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1.2 Planområdets läge
Planområdet ligger i Nickby centrum, i korsningen av Nickbyvägen och Borgnäsvägen. Läget
framgår av pärmbladet.

1.3. Planens syfte
Syftet med detaljplaneändringen är att göra det möjligt att bygga en rondell i korsningen av
Nickbyvägen och Borgnäsvägen. I praktiken betyder ändringen att små delar av det nordöstra
hörnet av kvarter 2002 och det nordvästra hörnet av Segrisparken ändras till allmänt
vägområde. I kvarter 1005 justeras kvartersgränsen så att den följer fastighetsindelningen för
vägområdet. Ändringarna som görs i planen berör markområden som är i Sibbo kommuns ägo
och påverkar inte byggrätten.

1.4 Beskrivningens innehållsförteckning
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2 SAMMANDRAG
Planändringen gör det möjligt att bygga en rondell i korsningen av Borgnäsvägen och
Nickbyvägen i samarbete mellan Nylands vägdistrikt och Sibbo kommun. I praktiken betyder
ändringen att små delar av det nordöstra hörnet av kvarter 2002 och det nordvästra hörnet av
Segrisparken ändras till allmänt vägområde. I kvarter 1005 justeras kvartersgränsen så att
den följer fastighetsindelningen för Nickbyvägens vägområde. Detaljplaneändringen har ringa
verkningar och den godkänns av kommunstyrelsen.

Olika skeden i planprocessen
Anhängiggörandet av detaljplaneändringen för rondellen vid Borgnäsvägen kungjordes i
kommunens officiella annonstidningar och på kommunens anslagstavla 6.11.2008.
Programmet för deltagande och bedömning utarbetades 6.11.2008 (uppdaterat
10.12.2008 och 19.2.2009) och en kungörelse om programmets framläggande
publicerades 6.11.2008. Programmet skickades dessutom till områdets markägare,
grannfastigheternas ägare och nämnda intressenter 10.12.2008. Intressenterna hade
en möjlighet att framföra sin åsikt då programmet för deltagande och bedömning var
framlagt.
Programmet för deltagande och bedömning uppdaterades 20.2.2009 och en kungörelse
om ändringen av planområdets avgränsning publicerades 26.2.2009.
Planläggningssektionen godkände vid sitt möte 25.02.2009 förslaget till
detaljplaneändring för behandling i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte 10.03.2009 att förslaget till
detaljplaneändring läggs fram offentligt.
Planförslaget var offentligt framlagt under tiden 12.03–27.03.2009 i enlighet med 65 § i
markanvändnings- och bygglagen.
Planläggningssektionen godkände vid sitt möte 25.03.2009 detaljplaneändringen för
behandling i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen godkände detaljplaneändringen vid sitt möte 31.03.2009.

3 UTGÅNGSPUNKTER

3.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet
Planområdet omfattar den befintliga korsningen som i söder gränsar till en parkeringsplats för
ett höghus samt en park. På norra sidan av korsningen finns en bensinstation och en
dagligvarubutik.

Sydfinska Energi Ab har en sektioneringspunkt i hörnet av parken som vetter mot korsningen.
Kommunen har planterat buskar vid sektioneringspunkten. Mellan det allmänna vägområdet
och kvarteren finns öppna diken eller svackor. Parkområdet har utjämnats till samma höjdnivå
som den intilliggande lättrafikleden.

På planområdet finns både kommunens och Sydfinska Energi Ab:s lednings- och rörlinjer.
Linjerna finns på park- och gatuområdena med undantag av regnvattenavloppet som finns på
gränsen mellan tomterna 1 och 2 i kvarter 2002 och som har beaktats som reservering för
underjordiska ledningar i den gällande detaljplanen.

Sibbo kommun och Asunto Oy Sigfrid är planeringsområdets markägare. Till planområdet hör
dessutom en del av ett allmänt vägområde, som förvaltas av Vägförvaltningen. Den egentliga
detaljplaneändringen berör ett markområde och ett allmänt vägområde som är i Sibbo
kommuns ägo.

Planeringsområdet ligger på gränsen till ett grundvattenområde. Enligt Sibbo kommuns
skyddsplan för grundvattenområden bör vägtrafikområden och vägtrafikleder planeras så att
eventuella olägenheter förorsakade av trafiken och väghållningen kan undvikas.
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 Bild 1 Nordanå, grundvattenområde av klass I

Bild 2 Lednings- och rörlinjer på planområdet
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Bild 3 Planområdets markägo

Bild 4 Dagsbuller enligt situationen år 2006. Området inringat med rött.
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3.2 Planeringssituationen

Den gällande regionplanen för planeringsområdet har utarbetats i etapper. Den sista, den
fjärde kompletterande etapplanen, fastställdes 14.11.2000. Miljöministeriet fastställde
Landskapsplan 2000 för Östra Nyland 5.4.2002. En ny landskapsplan godkändes av
landskapsfullmäktige 17.12.2007 och är förd till Miljöministeriet för fastställelse. I
sammanställningen av region- och landskapsplanerna anvisas detaljplaneändringsområdet som
område för centrumfunktioner och rekreation.

Planeringsområdet är en del av Mellersta Sibbo delgeneralplan utan rättsverkan (godkänd av
fullmäktige 17.6.1987). Fullmäktige godkände förslaget till generalplan för hela kommunen
(Generalplan för Sibbo 2025) 15.12.2008. I Mellersta Sibbo delgeneralplan utan rättsverkan är
området reserverat som kvartersområde för bostadshöghus och som rekreationsområde. I
Generalplan för Sibbo 2025 är området reserverat som område för centrumfunktioner.

Tills denna detaljplaneändring träder i kraft gäller för planeringsområdet detaljplanen och
detaljplaneändringen för Kyrkängsvägen (f.d. byggnadsplan) (fastställd av Nylands
miljöcentral 22.1.1997), detaljplaneändringen för Västra Strandvägen (f.d. byggnadsplan)
(fastställd 23.9.1991 förutom kvarter 1006, Nylands länsstyrelse), detaljplaneändringen för
Svedjebygränden (f.d. byggnadsplan) (godkänd av fullmäktige 27.1.1994) och ändringarna av
vägnamnen på Nickby byggnadsplaneområde (godkända av kommunstyrelsen 11.10.1994).
Markanvändningen på planeringsområdet följer dessa gällande detaljplaner.
Detaljplaneändringen ändrar varken på markanvändningen eller på målsättningen som
anvisats i tidigare detaljplaner. Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen för
rondellen vid Borgnäsvägen upphäver de detaljplaner (f.d. byggnadsplaner) som tidigare
fastställts för området.

Bild 5 Utdrag ur Generalplan för Sibbo 2025
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4 OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN

4.1 Behovet av detaljplanering, planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningen baserar sig på behovet att ordna plansituationen så att den gör det möjligt att
bygga en rondell i korsningen av Borgnäsvägen och Nickbyvägen.

Rondellplanen är en del av vägplanen för förbättrandet av landsväg 1521 mellan Nissbacka och
Nickby på avsnittet Storkärrsvägen–Sibbo å. Vägplanen är utarbetad av Vägförvaltningen,
Nylands vägdistrikt, och den grundar sig på en utredningsplan utarbetad 1997 och en
åtgärdsutredning utarbetad 2002. Nämnden för teknik och miljö i Sibbo kommun behandlade
planen vid sitt möte 7.11.2005 § 274. Vägplanen var offentligt framlagd i enlighet med 14 § i
förordningen om allmänna vägar under tiden 9.3–10.4.2007. Inga anmärkningar lämnades in
under framläggningstiden.

4.2 Deltagande och samarbete

4.2.1 Intressenter
Planläggningens intressenter är:

- markägare och invånare i omgivningen
- på orten verksamma föreningar, organisationer och företag vars verksamhetsområden

berörs av planen
- kommunens förvaltningar; Miljövårdsenheten, Kommuntekniska enheten
- Nylands vägdistrikt
- Sydfinska Energi Ab

4.2.2 Anhängiggörande
Planens anhängiggörande kungjordes i Borgåbladet och Sipoon Sanomat samt på kommunens
anslagstavla 6.11.2008.

4.2.3 Deltagande och växelverkan
Detaljplaneändringen för rondellen vid Borgnäsvägen har ringa verkningar och bereds direkt
som förslag. Som bilaga till programmet för deltagande och bedömning fanns fram till den
sista uppdateringen en preliminär skiss av planen på basis av vilken intressenterna kunde ta
ställning till beredningen av planen. Framläggandet av programmet för deltagande och
bedömning kungjordes 6.11.2008 och uppdateringar gjordes 10.12.2008 och 19.2.2009.
Uppdateringarna gällde några preciseringar och korrigeringar samt ändringen av planområdets
avgränsning, som också kungjordes 26.2.2009. Intressenterna lämnade inga anmärkningar
mot programmet för deltagande och bedömning.

Utlåtanden om programmet för deltagande och bedömning begärdes skriftligt 10.12.2008 av
planeringsområdets markägare, markägare i omedelbar närhet till den planerade rondellen
samt nämnda intressenter. Utlåtanden begärdes av följande: Sydfinska Energi Ab, Nylands
vägdistrikt, Andelslaget Varuboden, Kesko Abp, Bostads Ab Lindhearst Asunto Oy och Asunto
Oy Sigfrid. Sydfinska Energi Ab, Nylands vägdistrikt och Andelslaget Varuboden gav
utlåtanden.

Därtill fördes diskussioner med enheten Fastigheter och mätning, miljövårdsenheten samt den
Kommuntekniska enheten.

Planförslaget var offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen
under tiden 12.03–27.03.2009. Utlåtanden om förslaget begärdes av följande: Sydfinska
Energi Ab, Nylands vägdistrikt, Andelslaget Varuboden, Kesko Abp, Bostads Ab Lindhearst
Asunto Oy och Asunto Oy Sigfrid samt den Sibbo kommun miljövårdsenheten,
byggnadstillsyning och Kommuntekniska enheten. Inga anmärkningar mot förslaget lämnades
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in under den framläggningstiden. Sydfinska Energi Ab och Andelslaget Varuboden meddelade i
sitt utlåtande att de inte har något att anmärka. Andra utlåtande lämnades inte in.

Det ansågs inte nödvändigt att ordna samråd med miljömyndigheterna.

4.4 Mål för detaljplanen
Målet med detaljplaneändringen är att göra det möjligt att bygga en rondell i korsningen av
Borgnäsvägen och Nickbyvägen. Rondellens syfte är att öka säkerheten i korsningen och göra
trafiken smidigare. I praktiken betyder ändringen att små delar av det nordöstra hörnet av
kvarter 2002 och det nordvästra hörnet av Segrisparken ändras till allmänt vägområde. I
kvarter 1005 justeras kvartersgränsen så att den följer fastighetsindelningen för Nickbyvägens
vägområde. Ändringarna som görs i planen berör ett markområde och ett allmänt vägområde
som är i Sibbo kommuns ägo och de påverkar inte byggrätten.

4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet
För kommunens del är målen för området fastställda i planbestämmelsen för Generalplan för
Sibbo 2025: ”Område för centrumfunktioner. Avsikten är att området skall detaljplanläggas.
Med beteckningen anvisas områden för tätortsfunktioner som lämpar sig för centrum. Stora
detaljhandelsenheter får placeras på området. Möjligheten att utvidga området för
centrumfunktioner till omgivningen kring järnvägsstationen klarläggs i en detaljplan.”

4.4.2 Mål som uppkommit under processen, precisering av målen
Målen för detaljplaneändringen har inte ändrats under processens gång.

4.5 Alternativen i detaljplanelösningen och deras konsekvenser

4.5.1 Beskrivning och gallring av de preliminära alternativen
Eftersom detaljplaneändringen är så liten har inga alternativa lösningar presenterats.

4.5.2 Val av detaljplanelösning och grunderna för valet
Utlåtanden om programmet för deltagande och bedömning samt om förslaget begärdes
skriftligt av planeringsområdets markägare, markägare i omedelbar närhet till den planerade
rondellen samt nämnda intressenter. Utlåtanden begärdes av följande: Sydfinska Energi Ab,
Nylands vägdistrikt, Andelslaget Varuboden, Kesko Abp, Bostads Ab Lindhearst Asunto Oy och
Asunto Oy Sigfrid. Sydfinska Energi Ab, Nylands vägdistrikt och Andelslaget Varuboden gav
utlåtanden.

Sydfinska Energi Ab hade inget att anmärka mot planändringen i något dera skede. De
önskade ändå att sektioneringspunkten på planeringsområdet och de åtgärder som uppstår vid
en eventuell flyttning av denna bör beaktas, likaså bör stomledningen för fjärrvärme som går
genom området och en eventuell inverkan på denna beaktas.

Nylands vägdistrikt föreslog att plangränsen i programmet för deltagande och bedömning
ändras så att detaljplaneändringen bättre bemöter vägdistriktets mål och förbereder
ibruktagandet av beteckningen LT (område för allmän väg).

Andelslaget Varuboden hade inget att anmärka mot detaljplaneändringen.

Utlåtanden som kommit in under förslagets beredningsskede beaktades i detaljplanelösningen
enligt följande:
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Plangränsen definierades på så sätt att endast en landsväg i enlighet med Nylands vägdistrikts
klassificeringskarta medtas i detaljplaneändringen och den ges beteckningen LT i general- och
detaljplaner.

Sektioneringspunkten samt elledningarna och stomledningen för fjärrvärme som finns på
planeringsområdet är belägna på gatu- och parkområdena. Sektioneringspunktens ungefärliga
läge har antecknats i planen enligt sin nuvarande placering.

I samband med beredningen av programmet för deltagande och bedömning och beredningen
av förslaget fördes också diskussioner med den Kommuntekniska enheten om rondellens
behov av utrymmesreservering samt om planteringar som gjorts i parken och planändringens
inverkan på dessa. Diskussioner fördes också med enheten Fastigheter och mätning, där det
framkom att kvartersgränsen för kvarter 1005 inte överensstämmer med fastighetsgränserna.
Avvikelserna beror på en vägförrättning (avslutad 9.3.1994) som gjorts efter det att de
gällande planerna fastställts. I detaljplanelösningen justeras och uppdateras kvartersgränsen
så att den överensstämmer med fastighetsindelningen.

5 REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

5.1 Planens struktur

5.1.1 Dimensionering
Byggrätten påverkas inte av planen. Byggrätten för kvarteren i planeringsområdet bibehålls i
enlighet med tidigare gällande planer. Planområdets totalareal är 1,42 ha.
Dimensioneringsuppgifterna presenteras noggrannare på blanketten för uppföljning av
detaljplanen, som finns som bilaga till denna beskrivning.

5.1.2 Service
Eftersom byggrätten inte påverkas av planen ökar planändringen inte behovet av offentlig eller
kommersiell service.

5.3 Områdesreserveringar
Detaljplaneändringen påverkar inte byggrätten i tidigare gällande planer på
planeringsområdet. I planen finns inga bestämmelser om byggande som avviker från de gamla
planerna med undantag av bullerbestämmelserna för kvarter 2002, där trafikbullrets inverkan
beaktas med hjälp av bestämmelserna om ljudisolering i byggnader.

På trafikområdet har den gamla beteckningen för allmän väg, LYS, ersatts med beteckningen
LT för att motsvara bestämmelserna i 83 § i markanvändnings- och bygglagen.

Planbestämmelserna för parken på planeringsområdet kvarstår i enlighet med tidigare gällande
planer.

5.4 Planens konsekvenser
Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga en rondell som leder till smidigare trafik och
bättre trafiksäkerhet i korsningen av Nickbyvägen och Borgnäsvägen. Dessutom ger de
planerade planteringarna omväxling och grönska åt väglandskapet. Den nuvarande
växtligheten påverkas endast obetydligt av rondellbyggandet.

Planeringsområdet ligger på ett grundvattenområde. Detaljplaneändringen påverkar inte den
nuvarande markanvändningen, men byggandet av rondellen kan ha konsekvenser för
grundvattnet. Då rondellen byggs bör eventuella olägenheter för grundvattnets kvalitet
förorsakade av trafiken och väghållningen undvikas.
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Byggandet av rondellen förminskar det nordöstra hörnet av parkeringsplatsen på tomt 1 i
kvarter 2002. Förminskningen berör i sin helhet den fastighet som ägs av Sibbo kommun.

Sektioneringspunkten på planeringsområdet ryms enligt planen för rondellen på sin nuvarande
plats. På gatu- och parkområdena finns elledningar och en stomledning för fjärrvärme och
dessa bör beaktas vid byggnads- och förbättringsarbetena.

Planen har inga andra betydande konsekvenser.

5.7 Planbeteckningar och planbestämmelser
Planbeteckningarna och planbestämmelserna finns som bilaga till denna beskrivning.
Innehållet i bestämmelserna följer tidigare utarbetade detaljplaner (f.d. byggnadsplaner).
Närmare föreskrifter jämfört med tidigare planer har getts om bullerskydd samt placeringen av
in- och utfarten. Även sektioneringspunktens ungefärliga läge och avgränsning om
grundvattensområde har antecknats i planen.

5.8 Namn
Namnen på planeringsområdet bibehålls i enlighet med tidigare gällande planer.

6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

6.1 Planer som styr och åskådliggör genomförandet
Planändringen gör det möjligt att bygga en rondell på planeringsområdet. Rondellplanen är en
del av vägplanen för förbättrandet av landsväg 1521 mellan Nissbacka och Nickby på avsnittet
Storkärrsvägen–Sibbo å. Vägplanen är utarbetad av Vägförvaltningen, Nylands vägdistrikt, och
den grundar sig på en utredningsplan utarbetad 1997 och en åtgärdsutredning utarbetad
2002. Nämnden för teknik och miljö i Sibbo kommun behandlade planen vid sitt möte
7.11.2005 § 274. Vägplanen var offentligt framlagd i enlighet med 14 § i förordningen om
allmänna vägar under tiden 9.3–10.4.2007. Inga anmärkningar lämnades in under
framläggningstiden.

6.2 Genomförande och tidsplaneringen
Syftet är att inleda byggandet av rondellen efter det att planen vunnit laga kraft.

6.3 Uppföljning av genomförandet
Uppföljningen av genomförandet av planen sker i samband med genomförandet av vägplanen.



Blankett för uppföljning av detaljplanen

Basuppgifter och sammandrag

Kommun 753 Sibbo Datum för ifyllning 13.03.2009

Planens namn Detaljplaneändring för rondellen vid Borgnäsvägen

Datum för godkännande   Förslagsdatum 10.03.2009

Godkännare   Dat. för meddel. om anh.gör. 06.11.2008

Godkänd enligt paragraf   Kommunens plankod 753N35

Genererad plankod    

Planområdets areal [ha] 1,4189 Ny detaljplaneareal [ha]  

Areal för underjordiska utrymmen [ha]   Detaljplaneändringens areal [ha] 1,4189

 

Stranddetaljplan Strandlinjens längd [km]   

Byggplatser [antal] Med egen strand      Utan egen strand   

Fritidsbost.byggpl. [antal] Med egen strand   Utan egen strand  

Områdesreserveringar
Areal 
[ha]

Areal 
[%]

Våningsyta 
[m²vy]

Exploateringstal 
[e]

Ändring i
areal 

[ha +/-]

Ändring i
våningsyta 
[m²vy +/-] 

Sammanlagt 1,4189 100,0 2415 0,17    
A sammanlagt 0,3223 22,7 2415 0,75    

P sammanlagt            

Y sammanlagt            

C sammanlagt            

K sammanlagt            

T sammanlagt            

V sammanlagt 0,2748 19,4        

R sammanlagt            

L sammanlagt 0,8218 57,9        

E sammanlagt            

S sammanlagt            

M sammanlagt            

W sammanlagt            

Underjordiska 
utrymmen

Areal 
[ha]

Areal 
[%]

Våningsyta 
[m²vy]

Ändring i areal 
[ha +/-]

Ändring i våningsyta 
[m²vy +/-] 

Sammanlagt          

Byggnadsskydd
Skyddade byggnaderÄndring i skyddade byggnader

[antal] [m²vy] [antal +/-] [m²vy +/-] 
Sammanlagt        
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Underbeteckningar

Områdesreserveringar
Areal 
[ha]

Areal 
[%]

Våningsyta 
[m²vy]

Exploateringstal 
[e]

Ändring i
areal 

[ha +/-]

Ändring i
våningsyta 
[m²vy +/-] 

Sammanlagt 1,4189 100,0 2415 0,17    
A sammanlagt 0,3223 22,7 2415 0,75    

AKR 0,3223 100,0 2415 0,75    

P sammanlagt            

Y sammanlagt            

C sammanlagt            

K sammanlagt            

T sammanlagt            

V sammanlagt 0,2748 19,4        

VP 0,2748 100,0        

R sammanlagt            

L sammanlagt 0,8218 57,9        

Lättrafikgat. 0,0319 3,9        

LT 0,7899 96,1        

E sammanlagt            

S sammanlagt            

M sammanlagt            

W sammanlagt            
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SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Sibbo kommun, Nickby
DETALJPLANEÄNDRING FÖR RONDELLEN VID BORGNÄSVÄGEN
Program för deltagande och bedömning 6.11.2008 reviderad 10.12.2008, 20.02.2009
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DETALJPLANEÄNDRING FÖR RONDELLEN VID BORGNÄSVÄGEN
Program för deltagande och bedömning 6.11.2008 (20.02.2009)
Programmet för deltagande och bedömning kan vid behov preciseras och kompletteras under arbetets
gång.

Planens namn DETALJPLANEÄNDRING FÖR RONDELLEN VID BORGNÄSVÄGEN
Datum 06.11.2008 reviderad 10.12.2008, 20.02.2009

Planeringsobjekt

Planeringsområde

Detaljplaneändringen omfattar en del av kvarteren 2002, 1005 och Segrisparken med
anslutande gatu- och rekreationsområden i Nickby tätort.

Områdets läge och avgränsning framgår av pärmbladet.

Initiativ Områdets detaljplanering baserar sig på kommunens initiativ och ett behov att ordna
planläggningsläget så att det möjliggör förvekligande av rondell vid Borgnäsvägen.

Utgångsläge
Regionplan / Land-
skapsplan

Generalplaner

Detaljplaner

De gällande region- och landskapsplanerna för Östra Nyland har gjorts i etapper och
den sista, den fjärde kompletterande etapplanen, fastställdes 14.11.2000. Miljöministe-
riet fastställde Landskapsplan 2000 för Östra Nyland 5.4.2002. I region- och landskaps-
planen för Östra Nyland har detaljplaneområdet reserverats som ett område för cent-
rumfunktioner och närrekreation. Den nya landskapsplanen godkändes av landskaps-
fullmäktige 17.12.2007 och har lämnats till miljöministeriet för fastställelse.

Mellersta Sibbo delgeneralplan (godkänd i fullmäktige 17.6.1987). Planen är utan rättsverk-
ningar. Området anvisas som våningshusområde och rekreationsområde.

Fullmäktige torde godkänna generalplaneförslaget (generalplan för Sibbo 2025) under
året 2008.

På planeringområdet gäller, till denna detaljplaneändring träder i kraft,  detaljplan och
detaljplaneändring för Kyrkängsvägen f.d byggnadsplan (faställd av Nylands miljöcen-
tral 22.1.1997), detaljplaneändring för Västra Strandvägen f.d. byggnadsplan (fastställd
av Länstyrelsen i Nylands län 23.9.1991 utom kvarter 1006), detaljplaneändring för
Svedjebygränden f.d. byggnadsplan (godkänd av kommunfullmäktige 27.1.1994) och
ändringar av vägnamn på Nickby byggnadsplaneområde (godkänd av kommunstyrelse
1.10.1994). Markanvändningen på planeringsområdet följer dessa gällande detaljplaner.
se bilagan 1.

Mål för
planeringen

Enligt 51 § i markanvändnings och bygglagen skall kommunen se till att en detaljplan
utarbetas och hålls aktuell efter hand som kommunens utveckling eller behovet att styra
markanvändningen kräver.

Målet med detaljplaneändringen är att möjliggöra genomförandet av en rondell vid
korsningen av Borgnäsvägen och Nickbyvägen. Rondellens syfte är att förbättra trafik-
säkerheten och trafikens smidighet. I praktiken betyder det att en del av det nordöstra
hörnet av kvarter 2002 och det nordvästra hörnet av Segrisparken kommer att ändras
till trafikområde. Ändringar gäller Sibbo kommunens ägda mark och allmän väg och
påverkar inte byggnadsrätten.

Detaljplaneändringen upphäver detaljplanen (f.d. byggnadsplanen) som tidigare har ut-
arbetats och fastställts för området.

Utredningar och
konsekvens-
bedömning

Konsekvenserna för planens genomförande utreds vid uppgörandet av planen enligt
föreskrifterna i markanvändnings och bygglagen och förordningen.

Enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen skall planen ”basera sig på tillräckliga un-
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Intressenter och
andra som deltar i
beredningen eller
beslutsfattandet

Arbetsfaser och
preliminär
tidtabell

Deltagande och
växelverkan

dersökningar och utredningar. När en plan utarbetas skall miljökonsekvenserna, inklusi-
ve de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenserna, av planen
och av undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredningarna skall omfat-
ta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.”

Enligt 1 § i markanvändnings- och bygglagen ”måste utredningar ge tillräckligt informa-
tion för att planens förverkligandets anmärkningsvärda omedelbara och medelbara på-
följder kan bedömas på: människors levnadsförhållanden och livsmiljö, jordmån och
berggrund, vattnet, luften och klimatet; växt- och djurarter, naturens mångfald och na-
turtillgången, samhällsstrukturen och samhällsekonomin och trafiken, stadsmiljön, land-
skapet, kulturarvet samt den byggda miljön.”

Enligt 62§ i markanvändning och bygglagen skall ”planläggningsförfarandet samt infor-
mationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för planeringen när
planer bereds ordnas så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller
övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sam-
manslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möj-
lighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och
skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken.”

Enligt preliminär granskning är intressenterna:
 markägare och invånare i närmiljön
 föreningar, organisationer och företag vars verksamhetsområde berörs av planen
 Kommunförvaltningen; Markanvändnings- och miljöservice, kommunteknisk service
 Nyland vägdistrikt
 Sydfinska Energi Ab

Förtroendeorgan
fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnden för teknik och miljö
Organisation som svarar för kommunens planläggning
Avdelningen för teknik och miljö, markanvändningsenheten

1. Kungörelse om att arbetet med detaljplan och detaljplaneändringen inleds publiceras
i kommunens offentliga annonsorgan Borgåbladet och Sipoon Sanomat den
6.11.2008

2. Program för deltagande och bedömning, preliminär utkast 6.11.2008 (reviderad
10.12.2008)

3. Insamlande av åsikter för planförslag
4. Utarbetande av ett planförslag, bedömning av konsekvenserna, vintern 2008-2009
5. Enligt 65 § i markanvändnings och bygglagen läggs planförslaget fram offentligt vin-

tern 2009
6. Behandling av anmärkningar och uttalanden, behandling i nämnden vintern-våren

2009
7. Detaljplaneändringen godkänns av Kommunstyrelsen (detaljplaneändring har ringa

konsekvenser), våren 2009
Information om planeringsprocessens gång ges på Sibbo kommuns webbplats
www.sibbo.fi och i Borgåbladet och Sipoon Sanomat.

Detta program för deltagande och bedömning finns till påseende från och med
6.11.2008 i Sockengården och på Sibbo kommuns webbplats. Eventuella anmärkningar
mot innehållet i programmet för deltagande och bedömning skall lämnas in skriftligt till
Sibbo kommun, utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 Sibbo före plan-
förslaget läggs offentligt fram.

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter och synpunkter till ovan nämnda
adress eller direkt till planens beredare per telefon eller e-post. Den erhållna responsen
tas i beaktande vid utarbetandet av planen. Åsikter och anmärkningar kan också framfö-
ras i ett senare skede när planen offentligt framlagd.
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För beredningen
svarar

Uppgifter om detaljplanen och dess beredning ger planläggare Sirkku Huisko e-post:
sirkku.huisko@sibbo.fi, tfn 09 2353 6702, Postadress: Sibbo kommun, utvecklings- och
planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO
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