
BILAGA 5 

PLANLÄGGARENS SVAR 15.10.2021 

LAPPTRÄSK 

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron 

SAMMANFATTNING AV DE UTLÅTANDEN OCH ANMÄRKNINGAR SOM INKOMMIT 
VID HÖRANDET I UTKASTFASEN SAMT PLANLÄGGARENS SVAR PÅ DEM 
Utkastet till plan har hållits framlagt 15.7–16.8.2021. 

UTLÅTANDEN: 

1. Miljö- och hälsoskyddet i Borgå 16.7.2021 

Miljö- och hälsoskyddet har inget att anmärka på utkastet till plan. 

2. Borgå museum 13.8.2021 

I det tidigare utlåtandet konstateras det att det inom hela kommunen finns en allvarlig brist på 
uppdaterad arkeologisk inventering och således finns det också inom planområdet ett behov av 
arkeologisk inventering, utan vilket planens konsekvenser för fornlämningar eller annat arkeologiskt 
kulturarv inte kan bedömas i enlighet med MarkByggL 9 §. Den arkeologiska inventeringen ska 
genomföras i enlighet med anvisningarna i det tidigare utlåtandet. Först därefter kan Borgå museum 
ta ställning till planens konsekvenser inom sitt eget ansvarsområde. 

Svar: Tyvärr beaktades utlåtandet inte redan i början av arbetet på grund av en brist i 
kommunikationen. För området har nu utarbetats en arkeologisk utredning av Mikroliitti Oy, inga 
observationer av fornminnen eller andra omständigheter som ska beaktas i planen (se rapporten i 
bilaga 3 till redogörelsedelen). 

I vårt utlåtande konstaterade vi med tanke på den byggda kulturmiljön och landskapet att byggande 
bör undvikas på öppna åkerområden och att behovet av trädbevuxna områden som skyddar 
landskapet bör utredas i samband med planläggningen. Vårt utlåtande har inte beaktats i samband 
med programmet för deltagande och bedömning, vilket framgår ovan. I utkastet till plan har man 
dock beaktat samma saker som museet framförde i sitt utlåtande. Hela Helsingforsvägens 
kantområde har i planen anvisats som skyddsgrönområde. För utlåtandet har områdets natur- och 
landskapsvärden utretts, och på basis av utredningen anvisas inte byggande för det öppna 
ängsområde och på det nyare åkerområdet anvisas endast lågt envåningsbyggande. I de allmänna 
föreskrifterna har det dessutom getts anvisningar om byggandet vid vägkanten i fråga om fasader. 
Borgå museum anser att det inte finns något att anmärka mot planlösningen med tanke på den 
byggda kulturmiljön och landskapet. 

Svar: Antecknas för kännedom. 



3. NTM-centralen i Nyland 13.8.2021 

Eventuella översvämningar av åfåran i området har inte behandlats i planmaterialet. 

Svar: Det är mycket osannolikt att ett åkerdike som finns på ett område med källflöden svämmar 
över, men till de allmänna planbestämmelserna tillfogas text till denna del och detta ska beaktas vid 
avgränsningen av byggområden. 

Den MY-avgränsning som används i detaljplanen är i sig bra, men planbestämmelsen bör 
kompletteras så att områdets naturvärden tryggas. Det att man endast konstaterar att området har 
särskilda miljövärden tryggar i praktiken inte dessa. 

Svar: Till denna del fogas text till planbeteckningen. 

En delområdesavgränsning som anger naturvärden har anvisats för det ET-kvartersområde som 
reserverats för brandstationen (luo-1). I planhandlingarna presenteras inte någon noggrannare plan 
för kvartersområdet, så det är svårt att bedöma förutsättningarna för att behålla ängsområdet. Det 
finns skäl att ytterligare bearbeta avgränsningarna av området (ET/MY/KTY) för att bevarandet av 
naturvärdena ska kunna tryggas. Alternativt ska man i bedömningen av planens konsekvenser 
presentera arrangemangen kring brandstationens kvartersområde och i planen ange gränserna för 
byggarean för att säkerställa att ängsområdet bevaras. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen. Samtidigt med planprojektet pågår ett 
avgörande om planeringsbehovet för området i fråga, där man närmare går igenom de interna 
arrangemangen på området. Naturvärdena har tryggats genom en lämplig luo-1-beteckning i 
planen, även om det i den naturutredning som preciserades sommaren 2021 har konstaterats att det 
endast är fråga om ett objekt med lokala värden som tydligt är på tillbakagång. 

Utvecklingen av markanvändningen i området kring Korsbron och det nuvarande trafiknätet har 
granskats i markanvändningsutredningen för företagsområdena i Lappträsk 2018. Trafiknätet i 
utredningen bör uppdateras så att det motsvarar kraven på funktionerna i utkastet till detaljplan och 
en trafikutredning utarbetas där man utöver den allmänna trafiken i området också har beaktat de 
trafikmängder som arbetsplatserna och trafiken för att uträtta ärenden i området medför. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen. 

Inom planeringsområdet för Korsbron finns de nuvarande kollektivtrafikrutterna och till området 
leds förbindelser för gång- och cykeltrafik från tätorten i kyrkbyn. Vid landsväg 176 finns en gång- 
och cykelväg mellan Boställsskogen och Kapellby centrum. 
Den nya planerade markanvändningen i området kring Korsbron vid landsväg 176 avviker så mycket 
från generalplanen i fråga om arbetsplatser och tjänster att det vid landsvägen är nödvändigt att 
planera en enhetlig gång- och cykelväg för områdesreserveringen och förena gång- och cykelvägen 
med den nuvarande förbindelsen till Boställsskogen. Samtidigt ska behövliga hållplatsarrangemang 
och anslutningsplatser planeras för området vid landsväg 176. Till detaljplanen ska fogas 
vägområdet för landsväg 176 och markeras med planbeteckningen LT. En separat förhandling om 
avgränsningen av landsvägsområdet ska ordnas. 

Anslutningsställena på Lovisavägen, landsväg 176, ska preliminärt planeras i enlighet med 
vägplaneringsanvisningarna och anges med pilmarkeringar. Fyrvägskorsningen är inte önskad som 



förbindelseled till det nordligare KTY-kvarteret, utan den ska flyttas cirka 50 meter i riktning mot 
Lovisa. 

Räddningsstationens anslutningsplats kan enligt vägplaneringsanvisningarna placeras så att den är 
minimigraderad i förhållande till den motsatta enskilda väganslutningen Söderängsvägen. Nya 
anslutningar som genom pilmärken anvisats i detaljplanen kan genomföras med arbetstillstånd utan 
särskilt godkända vägplaner eller anslutningstillstånd. 

Svar: Planbeteckningar och områdesavgränsningar för landsvägar utökas i enlighet med utlåtandet. 
Dessutom hölls en separat arbetsförhandling om ämnet 21.9.2021, en promemoria finns som bilaga 
i redogörelsedelen. 

I utkastet till detaljplan har det med avvikelse från generalplanen föreslagits att kvartersområdena 
TY, KTY och KTY-1 ska ha möjlighet att bygga 30 % av den faktiska våningsytan affärs- och 
butikslokaler i anslutning till verksamheten (utgående från de effektivitetstal som presenteras i 
utkastet till plan sammanlagt ca 15 014 m2 våningsyta). 
Det har inte lagts fram någon utredningsgrund eller någon konsekvensbedömning för planlösningen. 
Område T i generalplanen (industri- och lagerområde) möjliggör inte affärslokaler. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen och en viss procentandel beräknas. 

NTM-centralen i Nyland lyfte i sitt tidigare utlåtande fram den styrande generalplanens roll samt den 
möjlighet som markanvändnings- och bygglagen ger att avvika från generalplanslösningen, om 
generalplanslösningen kan anses vara uppenbart föråldrad. Detaljplanen ska uppfylla de krav på 
detaljplanens innehåll som anges i 54 § i markanvändnings- och bygglagen. Avvikelse från 
generalplanslösningen ska basera sig på tillräckliga motiveringar och tillräckliga utredningar och 
konsekvensbedömningar av detaljplanelösningen. 

I planbeskrivningen beskrivs orsakerna till avvikelsen, av vilka strävan att koncentrera bebyggelsen 
till kyrkbyn utanför bullerområdet verkar motiverad. En avvikelse förutsätter dock att utredningar 
och konsekvensbedömningar läggs fram som stöd för planlösningen. Det har inte gjorts någon 
bedömning av hur ett omfattande arbetsplatsområde påverkar kommunens servicestruktur eller 
förhållande till landskapsplanen. Vid avvikelse från generalplanen betonas landskapsplanens roll vid 
utarbetandet av detaljplanen. 

Svar: Till denna del fogas text till redogörelsedelen. 

4. Kymmene avfallsnämnd 13.8.2021 

Kymmene avfallsnämnd konstaterar att planändringen gäller Kymenlaakson Jäte Oy:s avfallsstation 
i Korsmalm. För verksamheten vid avfallsstationen ska det i planen reserveras ett tillräckligt område 
för att avfallshanteringstjänsterna ska bevaras och kunna vidareutvecklas när lagstiftningen och 
andra föreskrifter eller behov förändras. 

Kymenlaakson Jäte Oy konstaterar att den föreslagna planändringen inte inverkar på 
avfallsstationens verksamhet eller att verksamheten vid avfallsstationen å andra sidan inte inverkar 
på den planerade verksamheten på det planlagda området. 
Enligt uppfattning uppfyller området också bolagets kommande behov. 



Svar: Antecknas för kännedom. 

5. Östra Nylands räddningsverk 16.8.2021 

Räddningsmyndigheten konstaterar i sitt utlåtande bl.a. följande: 

Vid byggandet av infrastrukturen i området ska förutsättningarna för räddningsverksamheten 
beaktas. Adresserna ska vara tydliga och logiskt framskridande. Förbindelselederna ska vara 
utformade så att tunga fordon utan svårighet kan dra nytta av dem + frisiktsområden. Verksamheten 
i området får inte omfatta upplagring och hantering av kemikalier annat än vad som i 
inrikesministeriets förordning har fastställts utöver Tukes anvisningar om mindre hantering och 
upplagring av kemikalier. 

Vid placeringen av den nya brandstationen ska tillräcklig tillgång till vatten beaktas, två anslutningar 
av vilka den ena endast för avgående larmuppdrag. Man ska kunna åka runt byggnaden med ett tungt 
fordon och brandstationsområdet ska förses med ett fast stängsel. 

Svar: Planbeteckningarna preciseras i enlighet med utlåtandet. Till övriga delar beaktas kraven i 
den närmare planeringen (prövning av planeringsbehovet). 

6. Nylands förbund 16.8.2021 

Nylands förbund ger inget utlåtande om ändring och utvidgning av detaljplanen för Korsbron i 
Lappträsk. 

ANMÄRKNINGAR 

1. 15.8.2021 

Den som gjort anmärkningen lyfter fram att det finns motstridigheter i numreringen av tomterna på 
Korsbrovägen (nuvarande detaljplan/kommunens marknadsföringsbroschyr). 

Svar: Tre tomter har faktiskt hyrts ut eller sålts i området i fråga under sommaren 2021, dessa ska 
nu beaktas på plankartan, de avgränsningar som avviker från utkastet till plan. Även linjen för en 
ännu obebyggd gata korrigeras på grund av nyligen genomförda hyresavtal. 

I kommunen har man observerat skillnaderna och strävar efter att korrigera dem i 
marknadsföringsmaterialet. Skillnaderna har ingen betydelse med tanke på planläggningen 
(preciseringen har gjorts i enlighet med den tekniska nämndens beslut 27.10.2021 § 68). 

2. 16.8.2021 

Den som gjort anmärkningen är för närvarande främst oroad över tilläggsyttrandet ”Ingen 
biomassaterminal eller annan verksamhet får placeras i området” i anslutning till kvartersområdet för 
industri- och lagerbyggnader. Den som gjort anmärkningen anser att meningen på många sätt är 
problematisk, och att förslaget ska utelämnas från hela planen. För det första, varför har just 
biomassaterminalerna avgränsats? 



Svar: Kommunens tekniska nämnd har i samband med behandlingen av utkastet till plan velat 
avgränsa uttryckligen de biomassaterminaler som i en separat utredning föreslogs för området som 
ett alternativ i planbestämmelsen. Jag har förstått att bakgrunden är oron för störande damm/buller 
eller andra eventuella störningar som en biomassaterminal kan orsaka. Ordalydelsen kan preciseras 
ytterligare under planprocessen enligt behov. 

3. 16.8.2021 

I anmärkningen motsätter man sig i mycket stor utsträckning planlösningen bl.a. med åberopande av 
brister i delaktigheten, störningar i bostadsområden, naturmiljöer och friluftsleder, ökat buller, 
bergslandskap och rekreationsskogar. I synnerhet avskaffandet av KTY-områdena i östra delen 
betonas och konstateras att området i fråga kan lämpa sig för bostadsbyggande på det sätt som 
föreslogs i generalplanen. 

Svar: När det gäller delaktigheten bör det först konstateras att planprocessen har framskridit helt i 
enlighet med bestämmelserna i lagen. I början av arbetet fördes diskussion om områdesutvecklingen 
i mycket större utsträckning än vad lagens bestämmelser kräver. Av företagarna i området eller 
invånarna i närområdet har det till planläggarens kännedom inte kommit någon kommentar som 
motsätter sig planlösningen, tvärtom. Också myndighetsutlåtandena har varit mycket måttfulla, 
vilket konstateras ovan. Det finns inga motstridigheter i de mål som myndigheterna och kommunen 
har föreslagit eller i planlösningen, förutsatt att de preciseringar som föreslås i utlåtandena har 
gjorts på plankartan och i redogörelsedelen (= planförslag). 

Enligt anmärkningen omger kyrkbyns bostadsområden tätt planeringsområdet. 

Svar: Det här är en överdrift. Av bostadsområdena i tätorten är endast det relativt lilla 
bostadsområdet Bostället tillsammans med det område som nu planeras söder om Helsingforsvägen. 
Det skyddas dessutom av ett cirka 200 meter brett skogsområde sydost om Lovisavägen. 
Bullereffekten av Helsingforsvägen kan ställvis vara störande för kyrkbyns tätortsområde, men det 
är mycket osannolikt att det område som nu planeras i fråga om buller har en ökande negativ 
inverkan på tätortsområdena. I synnerhet eftersom det särskilt i den östra delen av området 
framhävs kvartersområden där det inte får placeras en anläggning som orsakar miljöstörande 
buller, vibrationer, luftförorening eller annan störning (KTY, KTY-1, TY). Likaså bibehåller de 
omfattande reserveringarna för MU- och MY-områden i östra delen huvudsakligen områdets 
rekreations- och miljövärden. 

Enligt anmärkningen behöver vi enhetliga närrekreationsskogar, naturobjekt och varierande nätverk 
av stigar som är lätta att nå i närheten av våra hem. 

Svar: Detta är sant. I planlösningen har man i huvudsak behållit de omfattande friluftsskogarna i 
östra delen (MU) och naturvärdena (MY), som man också har avvisat i generalplanen. Också alla 
andra naturvärden har beaktats genom lämpliga beteckningar i enlighet med naturutredningen (luo-
1 och luo-2). Genom egna beteckningar (ge) har man beaktat de lokalt värdefulla geologiska 
formationerna i området, som har geologiska/landskapsmässiga värden. Åtgärder som äventyrar 
områdets naturvärden är förbjudna. 

Den friluftsrutt som färdigställdes i somras har i planområdets nordvästra del anvisats på 
plankartan och i fortsättningen kan den också kompletteras österut med utnyttjande av de nuvarande 



lederna (stigar för gång- och cykeltrafik på plankartan). Med undantag för den aktuella friluftsleden 
är västra delen av området inte i någon större utsträckning i rekreationsbruk, nuförtiden sedvanlig 
skogsbruksmark. 

Anmärkningen ger inte anledning att ändra planlösningen. 
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