information gällande tolkningen av innehållet 
i kapitel 7 och 8.  
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