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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1

Identifikationsuppgifter
Planläggningen genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Vörå kommun och Ramboll Finland
Oy. Information om den här planen och planläggningsprojektet fås av kommunens kontaktperson.
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Vörå kommun
Vöråvägen 18
FI-66600 Vörå
Tel. +358 (0)6 382 1111
www.vora.fi

Ramboll Finland Oy
Teräsgränd 1–3 E,
65100 VASA
Tel. 020 755 7600
www.ramboll.fi

Kontaktperson:
Förvaltningsdirektör
Markku Niskala
Tel. +358 50 552 8051
E-post: markku.niskala@vora.fi

Kontaktpersoner:
Projektchef
Christoffer Rönnlund, DI
Tel. +358 44 312 2301
E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
Gruppchef, YKS-605
Jonas Lindholm
Tel. +358 50 349 1156
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Planläggningsområdets läge
Planläggningsområdet är beläget i Rökiö på ett avstånd av ca 3,5 km från Vörå centrum. Avståndet in till regionens centrum Vasa är ca 39 km. På det berörda området finns bland annat Tallmo
vårdcenter. Största delen av planläggningsområdet är sedan tidigare planerat på detaljplanenivå.
Planläggningsområdets läge och avgränsning ses i nedanstående bilder.

Bild 1. Områdets riktgivande läge anvisas med röd markering. © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Området som är aktuellt för detaljplan har markerats på kartan. © Lantmäteriverket.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är Detaljplan för Maxmo industriområde.
Målsättningen med planen är att ändra och utvidga gällande detaljplan för att möjliggöra en utvidgning av företagsverksamheten på området. Samtidigt undersöks möjligheten att flytta den
befintliga ekopunkten och även justera områdets trafikarrangemang.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilaga 1:
Bilaga X:

Program för deltagande och bedömning
Blankett för uppföljning av detaljplanen.
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2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planläggningsprocessen
29.9.2020 §

Utvecklings- och planläggningssektionen beslutar starta detaljplaneringen.

2.2

xx.xx–xx.xx.202x

PDB offentligt framlagt.

xx.xx–xx.xx.202x

Planutkastet offentligt framlagt.

xx.xx–xx.xx.202x

Planförslaget offentligt framlagt.

xx.xx.202x §

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

xx.xx.202x §

Fullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
Det centrala innehållet i detaljplanen rör till uteslutande markanvändningsreservationer för boende
och social verksamhet.

2.3

Genomförandet av detaljplanen
Genomförandet kan påbörjas då detaljplanen har godkänts i fullmäktige och vunnit laga kraft.
Ansvaret för att detaljplanen genomförs åligger både områdets privata markägare och kommunen.
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3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena på planläggningsområdet
3.1.1 Allmän beskrivning av området

Området är till stora delar bebyggt med bostadshus. Genom området passerar Lotlaxvägen. Söder
om nämnda väg finns Tallmo vårdcenter/ålderdomshem. Söder om området finns jordbruksmark
medan skogen breder ut sig norr om området.

Bild 3. På bilden syns delar av Tallmo vårdcenter.

3.1.2 Naturmiljön

Landskapets särdrag
Vörå är känt som en jordbruksbygd, detta är något som även syns i det lokala landskapet. På
planläggningsområdet och i anslutning till det finns öppna odlingsmarker. Från området har man
delvis utsikt över odlingsmarken som finns söder om området. I norr finns större sammanhängande
skogspartier. På ca 1km avstånd finns Vörå å som rinner ut i Djupfjärden, Hellnäs.
Topografi
Området sluttar i nord-sydlig riktning. Höjdkurvorna i norr är som mest 23m medan jordbruksmarken i söder ligger på ca 12m.ö.h. Ådalen i Vörå är känd för de högt belägna skogspartierna som
sluttar relativt brant ner mot odlingsmarken i ådalen. Dylika områden finns även i näromgivningen.
Jordmån
Jordmånen på planområdet består till största delen av sandmorän, i den södra delen finns
gyttja/lera.
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Bild 4. Ljusbrun färg anger sandmorän medan blått raster anger gyttja/lera. © GTK. © Lantmäteriverket.

Vattendrag och vattenhushållning
På området finns inga vattendrag. Ett utfallsdike som gränsar till området i söder leder regnvatten ut till Vörå å i öster. På planområdet eller i dess närhet finns inga grundvattenområden. Kommunal vattenledning finns utbyggd på området.
Naturskydd
På området eller i dess närhet finns varken Natura 2000-områden eller naturskyddsområden.

3.1.3 Den byggda miljön

Boende- och samhällsstruktur
Stora delar av området är sedan tidigare bebyggt. Norr om Lotlaxvägen finns egnahemshus, radhus
och parhus. Söder om Lotlaxvägen finns Tallmo vårdcenter/ålderdomshem. Sydost om området
finns Vörå kyrka och prästgård. I närheten av prästgården finns även Myrbergsgårdens museum.
Tätare bostadsbebyggelse hittas längs med Vöråvägen i Rökiö samt i de mer centrala delarna av
Vörå kommuncentrum. Enligt Miljöcentralens kartor utgör stora delar av området av ett tätortsområde. Se bild 4.

9

Bild 5. Egnahemshus på området.

Bild 6. Befintliga parhus på området.
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Bild 7. Tätortsområden anges med rött, glesbebyggelsområden med blått, småbyar med gult och byar
med grönt. På kartan har planområdet markerats med svart linje. © SYKE © Lantmäteriverket.

Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Bebyggelsen på planläggningsområdet är uteslutande av nyare ursprung. De flesta byggnader är
uppförda efter 1970.
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Bild 8. Grundkarta från 1970. På kartan syns att områdets bebyggelse främst har uppkommit efter 1970.
© Lantmäteriverket

I närheten av området finns RKY-området (byggda kulturmiljöer av riksintresse) Vörå kyrka med
omgivning. ”Vörå kyrka och prästgård ligger i ett öppet österbottniskt ådalslandskap, som med
hänsyn till sitt byggnadsbestånd och skala är välbevarat. Åkrarna nedanom kyrkan och prästgården sluttar svagt mot ån, invid vilken de väldiga kvarnbyggnaderna utgör ett blickfång i landskapet. Kyrkomiljön inramas av folkhögskolebyggnaderna på östra sidan om ån och av bondgårdarna i två våningar i skogsbrynet. Vörå kyrka med omgivning ligger i det nationellt värdefulla
landskapsområdet Vörå ådal”. (Museiverket; www.kulturmiljo.fi)
På planläggningsområdet finns inga kända fornminnen.
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Bild 9. RKY-området ses med blå rastrering medan planläggningsområdet ses med rött. © Lantmäteriverket

Arbetsplatser, näringsverksamhet
På planområdet finns Tallmo vårdcenter/ålderdomshem där ett stort antal arbetsplatser inom
vården hittas. I övrigt finns inom området inga arbetsplatser eller någon näringsverksamhet.

Bild 10. Tallmo vårdcenter.
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Rekreation
På ett avstånd av ca 2km finn Norvalla. Här finns ett brett utbud av rekreationsmöjligheter; simhall, minigolfbana, fotbollsplan utomhus och i bollhall, inomhusidrottsplan samt elljusspår/motionsspår. I centrum av Vörå hittas även golfbana, skidspår, hoppbacke, slalombacke samt banor
för friidrott och ytterligare fotbollsplaner. I närområdet finns med andra ord ett brett utbud av
fritidsaktiviteter. Inom planområdet hittas inga byggda rekreationsanläggningar.
Trafik
Till området finns ett väl utbyggt och fungerande vägnät. Lotlaxvägen som går genom området har
en medeldygnstrafik på 455 fordon. Lotlaxvägen förbinder Vöråvägen med riksväg 8 i norr.

Bild 11. Trafikmängdskarta. © Lantmäteriverket, Esri Finland.

Teknisk försörjning
På området finns vattenlednings-, avlopps- och elnät.
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Bild 12. Vatten- och avloppsledning på området.

3.1.4 Markägoförhållanden

Markområdet som ska planläggas är i både privat och kommunal ägo.
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4.

PLANERING AV MARKANVÄNDNING

4.1

Planer, beslut och utredningar som berör området
Systemet för planering av markanvändningen utgår från en mer preciserad planering där de riksomfattande 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 naturtillgångar

•

En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar

4.1.2 Landskapsplanen

Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i
förbundets verksamhetsområde anvisas. Planen uppgörs av landskapsförbundet, dvs. för Vörå
kommuns del av Österbottens förbund.
Landskapsplanen tolkar och tar de riksomfattande målen för områdesanvändning i beaktande och
förmedlar dem vidare till den kommunala planläggningen. Landskapsplanen är utgångspunkt för
den mer detaljerade planeringen i kommunerna och städerna.
För kustområdet i Österbotten gäller Österbottens landskapsplan 2040 (godkänd: 15.6.2020,
fastställd 31.8.2020). Planen innehåller en översiktlig planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delområde. Landskapsplanens uppgift är att fastställa områdesanvändningen
och samhällsstrukturens principer och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller
landskapliga målsättningar eller områdesanvändning som berör flera än en kommun i en så bred
utsträckning och noggrannhet att områdesanvändningarna kan sammanfogas.
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Bild 13. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040.

För planområdet och dess närområde finns följande reserveringar i landskapsplanen:
I landskasplan 2040 finns följande reserveringar i anslutning till planläggningsområdet:
•
Nationellt värdefullt landskapsområde
•

”…I den mer detaljerade planeringen samt vid byggande ska landskapsområdet eller landskapssevärdheten som helhet samt dess särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas så att de värden som
hänförs till det tryggas och området kan utvecklas. Målsättningen bör vara att åkrarna i området
hålls öppna och används inom jordbruket samt att skogarna sköts. Med undantag av jord- och
skogsbrukets behov bör byggplatser inte planeras på enhetliga åkerområden.”

•

Vasa-Seinäjoki utvecklingszon

•

Område för tätortsfunktioner (Vörå)
•

” I den mer detaljerade planeringen bör området planeras i huvudsak för boende, service och arbetsplatser. En enhetligare samhällsstruktur bör främjas med hänsyn till tätortens karaktär. Bebyggelse bör inte placeras på enhetliga åkerområden ifall den inte gör tätortsstrukturen mer enhetlig.
Kollektivtrafiken och nätverket av gång- och cykeltrafikleder bör utvecklas för att förbättra tillgängligheten till offentlig och kommersiell service samt rekreationsområden. Kompletterande byggande
bör anpassas till den befintliga bebyggelsen samt till kulturmiljö-, landskaps- och naturvärdena. Avsikten är att området detaljplaneras.”

•

Riktgivande cykelled (Maxmo-Lotlax-Rökiö)

•

Förbindelseväg

•

Stomvattenledning

4.1.3 Generalplan

En generalplan är ett verktyg för att generellt styra planeringen av markanvändningen i kommunen. Den kan gälla en hel stad/kommun eller en del av en den (generalplan / delgeneralplan).
Generalplanen skall tjäna till ledning när detaljplaner utarbetas och ändras samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen (MBL 42 §).
Över det aktuella området finns ingen generalplan.
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4.1.4 Detaljplan

Det berörda området är sedan tidigare detaljplanerat. Området har planlagts i tre olika etapper.
Ohlsgårds-områdets byggnadsplan (detaljplan) godkändes den 29.1.1985. Kyrkskogen-områdets
byggnadsplan (detaljplan) godkändes 11.7.1989. Tallmo-områdets byggnadsplan (detaljplan)
godkändes den 28.9.1993. Efter att planerna godkänts har man reviderat vissa av dem.
I nedanstående bilder finns utdrag ur de ursprungliga detaljplanerna.

Bild 14. Ohlsgårds-områdets detaljplan.

Bild 15. Detaljplan för Kyrkskogen-området.
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Bild 16. Tallmo-områdets detaljplan.
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Bild 17. Områdets aktuella markanvändningsreserveringar vid planläggningens påbörjande.

4.1.5 Byggnadsordningen

Vörå kommuns byggnadsordning godkändes i fullmäktige den 13.12.2012.
4.1.6 Baskarta

För området finns en tidsenlig baskarta i vektorformat.

4.2

Behovet av detaljplanering och planeringens målsättningar
Planläggningsarbetet inleddes eftersom det fanns behov av att se över markanvändningen i kvarter
301. Genom planläggningen vill man göra området mer attraktivt och kunna erbjuda andra tomter
till försäljning än radhustomter. I planläggningen finns även ett behov av att förstora det byggbara
området där Tallmo vårdcenter finns och att planera in en ny småhustomt på ett befintligt närrekreationsområde. I övrigt finns det behov av mindre planläggningstekniska justeringar på hela
planläggningsområdet. Målsättningarna med planläggningen är att åtgärda alla ovanstående saker
så att man erhåller en uppdaterad detaljplan som styr byggandet på området.
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5.

PLANLÄGGNINGENS OLIKA SKEDEN, VÄXELVERKAN
OCH TIDTABELL

5.1

Planläggningens olika skeden
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 62 §, MBL 63 §, MBF 30 §, MBF 32 a §)
Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar
uppgörs ett planutkast, som efter att det behandlats av utvecklings- och planläggningssektionen
framläggs till påseende under 14–30 dagar. Detta kungörs i Kommunbladet, 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.
Myndigheternas samråd under beredningsskedet behöver i detta fall inte hållas eftersom planens
verkningar inte är riksomfattande, inte har betydelse på landskapsnivå och inte är viktig med avseende på de statliga myndigheternas genomförandeskyldighet. (MBL 62 §, MBL 66 §, MBF 26 §,
MBF 30 §, MBF 32 a §)
Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra
intressenter har framfört sina åsikter, måste oftast planen justeras. Efter att utvecklings- och
planläggningssektionen 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 kommunen. Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande
informeras genom kungörelse i Kommunbladet, på kommunens anslagstavla och på kommunens
internetsida. (MBL 65 §, MBF 27 §, MBF 28 §, MBF 32 a §)
Godkännande. Planen godkänns av fullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i
Kommunbladet och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkännande för
dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat. (MBL 52 §, MBL 67 §, MBL
200 §, MBF 94 §)
Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen och vidare till
högsta förvaltningsdomstolen. (MBL 188 §)
Ikraftträdande. Efter att planen har vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som
om beslut om godkännande. (MBL 200 §, MBF 95 §)

5.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Utvecklings- och planläggningssektionen beslutade att starta planläggningsarbetet 29.9.2020 § xx

5.3

Deltagande och samarbete
Intressenterna har möjlighet att delta i planberedningen, bedöma planens konsekvenser och framföra sina åsikter skriftligt eller muntligt (62 § MBL). Som intressenter betraktas (28 § MBL):
5.3.1 Intressenter

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planläggningsarbetet:
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•

VÖRÅ KOMMUNS FÖRVALTNINGSENHETER

•

NTM-CENTRALEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

•

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

•

ÖSTERBOTTENS MUSEUM

•

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK

Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av
planläggningsarbetet.
Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planläggningsarbetet:
•

Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influensområde.

•

Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planen kan ha konsekvenser för.

5.3.2 Anhängiggörande

Planen anhängiggjordes __.__.2019 genom en kungörelse i Kommunbladet och på kommunens
webbplats i samband med framläggningen PDB.
5.3.3 Deltagande och växelverkan

Den här punkten kompletteras med dateringar under planprocessens gång efter hand som ifrågavarande skede har behandlats.
•

PDB (programmet för deltagande och bedömning) var offentligt framlagt __.__–
__.__.2020. Det kom ___ åsikter angående PDB.

•

Planutkastet var framlagt __.__–__.__.2020. Det inkom __ åsikter angående planutkastet.

•

Planförslaget var framlagt __.__–__.__.2020. Begäran om utlåtanden om förslaget sändes
till vederbörande myndigheter och sammanslutningar (MBL 65 §, MBF 27 § och MBF 28 §).
Det inkom __utlåtanden och __ anmärkningar på förslaget. Sammanfattning och bemötande av utlåtandena och anmärkningarna finns i bilaga x.

5.3.4 Myndighetssamarbete

På basen av planens omfattning föreligger inte behov av att ordna myndighetssamråd i planens
beredningsskede (MBL 66 § och MBF 26 §). Berörda myndigheter ges möjlighet att ge utlåtande i
förslagsskedet.

22

6.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

6.1

Planutkast – 29.9.2020
Planutkastet har utarbetats så att de på förhand uppställda målsättningarna kan uppnås. Detaljplanen bygger på samma struktur som den tidigare planen och några stora förändringar i markanvändningen har inte gjorts. Den mest märkbara förändringen gäller det VL-område som funnits invid Lotlaxvägen och Kyrkskogen (gata) som nu i detta planutkast till stora delar utgörs av
en AO-tomt. I AP-kvarteret (303) har i detta planutkast riktgivande tomtgränser anvisats. Det
område som finns öster om Kyrkskogen (gata) och norr om Lotlaxvägen har omdisponerats. I
gällande detaljplan är stora delar av området anvisat som ett AR-område medan man i planutkastet har delat upp området i mindre AP-/AO-tomter. För att skilja de befintliga egnahemshusen
från nya tomter har ett nytt VL-område lagts till i planen (mellan kvarter 301 och 307 i planutkastet). Till kvarter 307 har även anvisats en ny gatuförbindelse, Snickerivägen. AO-tomten i
kvarter 306 är en utvidgning av detaljplanen. I YS-kvarteret (321) har främst justeringar gjorts
för kvarterets byggnadsytor. Byggnadsytan i kvarteret är nu mera enhetligt och möjliggör den
planerade utbyggnaden av Tallmo vårdcenter, vilket även var en av huvudorsakerna till att planläggningen inleddes. I den sydöstra delen av kvarteret har anvisats en byggnadsyta där anläggning för energiförsörjning får placeras. Gällande planområdet som helhet så har kvarters- och
områdesgränser anpassats till rådande fastighetsindelning, byggnadsytorna på samtliga områden
har även gåtts genom och korrigerats samt underjordiska ledningar märkts ut på plankartan.

6.2

Planförslag
Läggs till senare.

6.3

Planens struktur och dimensionering
Planens ursprungliga struktur har inte ändrats. Planutkastet bygger på den rådande samhällsstrukturen och på befintlig markanvändning enligt gällande plan. Ett befintlig VL-område har förminskats men på annat håll har man istället infogat ett nytt sådant. Det område som i gällande
detaljplan har anvisats med AR-beteckning har nu anvisats som AO-/AP-område, man ger således bättre förutsättningar för boende i småhus, vilket var en av de planläggningsmässiga målsättningar som Vörå kommun hade vid påbörjandet.

6.4

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
Varken naturmiljön eller den bebyggda miljön förväntas påverkas desto mera av denna detaljplan. De förändringar som planen ger upphov till i närmiljön är sist och slutligen mycket små.

6.5

Områdesreserveringar
I planen finns följande områdesreserveringar:
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6.6

Namn
Nya gatunamn som uppkommer genom planändringen är: Snickerivägen, Dalaåkersvägen och
Kaplanvägen.
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7.

DETALJPLANENS KONSEKVENSER

7.1

Konsekvenser för den byggda miljön
Befolkningens struktur och utveckling på planområdet
I planen minskas antalet radhustomter till förmån för flera tomter för småhus (egnahemshus,
parhus). Hur denna ändring påverkar befolkningens struktur och utveckling på planområdet beror
på hur och i vilken takt som området förverkligas. Normalt sett är det lite olika åldersstruktur på
de som väljer att bo i radhus och de som bor i egnahems-/parhus. I radhus bor normalt sett en
större andel äldre och unga medan de som bor i egnahemshus/parhus i många fall består av
människor mellan 30–65 år. Med detta i beaktande skapas på området bättre förutsättningar för
denna åldersgrupp. I det stora hela är planens konsekvenser för befolkningens struktur och utveckling små.
Samhällsstruktur
Detaljplanen bygger på befintlig samhällsstruktur. Justeringar i denna görs inte i och med denna
revidering. Konsekvenserna kan bedömas vara obefintliga.
Den byggda kulturmiljön
I närheten av planläggningsområdet finns RKY-området ”Vörå kyrka med omnejd”. Mellan planläggningsområdet och RKY-området finns ingen visuell kontakt. Detaljplaneändringen bedöms
inte ha några konsekvenser för RKY-området.
Boende
De största förändringarna som planen ger upphov till bedöms vara i kvarter 307. I kvarteret finns
en befintlig radhustomt och en egnahemshustomt. Kring dessa två bebyggda tomter uppkommer
nya tomter för boendeändamål. Då planen förverkligas blir området mera tätbebyggt, konsekvenserna som detta ger upphov till kan antingen vara goda eller dåliga beroende på betraktarens synvinkel. I jämförelse med gällande planen har kvarteret avskilts på ett bättre och tydligare sätt så att varje tomt skall ha en mer privat sfär i jämförelse med tidigare plan. Mot kvarter
301 ha även reserverats ett VL-område som är tänkt att fungera som en avskiljare mellan bebyggelsen i de båda kvarteren. Överlag kan konsekvenserna bedömas som positiva.
Service
En av planens målsättningar var att justera byggnadsytorna vid Tallmo vårdcenter så att utbyggnaden kan genomföras enligt planerna. Genom att uppdatera kvartersområdets byggnadsytor säkerställs nu att den nya byggnaden kan placeras på området utan att undantagslov behöver sökas. Planens konsekvenser kan således bedömas vara positiva. I övrigt behandlar planen inget
sådant som ger upphov till konsekvenser för områdets eller närområdets service.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Detaljplanen medför inga konsekvenser för arbetsplatser och näringsverksamhet, annat än att då
området förverkligas så kan det sysselsätta företag inom byggnadsbranschen.
Rekreation
Detaljplanen har inga konsekvenser för rekreationsverksamheten.
Trafik
I förhållande till den gällande planen bedöms inte denna reviderade detaljplan leda till några betydande konsekvenser för trafiken.
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Teknisk försörjning
Befintlig teknisk försörjning kan nyttjas på ett ekonomiskt sätt. I planen har man bland annat
kontrollerat så att de nya tomterna i kvarter 307 kan anslutas till befintligt avloppsnät. Konsekvenserna är positiva.
7.1.1 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapsstruktur, landskapsbild
I förhållande till den gällande planen medför revideringen av planen inga betydande konsekvenser för landskapsbilden.
Naturförhållanden, naturens mångfald, naturskydd
I förhållande till den gällande planen medför revideringen av planen inga betydande konsekvenser för områdets naturförhållanden.
Jord- och skogsbruk
I förhållande till den gällande planen medför revideringen av planen inga betydande konsekvenser för jord- och skogsbruket. I områdets södra del kan fortsättningsvis bedrivas jord- och skogsbruk.
7.1.2 Konsekvenser för ekonomin

I planens förverkligandeskede behövs bland annat satsningar på utbyggnad av kommunalteknisk
försörjning göras. Detta är något som belastar den kommunala ekonomin på kort sikt. På längre
sikt leder dock fler användare av kommunaltekniken till att man på ett kostnadseffektivt sätt kan
nyttja den. På längre sikt är konsekvenserna således positiva.
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8.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
Målet är att detaljplanen ska bli färdig för behandling i fullmäktige under 2021. Efter att detaljplanen blivit färdig är det kommunen och områdets företagare som ansvarar för att planen genomförs.

