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7§ ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV KORSBRO-OMRÅDETS DETALJPLAN (BI-

LAGA) 

 

Tekniska nämnden 02.07.2021 § 45 

Beredning: teknisk direktör johtaja Kristiina Tikkala, kristi-

ina.tikkala(at)lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8652 Föredragande: kommundirek-

tör Jarkko Sorvanto, jarkko.sorvanto(at)lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8655 

 

Kommunstyrelsen i Lappträsk beslutade vid sitt sammanträde den 

11.5.2020 § 71 att inleda detaljplaneringen av industriområdet vid Korsbro-

området. Planen kommer att utarbetas av Karttaako Oy i enlighet med tek-

niska nämndens beslut den 6.7.2020.  

 

Programmet för deltagande och bedömning har varit framlagt till påseende 

sedan början av 2021. Planförslaget, beskrivningen av planförslaget, pro-

grammet för deltagande och bedömning samt naturutredningen medföljer 

som bilagor till paragrafen.   

 

FÖRSLAG: Tekniska nämnden beslutar att framlägga till påseende på 

kommunens webbplats utkastet till ändring och utvidgning av Korsbro-

områdets detaljplan under tiden 15.7.2021-16.8.2021.   

   

  BESLUT:  Godkändes enligt förslaget.  

  _____________ 

 

Beredning och föredragande: teknisk direktör Kristiina Tikkala, kristi-

ina.tikkala@lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8652 

Karttaako Oy har överlämnat till kommunen utkastet till planförslag gäl-

lande Korsbro-områdets ändrade detaljplan och utvidgning, daterat 

15.10.2021.  

Tekniska nämnden godkände planutkastet vid sitt sammanträde den 2 juli 

2021 § 45. Planutkastet var i enlighet med MarkByggF § 30 framlagt till 

påseende under tiden 15.7-16.8.2021  och berörda myndigheter ombads om 

utlåtanden. Tillkännagivandet av att planförslaget var framlagt till påseende 

gjordes med en kungörelse som publicerades på kommunens hemsida och 

på anslagstavlan. 

Utlåtanden inkom från följande myndigheter: Borgå stads miljöhälsovård 

16 juli 2021, Borgå museum 13 augusti 2021, Nylands NTM-central 13 au-

gusti 2021, Kymen jätelautakunta 13 augusti 2021, Räddningsverket i östra 

Nyland 16 augusti 6 augusti 2021 och Nylands Förbund 16 augusti 2021 

2021. Dessutom inkom 3 synpunkter. 

Hänvisningar till utlåtandena och kommentarerna och svaren till dem bifo-

gas som bilaga 5 till planbeskrivningen. Utifrån myndigheternas utlåtanden 

och parternas synpunkter har de tekniska detaljerna i planlösningen förtyd-

ligats och beskrivningen av planen kompletterats.  
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Nu till följande borde det utarbetade planförslaget framläggas till påseende 

och utlåtanden borde begäras av berörda myndigheter och de berörda bör 

informeras om att planförslaget är framlagt till påseende.  

FÖRSLAG: Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna förberedda genmälen och planförslagshandlingar daterade 

15.10.2021, 

2. att godkänna, att detaljplanen kan bli föremål för mindre tekniska juste-

ringar på begäran av myndigheterna innan den framläggs till påseende,  

3. att framlägga planförslaget till påseende i enlighet med MarkByggF § 

27 under en period av 30 dagar, och  

4. ber om utlåtanden från berörda myndigheter och ordnar informeringen 

till de berörda parterna.  

  BEHANDLING  

 

Inför diskussionen i ärendet presenterade planläggare Jarmo Mäkelä från 

Karttaako vad läget med planen är och de utlåtanden och kommentarer som 

givits om den, samt de genmälen som givits till dessa.  

 

Ersättare Tomi Enqvist lämnade mötet för att han var jävig (intressejäv, fö-

reträdare för företaget som hyr brandstationen) under tiden paragrafen pre-

senterades, behandlades och ett beslut fattades.  

 

Under behandlingen gjorde tekniska nämnden följande ändringar till gen-

mälen: 

- Notering 15.8. angående skillnaderna mellan det kommunala marknadsfö-

ringsmaterialet och tomtnumreringen i planen 

> genmälet förtydligas så att de olikheter som uppmärksammats i kommu-

nen konstateras noterade, och man strävar efter att rätta till dem i marknads-

föringsmaterialet. Olikheterna är inte relevanta för planläggningen. 

– Planprocessen förtydligades så att planfrågan presenterades på fullmäkti-

gemötet, inte på fullmäktigeseminariet. 

 

Under behandlingen föreslog medlem Erica Wallén en ändring i planförsla-

get så att de områden som utsetts till T-områden skulle omvandlas till TY-

områden. Medlem Juhani Ebeling understödde förslaget. Ordföranden kon-

staterade, att eftersom det hade gjorts ett av grundförslaget avvikande för-

slag som erhållit understöd, borde en omröstning ske. Gällande röstnings-

ordningen konstaterade ordförande, att de som röstar för grundförslaget rös-

tar JA och de som röstar för motförslaget röstar NEJ. Omröstningen skedde 

med namnupprop. Resultat av omröstningen: 

JA 3 röster (Linda Frank, Oscar Antas, Göran Wallén) och NEJ 3 röster 

(Juhani Ebeling, Vesa Peltola, Erica Wallén). Vid lika röstetal ska ordfö-

randen ha utslagsröst och till följd av detta hade grundförslaget vunnit om-

röstningen. 
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 BESLUT: Tekniska nämnden beslöt 

1. att godkänna förberedda genmälen och planförslagshand-

lingar daterade 15.10.2021, 

2. att godkänna, att detaljplanen kan bli föremål för mindre 

tekniska justeringar på begäran av myndigheterna innan 

den framläggs till påseende,  

3. att framlägga planförslaget till påseende i enlighet med 

MarkByggF § 27 under en period av 30 dagar, och  

4. ber om utlåtanden från berörda myndigheter och ordnar in-

formeringen till de berörda parterna.  

__________  

 

Tekniska nämnden 27.01.2022 § 6 

 

Beredning och föredragande: teknisk direktör Kristiina Tikkala, kristi-

ina.tikkala@lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8652. 

Utkastet till ändring och utvidgning av Korsbro-områdets detaljplan har va-

rit framlagt till påseende. Planläggare Jarmo Mäkelä från Karttaako Oy be-

rättar om påminnelsernas inverkan på förslaget och hur arbetet framskrider. 

FÖRSLAG: Tekniska nämnden ger direktiv till planläggaren efter samråd 

om effekterna av de på förslagsstadiet inlämnade påminnel-

serna för planläggningsarbetet. 

BEHANDLING 

Ersättare Tomi Enqvist lämnade mötet för att han var jävig 

(intressejäv, företrädare för företaget som hyr brandstationen) 

under tiden paragrafen presenterades, behandlades och ett be-

slut fattades. Ersättare Marja Ihalainen föreslog att kommunen 

ordnar ett diskussionstillfälle för kommuninvånarna om änd-

ringen av Korsbro-områdets detaljplan, medlem Vesa Peltola 

understödde förslaget.  

 

BESLUT:  Tekniska nämnden beslöt, att kommunen ordnar ett diskuss-

ionstillfälle för kommuninvånarna om ändringen av Korsbro-

områdets detaljplan.  

_________________ 

Tekniska nämnden 10.3.2022 §14 

Beredning och föredragande: teknisk direktör Kristiina Tikkala, kristi-

ina.tikkala@lapinjarvi.fi, tfn 044 720 8652. 

Ändringen och utvidgningen av Korsbro-områdets detaljplan var framlagt 

till påseende under tiden 1-31.12.2021 (MarkByggF § 27). Kungörelsen om 
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framläggningen publicerades på kommunens anslagstavla och på hemsidan. 

Nödvändiga utlåtanden av myndigheterna begärdes om planförslaget, totalt 

11 st.  

Fyra utlåtanden och tre påminnelser mottogs om planutkastet. Dessutom 

hölls ett diskussionstillfälle om projektet den 10 februari 2022 på Kapellby 

skola, öppen för alla berörda parter. I bilaga 7 till beskrivningsdelen plan-

läggarens genmäle till utlåtanden och påminnelser.  

Till följande kan ändringen och utvidgningen av detaljplanen föras till be-

handling för att godkännas. De som inlämnat påminnelser kommer att in-

formeras om beslutsprocessen. 

FÖRSLAG: Tekniska nämnden beslutar 

1. att anteckna till kännedom de inkomna utlåtandena och 

påminnelserna 

2. godkänna utarbetade genmälen och leverera ett genmäle 

till de som inlämnat en påminnelse 

3. att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige 

att den godkänner ändringen och utvidgningen av 

Korsbro-områdets detaljplan  (MarkByggL § 52).  

BESLUT: Godkändes enhälligt.  

__________  

Kommunstyrelsen 28.3.2022 § 42 

Som bilagor till paragrafen medföljer planutkast, beskrivningsdelen av 

planförslaget, programmet för deltagande och bedömning, naturutredning, 

arkeologisk inventering, givna genmälen samt uppföljningsblankett och pro 

memorandum om arbetsförhandlingen. 

 

Tekniska direktören Kristiina Tikkala var närvarande som sakkunnig under 

behandlingen av denna paragraf.   

 

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige 

- att den godkänner ändringen och utvidgningen av Korsbro-

områdets detaljplan (MarkByggL § 52).  

BEHANDLING: I början av behandlingen av ärendet meddelande kom-

munstyrelsens ordförande Kim Jordas att han var jävig att delta i behand-

lingen av ärendet pga. intressejäv. Kommunstyrelsens I vice ordförande 

Mika Sistola agerade som ordförande för denna paragraf. Benny Engård 

valdes till protokolljusterare.    

 

Tekniska direktören Kristiina Tikkala var närvarande som sakkunnig under 

behandlingen av denna paragraf.   

 

BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt att 
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 - konstatera, att kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas var 

jävig att delta i behandlingen av ärendet och han lämnade mö-

tesrummet 

 - välja Benny Engård till protokolljusterare för denna paragraf 

 - föreslå för fullmäktige att den godkänner ändringen och ut-

vidgningen av Korsbro-områdets detaljplan (MarkByggL § 

52).   

______________   

 

 Som bilagor till paragrafen medföljer planutkast, beskriv-

ningsdelen av plan-förslaget, programmet för deltagande och 

bedömning, naturutredning, arkeologisk inventering, givna 

genmälen samt uppföljningsblankett och pro memorandum 

om arbetsförhandlingen. 

 

FÖRSLAG:  Fullmäktige beslutar 

 -att godkänna ändringen och utvidgningen av Korsbro-

områdets detaljplan i enlighet med bilagan.  

 

BEHANDLING: I början av behandlingen av ärendet meddelande ledamö-

terna Kim Jordas och Tuomas Villikka att de var jäviga att delta i behand-

lingen av ärendet pga. intressejäv. De lämnade mötesrummet under tiden 

ärendet behandlades.   

 

BESLUT: Fullmäktige beslöt  

 - att konstatera, att ledamöterna Kim Jordas och Tuomas 

Villikka är jäviga att delta i behandlingen av ärendet  

 - att godkänna ändringen och utvidgningen av Korsbro-

områdets detaljplan i enlighet med bilagan.   

_______________  

 

 

 

 

 

 

Utdragets riktighet intygas 

 

 
 

 

Susanne Sjöblom, förvaltningsdirektör 

28.4.2022 


