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1. PRESENTATION AV DELOMRÅDET KVEVLAX 
 
Kvevlax är det delområde som har haft den största tillväxten vad gäller beviljade bygglov för 
bostäder under perioden 2008–2015, en tillväxt på 18,7 % jämfört med perioden 2000–
2007. Antalet invånare uppgick år 2015 till 3 517 och förväntas enligt Åbo Akademis analys 
öka med 624 personer fram till 2031 för att då uppgå till totalt 4 141 personer. Enligt samma 
analys förväntas den yngsta åldersgruppen 0–14 åringar öka kraftigt fram till 2021 och den 
äldsta åldersgruppen +85 åringar öka fram till 2031. 
 
Enligt den modell som valts i strategiska generalplanen är Kvevlax ett starkt serviceområde 
och Kvevlax är ett av kommunens tre sekundärcentrum. Kvevlaxområdet, där den största 
tillväxten förväntas i Kvevlax by, kan år 2040 öka med uppemot 1100 invånare. 

 
Den nya omfartsvägen förkortar restiden till Vasa och kommuncentrum, vilket kan leda till 
ökad efterfrågan på bostäder och arbetsplatser. Industriområdet Fågelbergets utvidgning 
kan medföra en större efterfrågan av bostäder i Kvevlax.  
 

 
   

1.1  Service i delområdet 
Barndagvård 
I delområdet finns det daghem i Kvevlax, Hankmo, Kuni, Petsmo och Veikars, totalt 210 
dagvårdsplatser. Familjedagvårdsplatserna är 20 i delområdet. 
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Grundskola 
Förskola i samband med daghem. 

 
I delområdet finns: 

 Kvevlax skola med 150 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är - 34 elever. 
 Hankmo skola med 32 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är + 1 elev. 
 Kuni-Vassor skola med 44 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är + 25 elever. 
 Petsmo skola med 33 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är + 21 elever. 

 
Hälso- och sjukvård 
I och med centraliseringen av mödravårds- och sjukvårdsmottagningen finns följande 

 verksamheter kvar på hälsostationerna: barnrådgivning, skolhälsovård och hemsjukvård 
 samt ordnas provtagning en gång per vecka/ hälsostation. 

 
Kvevlax hälsostation för befolkningen i byarna Kvevlax, Kuni, Vassor, Vallvik, Petsmo, 
Österhankmo och Västerhankmo. 

 
Äldreomsorg 
Hemservicebyrå i Kvevlax. Boendeservice i Smedsby 

1.2 Planläggningsöversikt 
På planområdet i Kvevlax finns bebyggda: 

 229 egnahemstomter (AO) 
 19 radhustomter (AR) 
 2 flervåningshustomter (AK) 

 
På planområdet i Kvevlax finns obebyggda: 

 55 egnahemstomter (AO), 27 kommunala och 28 privata 
 2 radhustomter (AR), 2 kommunala och 0 privata 
 2 flervåningshustomter (AK), 0 kommunala och 2 privata 

 
På planområdet Petsmo havsnära finns bebyggda: 

 14 egnahemstomter (AO) 
 

På planområdet Petsmo havsnära finns obebyggda: 
 32 egnahemstomter (AO), 22 kommunala och 10 privata 
 3 radhustomter (AR), 1 kommunala och 2 privata 

 
 
Godkända detaljplaner 2008–2015 
I Kvevlax har ändringar och utvidgningar av ett flertal detaljplaner gjorts. I centrumområdet 
har detaljplanen ändrats för att ge förutsättningar för etablering av våningshus, Mararna 
detaljplan har skapat förutsättningar för ett nytt småhusdominerat bostadsområde och 
detaljplanen för skolområdet har ändrats för att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten.    
I övrigt har ett privatägt område som tidigare haft beteckningen industriområde ändrats till 
småhustomter.  
 
I Petsmo har detaljplanen för bostadsområdet vid Fiskehamnsvägen utvidgats. 
 
En detaljplan över Stormossens område godkändes 2008 inför etableringen av 
Westenergy.  
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Aktuella detaljplaner 
Kommunens planläggningsprogram uppdateras årligen och godkänns av kommunfullmäktige. 
Utgående från planläggningsprogrammet 2016–2020 är avsikten att detaljplaneområdet i 
Kvevlax ska utvidgas för ett småhusdominerat område väster om Kvevlaxvägen i anslutning 
till befintlig bebyggelse.  

I Vassor påbörjas en detaljplan som ska skapa förutsättningar för ett gemensamt pälsfarm-
område för Korsholm och Vörå kommuner. 

Delgeneralplaner 
Kvevlax delgeneralplan godkändes år 1999. Enligt planläggningsprogrammet är en revidering 
av delgeneralplanen aktuell. Märkenkall vindkraftspark är under arbete. 
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1.2.1  Bygglov 
Antalet beviljade bygglov har jämförts för tidsperioderna 2000–2007 och 2008–2015. Till 
Kvevlax området hör Kvevlax, Petsmo, Koskö, Hankmo och Vassor.  

Enligt statistiken har antalet bygglov för egnahemshus ökat från 111 till 120 stycken. 

 

 

Byggloven för parhus/radhus har ökat från 9 till 10 stycken och antalet lägenheter har ökat 
från 31 till 40. 
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Bygglov för våningshus har minskat från 2 till 1 och lägenheterna från 26 till 23. 

	  
 

1.3 Utmaningar i delområdet 
Invånarna i byarna kring Kvevlax är beroende av den service som finns i Kvevlax kyrkby. 
Endast i Petsmo finns en dagligvaruaffär. Offentlig närservice i form av lågstadium och 
daghem finns förutom i Kvevlax i byarna Hankmo, Kuni och Petsmo. Eftersom invånarna i 
delområdet ska få sin närservice i Kvevlax, är det viktigt med sammanhängande lätt trafikleder 
och fungerande kollektivtrafik för att minska bilberoendet. 
 
Under år 2014 har en kommitté haft som uppgift att fundera på alternativa lösningar för skol- 
och dagvårdsstukturen i Korsholm. Kommunfullmäktige har tagit ställning till kommitténs 
förslag 30.3.2015 § 16. 
 
Markanskaffning 
I anslutning till detaljplaneområdet äger kommunen mark som kan detaljplaneras i nära 
framtid. Inom området finns också några obebyggda markområden som skulle lämpligt 
komplettera kommunens bostadsbyggande och lätta på de svåra lösningarna angående 
vägförbindelserna. 

  
Markanskaffningen bör på lång sikt riktas till områden som ligger intill detaljplaneområdet.  

 
Det finns förutsättningar för att skapa ett servicekvarter i Kvevlax i samband med att kvarter 
21 på Herrgårdsbacken förverkligas. Förverkligandet av ett servicekvarter är i detta fall 
långt beroende på om det går att hitta lösningar som den privata markägaren är beredd att 
medverka till. För att förbättra trafikförbindelserna mellan de bostadsplanerade områdena 
längs Koskövägen borde en ny vägförbindelse från Mararna via Överbyn till Kvevlax 
industriområde anläggas. Behovet av en ny vägförbindelse har beaktats i Kvevlax 
delgeneralplan och i detaljplanen för Mararna. Staten har tillsvidare förhållit sig negativ till 
en ny anslutning till riksväg E8 i trakten av Kvevlax industriområde. En rondell eller 
planskild korsning vid Karlebyvägen/ Skatila korsningen skulle vara av största vikt med 
tanke på trafiksäkerheten och för att utveckla affärsverksamheten i Kvevlax centrum. 
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2. PRESENTATION AV DELOMRÅDET NORRA KORSHOLM 
 
I delområdet Norra Korsholm har antalet beviljade bygglov för bostäder legat på en hög nivå 
under hela 2000-talet men antalet har dock sjunkit något under senare år. Under perioden 
2000–2007 beviljades bygglov för totalt 219 bostäder vilket kan jämföras med perioden  
2008–2015 då det beviljades bygglov för totalt 198 bostäder. Antalet invånare uppgick år 2015 
till 3 202 och förväntas enligt Åbo Akademis analys öka med 1 141 personer fram till 2031 för 
att då uppgå till totalt 4 343 personer. Enligt samma analys förväntas den största tillväxten ske 
bland personer i åldern 15–65 år (+798). Även den äldre befolkningen i åldern 65–84 ökar 
kraftigt (+248 inv.). Den yngsta åldersgruppen 0-14 åringar förväntas öka med över 100 
personer fram till år 2031. 
 
Enligt den modell som valts i strategiska generalplanen är Smedsby tillsammans med Norra 
Korsholm ett starkt serviceområde där Smedsby utgör den centrala tätorten. I delområdet 
norra Korsholm förväntas Karperö och Singsby ha den största tillväxten. En förväntad 
befolkningstillväxt på uppemot 2000 invånare får sin service i Smedsby. 

 
En kraftig befolkningstillväxt och ett svagt lokalt serviceutbud kräver en noggrannare 
helhetsbedömning i vilken utsträckningen området ska ha egen service och i vilken 
utsträckning servicen ska ges i Smedsby. Den ökade andelen finskspråkig befolkning ställer 
krav på finskspråkig service. 
 

 

 

2.1 Service i delområdet 
Barndagvård 
I delområdet finns det daghem i Karperö, Singsby och i Iskmo, totalt 171 dagvårdsplatser.  
Familjedagvårdsplatserna är 20 i delområdet.  
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Grundskola 
Förskola i samband med skola. 
I delområdet finns Norra Korsholms skola med 237 elever. Prognosen för de kommande 6 
åren är - 23 elever. 

 
Hälso- och sjukvård 
Norra Korsholms hälsostation, inhyst i hälsovårdscentralen på Gamla Karperövägen i 
Smedsby. Hälsostation för befolkningen i Karperö, Koskö, Singsby, Jungsund, Iskmo, Alskat, 
Köklot, Värlax. 

 
Äldreomsorg 
Hemservicebyrå i Karperö. Boendeservice i Smedsby. 

2.2 Planläggningsöversikt 
Karperö 
På planområdet i Karperö finns bebyggda: 

 79 egnahemstomter (AO) 
 11 radhustomter (AR) 

 
På planområdet i Karperö finns obebyggda: 

 7 egnahemstomter (AO), 1 kommunal och 6 privata 
 inga radhustomter (AR) 

 
Singsby 
På planområdet i Singsby finns bebyggda: 

 63 egnahemstomter (AO) 
 2 radhustomter (AR) 

 
På planområdet i Singsby finns obebyggda: 

 4 egnahemstomter (AO), 3 kommunala och 1 privat 
 inga radhustomter (AR) 

 
Godkända detaljplaner 2008–2015 
Karperö har en detaljplan uppgjorts för ungdomsföreningens område. Detaljplanen för 
skolområdet har ändrats för att möjliggöra en utbyggnad. På Fjärdskär har en detaljplan 
uppgjorts. 
 

 Aktuella detaljplaner 
Kommunens planläggningsprogram uppdateras årligen och godkänns av kommunfullmäktige. 
Utgående från planläggningsprogrammet 2016–2020 är avsikten att utvidga Svedjeback II 
bostadsområde invid Långnäsvägen. Förutsättningar för utvidgning av detaljplanen på ett 
område mellan Karperövägen, Hultvägen, Bäckstået och Svedjeback bostadsområde utreds.  

I Singsby utarbetas en detaljplan för Trollkuniback benämnda bostadsområde.  

En utvidgning av kommunens bostadsområde i Jungsund finns inom planläggnings-
programmets tidsram. 
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Delgeneralplaner  
Karperö delgeneralplan godkändes år 1994. En revidering av generalplanen är aktuell. 

Alskat- Grönvik-Iskmo delgeneralplan godkändes 2014, planen har inte trätt ikraft eftersom 
den är under besvär.  

Delgeneralplan för Karperöfjärdens östra sida och Koskö godkändes av kommunfullmäktige 
2012, men beslutat förkastades av Högsta förvaltningsdomstolen 2015.  
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2.2.1 Bygglov 
Antalet beviljade bygglov har jämförts för tidsperioderna 2000–2007 och 2008–2015. Till Norra 
Korsholms område hör Karperö, Singsby, Jungsund, Iskmo och Köklot.  

Enligt statistiken har antalet bygglov för egnahemshus ökat från 119 till 126 stycken.  

  

 
Byggloven för parhus/radhus har minskat från 16 till 7 stycken och antalet lägenheterna har 
minskat från 54 till 21. 
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2.3  Utmaningar i delområdet 
Befolkningstillväxten är rätt jämnt fördelad mellan språkgrupperna, vilket kommer att påverka 
behovet av service i framtiden. 
 
Under år 2014 har en kommitté haft som uppgift att fundera på alternativa lösningar för hur 
hälsovården ska ordnas i ett framtida Korsholm. Kommunfullmäktige har tagit ställning till 
kommitténs förslag 30.3.2015 § 17. 
 
Med tanke på den förväntade kraftiga befolkningstillväxten i delområdet Norra Korsholm, 
borde en del av närservicen i form av matvaruaffär, kiosk eller café kunna fås inom gång- och 
cykelavstånd. 
 
 
Markanskaffningen: 
I anslutning till detaljplaneområdena i Norra Korsholm äger kommunen ingen mark som kan 
detaljplaneras i nära framtid. Inom området finns några obebyggda markområden som skulle 
vara lämpliga för kommunens bostadsbyggande. Möjligheten att få köpa större enhetliga 
markområden har varit begränsade. Området i Singsby är i praktiken använt i sin helhet.  

 
Vid markanskaffning beaktas områdesreserveringar i den översiktliga planeringen (strategiska 
delgeneralplanen och på sikt den reviderade delgeneralplanen för Karperö-Singsby). Inom 
centrumorådet finns det också möjlighet att förtäta bebyggelsen.   
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3. PRESENTATION AV DELOMRÅDE REPLOT-BJÖRKÖBY 
 
I området Replot-Björköby bodde i slutet av 2015 totalt 2115 personer. Den arbetsföra 
befolkningen i åldern 15-64 år, förväntas minska och andelen äldre i åldern 65-84 år förväntas 
öka fram till 2031. 

Enligt den modell som valts i strategiska generalplanen är Replot ett starkt serviceområde 
med en förväntad befolkningstillväxt på uppemot 600 invånare. 

Befolkningsmängden i skärgården förväntas enligt Åbo Akademis analys vara tämligen stabil. 
Flyttningsrörelser inom skärgården kan göra att det sker en expansion i Replot centrum på 
grund av närheten till regioncentrumet. 
 

 

 

3.1  Service i delområdet 
Barndagvård 
I delområdet finns det daghem i Replot och i Norra Vallgrund, totalt 111 dagvårdsplatser.  
Familjedagvårdsplatserna är 8 i delområdet. Familjedagvårdplatserna har minskat med 4 från 
år 2015. 
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Grundskola  
Förskola i samband med daghem. 

 
I delområdet finns:  

 Replot-Björkö skola med 73 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är  
+ 12 elever. 

 Vallgrund skola med 52 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är  
- 2 elever. 

 
Hälso- och sjukvård 
Replot hälsostation för befolkningen i byarna Björköby, Söderudden, Brändövik, Karlsö, 
Panike, Vistan, Replot, Södra och Norra Vallgrund. 

 
Äldreomsorg 
Hemservicebyrå i Replot. 
Aspgården i Replot är ett serviceboende med dygnetruntomsorg. Vid Aspgården finns tio 
svenskspråkiga platser. 

3.2  Planläggningsöversikt 
På kommunens bostadsområde i Replot finns bebyggda: 

 70 egnahemstomter (AO) 
 4 radhustomter (AR) 

 
På området finns obebyggda: 

 30 egnahemstomter (AO), 18 kommunala och 12 privata 
 1 radhustomter (AR), 1 kommunal och 0 privata 

 
På kommunens bostadsområde i Svedjehamn finns bebyggda: 

 3 egnahemstomter (AO) 
 

På området finns obebyggda: 
 12 egnahemstomter (AO), 11 kommunal och 1 privat 

 
Godkända detaljplaner 2008–2015 
I Replot har en detaljplan för etablering av närbutik uppgjorts. Detaljplanen för skolområdet 
har ändrats för att möjliggöra en utvidgning av den. I övrigt har en del mindre detaljplan-
ändringar utförts, bland annat justering av tomtgränser på industriområdet.  

Invid Replotbron har en detaljplan för Havets hus uppgjorts.  

I Björkö har en detaljplan för ett nytt bostadsområde uppgjorts invid Svedjehamn. Detaljplanen 
i Svedjehamn har utvidgats för att etablera ett servicehus som ska betjäna turismen i området.  

 
Aktuella detaljplaner 
Kommunens planläggningsprogram uppdateras årligen och godkänns av kommunfullmäktige. 
Utgående från planläggningsprogrammet 2016–2020 är avsikten att detaljplan för ett nytt 
bostadsområde i Replot ska uppgöras på kommunens markområde invid Replotvägen. 

Detaljplanen för bostadsområdet i Svedjehamn ska ändras. 
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Delgeneralplaner  
Replot delgeneralplan godkändes år 1998. Enligt planläggningsprogrammet påbörjas en 
revidering av delgeneralplanen inom programmets tidsram. Södra Vallgrund delgeneralplan 
godkändes 2015.  

Björkö-Replot stranddelgeneralplan godkändes år 2001. Det finns behov att revidera 
stranddelgeneralplanen bland annat gällande planbestämmelser.  
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3.2.1.  Bygglov 
Antalet beviljade bygglov har jämförts för tidsperioderna 2000–2007 och 2008–2015. Till 
Replot området hör Replot, Björkö och Vallgrund.  

Enligt statistiken har antalet bygglov för egnahemshus minskat på området från 66 till 65 
stycken. 

 

 

Byggloven för parhus/radhus har minskat från 3 till 2 stycken, däremot har antalet lägenheter 
ökat från 6 till 12. 

 

3.3  Utmaningar i delområdet 
En stor del av dem som flyttar ut till skärgården har finska som modersmål vilket inverkar på 
servicebehovet. 
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4. PRESENTATION AV DELOMRÅDET SMEDSBY-BÖLE 
Smedsby-Böleområdet är det delområde där det skett den största befolkningsökningen under 
2000-talet. Antalet beviljade bygglov för bostäder har dock kraftigt minskat under perioden 
2008–2015 (304 st.) jämfört med perioden 2000–2007 (457 st.). Denna utveckling kan 
närmast förklaras med att ett otillräckligt utbud av bostadstomter och att det byggdes många 
nya höghusbostäder i Smedsby under perioden 2000–2007. Antalet invånare uppgick år 2015 
till 5 702 och förväntas enligt Åbo Akademis analys öka med 1 662 personer fram till 2031 för 
att då uppgå till totalt 7 364 personer. Enligt samma analys förväntas den procentuellt största 
förändringen ske bland den äldre befolkningen. Den största procentuella ökningen sker bland 
personer över 85 år. Däremot förväntas en stagnation i den yngsta åldersgruppen 0-14 
åringar, 1 045 personer 2031 jämfört med 1078 personer 2015. 
 

 
 

4.1.  Service i delområdet 
Barndagvård 
I delområdet finns det 7 daghem. Totalt 378 dagvårdsplatser. Dagvårdsplatser erbjuds också 
för finskspråkiga barn från Norra Korsholm, Replot-Björköby och Kvevlax dagvårdsdistrikt.  

 
Familjedagvårdsplatserna är 25 i delområdet. Familjedagvårdplatserna har minskat med 11 
från år 2015. 
 
Grundskola 
I delområdet finns: 
Smedsby-Böle skola med 235 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är -11 elever. 
För kommunens finska elever finns Keskuskoulu, åk 1-9 med 439 elever. Prognosen för de 
kommande 6 åren är +150 elever. 
Svenskspråkig utbildning för åk 7-9 ges vid Korsholms högstadium med 494 elever. 
Prognosen för de kommande 6 åren är +103 elever. 
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Hälso- och sjukvård 
Smedsby inhyst i hälsovårdscentralen på Karperövägen. Hälsostation för befolkningen i 
Smedsby och Böle.  

 
Äldreomsorg  
Hemservicebyrån finns vid Seniorpunkten i Smedsby. 
Seniorpunkten är ett mångsidigt aktivitetscenter som erbjuder rekreation och social samvaro 
främst för 65 år fyllda Korsholmare. 
Solhörnans serviceboende är ett servicehus med 22 lägenheter för både svensk- och 
finskspråkiga äldre. 
Helmiina, som finns i samma byggnad som Solhörnan, är ett serviceboende med 
dygnetruntomsorg. Helmiina har tio finskspråkiga platser.  
Solgård är ett serviceboende med dygnetruntomsorg. Vid Solgård finns 50 platser. 
Solgård kortvårdsavdelning har 10 platser för avlastningsvård och intervallvård. 
Elivira är ett serviceboende med dygnetruntomsorg. Elvira har 24 platser. Från och med 
1.9.2016 kommer Elvira att ha 48 platser. 
Folkhälsans gruppboende är ett serviceboende med dygnetruntomsorg som finns vid 
Folkhälsans Hus i Smedsby. Socialnämnden köper 24 platser av Folkhälsan Botnia. 
Vårdhemmet har 24 institutionsplatser för långvarig dygnetruntvård.  
 
Kommentar utgående från äldreomsorgskommitténs arbete:  
Behovet av dygnetruntvård kan hållas nere genom att nya former av lätt serviceboende 
planeras. Boendet kan planeras in i så kallade servicekvarter. I kvarteren kan finnas, förutom 
lätt serviceboende och anpassade bostäder för äldre, också normalt bostadsbestånd, daghem, 
utrymmen för ungdomar att träffas i samt service såsom affärer och café. Målet med 
servicekvarteren ska inte bara vara att tillhandahålla service till äldre utan de ska också 
fungera som ett ”vardagsrum” och en naturlig mötesplats för alla invånare i omgivningen. 
Omgivningen ska utgöra ett stöd för de äldre invånarna så att de kan upprätthålla sin 
funktionsförmåga. Servicekvarteren ska så långt som möjligt byggas upp kring redan 
existerande servicefunktioner som är centralt belägna. Med beaktande av hur 
befolkningsutvecklingen ser ut i Korsholm är det nödvändigt att skapa alternativa 
boendekoncept enligt Maria Klemetz rapport Kvarterskonceptet-boende för äldre i Korsholm 
(2014). 
 
Kommunfullmäktige tog ställning till kommitténs förslag till plan för att stödja den äldre 
befolkningen 30.3.2015 § 15. 

 
Aktuella frågeställningar: 
• Planeringen av servicekvarter i Smedsby och Kvevlax bör tas med. Även Solf och Replot 

har omnämnts som möjliga platser för mindre servicekvarter.  
• Det bör även finnas utrymme för andra typer av boende för äldre såsom 

trygghetsboenden. 
• Platserna inom effektiverat serviceboende koncentreras till Smedsby. Antalet måste ökas 

under de kommande åren. Kommittén tar inte ställning till hur servicen produceras och 
vem som bygger.  

• Platsökningen är helt beroende av om och hur snabbt servicekvarteren utvecklas. 
Beroende på detta ligger behovet av nya platser allt mellan 15 och 72 platser fram till år 
2022. I dagsläget finns totalt 108 platser i effektiverat serviceboende. En ökning med 24 
platser till totalt 132 platser sker från och med 1.9.2016. Dessutom finns ett 
serviceboende, som inte erbjuder dygnet runt service, vilket utgörs av 22 lägenheter i 
Solhörnan. År 2030 beräknas behovet vara sammanlagt 262 platser om inte 
servicekvarterskonceptet utvecklas och 196 platser med fullt utvecklade servicekvarter. 
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För att behovet av platser inte ytterligare ska öka krävs även stora satsningar på hemvård 
och aktiviteter som upprätthåller både fysisk, psykisk och social funktionsförmåga.  

4.2.  Planläggningsöversikt 
Smedsby: 
På planområdet i Smedsby finns bebyggda: 

 624 egnahemstomter (AO) 
 73 radhustomter (AR) 
 29 höghustomter (AK) 

 
På planområdet finns obebyggda: 

 99 egnahemstomter (AO), 30 kommunala varav 15 på Gädda II området och 69 privata 
 5 radhustomter (AR), 4 kommunala varav 1 på Gädda II området och 1 privat 

 
Böle: 
På planområdet finns bebyggda: 

 110 egnahemstomter (AO) 
 17 radhustomter (AR) 

 
På planområdet finns obebyggda: 

 15 egnahemstomter (AO), 2 kommunala och 13 privata 
 5 radhustomter (AR), 4 kommunala och 1 privat 

 
Godkända detaljplaner 2008–2015 
I Smedsby har en hel del detaljplanändringar gjorts sedan 2008. Större ändringar i 
markanvändningen är ändring och utvidgning av kvarteret vid hälocentralen (kv. 43) samt 
ändring av affärstomten i korsningen Korsholmsvägen-Karperövägen (kv. 47). Storgårds 
detaljplanområde innebär en utvidgning av småhusbebyggelsen i Smedsby. Även övriga 
detaljplanändringar har i viss mån möjliggjort förtätning av bebyggelsen. 

I Böle har bostadsområdet utvidgats. En utvidgning västerut har möjliggjort en 
sammankoppling av Svedjemarksvägen mot vägnätet i Vasa och en detaljplan invid 
Bölevägen har möjliggjort en förtätning av befintlig bebyggelse. Avsikten är att bostads-
området utvidgas norrut i enlighet med Hemskog detaljplan. Övriga detaljplaner inom området 
har gjorts för att möjliggöra etablering av daghem samt en ny vägförbindelse mellan 
Bölevägen och Svedjemarksvägen. 

Detaljplanen för Fågelbergets företagscenter har utvidgats och ger förutsättningar till nya 
företagsetableringar. 

Aktuella detaljplaner 
Kommunens planläggningsprogram uppdateras årligen och godkänns av kommunfullmäktige. 
Utgående från planläggningsprogrammet 2016–2020 är ett flertal detaljplaner aktuella med 
målsättningen att skapa förutsättningar för förtätning och utvidgning av bostadsområden, både 
för våningshus och småhusdominerade områden. I Smedsby medför förverkligandet av 
omfartsvägen förutsättningar för ändringar i markanvändningen. En ändring av detaljplanen i 
centrumområdet möjliggör etablering av affärsutrymmen, företagshotell och bostäder. En 
ändring av detaljplanen för skolcentrum ska ge förutsättningar för utbyggnader inom området.  

I Böle fortsätter utvidgningen av bostadsområdet utgående från delgeneralplanen. 
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Delgeneralplaner  
Smedsby delgeneralplan är godkänd 2002. En revidering av delgeneralplanen är under 
arbete.  
Böle delgeneralplan godkändes 2004. Delgeneralplanen är uppgjord i samarbete med Vasa 
stad och berör ett enhetligt markområde på båda sidor om kommungränsen. 
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4.2.1.  Bygglov 
Antalet beviljade bygglov har jämförts för tidsperioderna 2000-2007 och 2008–2015. Till 
Smedsby området hör Smedsby och Böle.  

Enligt statistiken har antalet bygglov för egnahemshus minskat från 146 till 96 stycken.   

 

 
Byggloven för parhus/radhus har ökat från 29 till 31 stycken och lägenheternas antal har ökat 
från 102 till 108.  
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Antalet bygglov för våningshus har minskat från 7 till 3 stycken, antalet lägenheter har minskat 
från 171 till 72. 

 

 

4.3  Utmaningar i delområdet 
Service 
I åldersgruppen 85+ där servicebehovet är som allra störst, sker det en mycket stor ökning i 
Smedsby där denna grupp flerfaldigas. Närheten och lätt tillgängligheten till olika 
serviceformer för de äldre, ställer krav på nya serviceformer och samhällsplanering så som 
hybridkvarter och sammanhängande och funktionella förbindelseleder.  

Omedelbara investeringsbehov finns inom dagvården, skolsektorn och hälsovården. Flera 
daghemsavdelningar finns i nuläget utlokaliserade till radhuslokaler. Det finns ett behov av 
större daghem med minst 4 avdelningar som skulle byggas i Smedsby, vilket samtidigt skulle 
förbättra användandet av personalresurserna. Korsholms högstadium har behov av mera 
undervisningsutrymmen och hela Smedsby skolcentrum har under en längre tid visat på ett 
behov av mera allaktivitetsutrymmen och gymnastiksalar. Det finns inom bildningssektorn 
investeringsbehov för både finsk- och svenskspråkiga daghemsbarn och skolelever. Inom 
hälsovården finns behov av att centralisera mödrarådgivningen och öppna vården till 
hälsocentralen. En hälsostation för Smedsby-Böle och Norra Korsholm har verkställts till 
befintliga utrymmen vid hälsocentralen.  

Markplanering 
Den förväntade kraftiga befolkningsökningen ställer stora krav på markplaneringen. För att 
kunna möta behovet av bostäder och såväl offentlig som annan service, fordras en hög 
exploatering och en förtätning av bebyggelsen i centrala områden. För att uppnå kommunens 
vision om trivsamt boende, krävs fungerande leder och närrekreationsområden. I och med att 
Smedsby omfartsväg öppnades för trafik hösten 2014, minskade trafiken genom Smedsby 
väsentligt, vilket skapar nya möjligheter med tanke på områdesplaneringen. 
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5.  PRESENTATION AV DELOMRÅDET SOLF 
I delområdet Solf bodde i slutet av 2015 totalt 2648 personer. Andelen unga i åldern 0-14 år 
förväntas öka rätt kraftigt fram till 2016 för att därefter sjunka till samma nivå år 2031 som 
2011. Beroende på hur det så kallade hästsportcentret planeras om, kan det få direkt inverkan 
på andelen unga i området. Både den arbetsföra befolkningen i åldern 15–64 år och andelen 
äldre 65+ förväntas öka fram till år 2031. 
 
Enligt den modell som valts i strategiska generalplanen är Solf ett starkt serviceområde. I Solf-
Tölby förväntas en befolkningstillväxt på uppemot 1000 nya invånare fram till år 2040. 

 
Vasa stad har påtalat behovet av att Korsholm kan erbjuda tillräckligt med nya byggplatser i 
området för boende med anledning av det stora antalet nya arbetsplatser som beräknats 
skapas kring kvalitetskorridoren söder om Vasa. Området Risö-Runsor i Vasa är ett område 
som förväntas växa starkt både som handelsområde och som en följd av att energiklustret 
expanderar.  Industriområdet Vikby II började förverkligas i början av 2016, vilket medför nya 
arbetsplatser i området. Hästsportcentret i Tölby-Vikby kommer att ges åtminstone i viss 
utsträckning en annan användning än i gällande detaljplan, vilket kommer att påverka 
möjligheterna att skapa nya byggplatser för boende. Den ökade andelen finskspråkig 
befolkning ställer krav på finskspråkig service. 
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5.1   Service i delområdet 
Barndagvård 
I delområdet finns det daghem i Solf och i Tölby, totalt 117 dagvårdsplatser. 
Familjedagvårdsplatserna är 28 i delområdet.  
 
Grundskola  
Förskola i samband med daghem. 
I delområdet finns:  

 Solf skola med 175 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är -6 elever. 
 Tölby-Vikby skola med 52 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är -4 elever. 

 
Hälso- och sjukvård 
Solf hälsostation för befolkningen i byarna Östersolf, Västersolf, Söderfjärden, Munsmo, 
Rimal, Långåminne. 

 
Äldreomsorg 
Hemservicebyrå i Solf. Boendeservice i Smedsby. 

5.2  Planläggningsöversikt 
På planområdet i Solf finns bebyggda: 

 144 egnahemstomter (AO) 
 13 radhustomter (AR) 
 2 höghustomter (AK) 

 
På planområdet i Solf finns obebyggda: 

 14 egnahemstomter (AO), 5 kommunala och 9 privata 
 4 radhustomter (AR), 2 kommunala och 2 privata 

 
 

På planområdet för hästsportcenter finns obebyggda: 
 12 egnahemstomter (AO), 12 kommunala och 0 privata 

 
 

Godkända detaljplaner 2008–2015 
I Solf har en del planändringar gjorts som möjliggör förtätande av befintliga bostadsområden. 
Detaljplanen för skolområdet har ändrats.  

 
 I Tölby har en detaljplan för hästsportcenter uppgjorts.  

 Aktuella detaljplaner  
Kommunens planläggningsprogram uppdateras årligen och godkänns av kommunfullmäktige. 
Utgående från planläggningsprogrammet 2016–2020 är avsikten att detaljplanområdet i Solf 
utvidgas med Hägnan område vilket ska möjliggöra en förtätning av befintlig bebyggelse. I 
Tölby uppgörs Norrskogen benämnda detaljplan där avsikten är att förtäta bebyggelsen i byn. 
Båda detaljplanerna berör i huvudsak privatägda markområden. 

  

Förutsättningar att etablera ett område för hästsport invid Solf ängsväg undersöks vilket kan 
möjliggöra att detaljplanen för hästsportcenter ändras för bostadsändamål. 

. 



24 

 

 

Delgeneralplaner 
Solf delgeneralplan godkändes 2011. Tölby-Vikby delgeneralplan godkändes 2015 men har 
inte ännu trätt ikraft på grund av besvär.  
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5.2.1.  Bygglov 
Antalet beviljade bygglov har jämförts för tidsperioderna 2000–2007 och 2008–2015. Till Solf -
området hör Solf, Munsmo och Rimal.  

Enligt statistiken har antalet bygglov för egnahemshus har minskat från 140 till 118 stycken. 

 

 
Antalet bygglov för parhus/radhus har minskat från 11 till 9 stycken men däremot har antalet 
lägenheter har ökat från 36 till 39. 
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5.3  Utmaningar i delområdet 
Inflyttningen ställer krav på service främst inom dagvård och skola. 

 
Ungefär hälften av dem som flyttar in till området har finska som modersmål. Närmaste finska 
skola finns i Toby. Tuovilan koulu har blivit tillbyggd och sanerad 2014 för att möta behovet de 
närmaste åren. Skolans nybygge är planerat så att den kan utvidgas med en våning till för att 
klara framtida behov av mera undervisningsutrymmen. Det finns ett akut behov av ordna mera 
dagvårdsplatser för finska barn. De närmaste åren borde det byggas dagvårdsavdelningar för 
svenskspråkiga barn i Solf. Sommaren 2016 byggs en avdelning till för finskspråkiga barn i 
Toby och ytterligare en avdelning planeras 2019.  
 
Skolstrukturen kommer att behöva ses över i området med tanke på investeringsbehovet. 
Under år 2014 har en kommitté haft som uppgift att fundera på alternativa lösningar för skol- 
och dagvårdsstukturen i Korsholm. Kommunfullmäktige har tagit ställning till kommitténs 
förslag 30.3.2015 § 16. 
 
En utmaning är att kunna svara mot det förväntade behovet av bostäder som kommer att 
behövas för att bland annat energiklustret i Runsor och planerade affärskomplexen till 
Risöområdet ska kunna erbjuda sina arbetstagare bostäder i närheten av deras arbetsplatser. 
Vasa stad har uppmanat Korsholm att beakta i markplanering på Korsholms sida av 
kommungränsen, företagens planer på kraftig expansion och stadens målsättningen att upp till 
10 000 nya arbetsplatser ska skapas längs södra kvalitetskorridoren och i Runsor. 
 
Det har visat sig svårt för kommunen att få köpa mark i Solf som skulle kunna planeras till nya 
bostadområden. En förtätning av befintlig bebyggelse skulle vara bra med tanke på att 
kommunen de senaste åren har satsat på att bygga ut det kommunala avloppsledningsnätet i 
Solf. 
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6.  PRESENTATION AV DELOMRÅDET SÖDRA OCH ÖSTRA KORSHOLM 
I delområdet södra och östra Korsholm bodde i slutet av 2015 totalt 2086 personer. 
Befolkningstillväxten de närmaste 20 åren förväntas vara rätt moderat. Den procentuellt 
största ökningen förväntas ske i segmentet 65-84 åringar. Andelen unga i åldern 0-14 år 
förväntas öka fram till 2016 för att sedan stabiliseras på samma nivå eller till och med minska 
en aning fram till 2031. 
 
Enligt den modell som valts i strategiska generalplanen är Helsingby ett starkt serviceområde. 
I delområdet Södra och Östra Korsholm, där största tillväxten förväntas i Helsingby, görs en 
reservering för en befolkningstillväxt på uppemot 1300 nya invånare. Området har en 
finskspråkig majoritet. 

 
Området kring flygfältet i Vasa och Logistikområdet vid Granholmsbacken i Toby förväntas 
skapa förutsättningar för många nya arbetsplatser, vilket medför ett behov av nya bostäder 
och närservice. 
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6.1  Service i delområdet 
Barndagvård 
I delområdet finns det ett daghem i Helsingby samt ett finskspråkigt daghem i Toby, totalt 96 
dagvårdsplatser. Familjedagvårdsplatserna är 12 i delområdet.  
 
Grundskola 
Förskola i samband med daghem. 

 
I delområdet finns: 

 Helsingby skola med 62 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är - 10 elever. 
 Veikars skola med 34 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är - 9 elever. 
 Tuovilan koulu med 93 elever. Prognosen för de kommande 6 åren är + 54 elever. 

 
Hälso- och sjukvård 
Hälsostation för befolkningen i byarna Helsingby, Karkmo, Toby, Tölby, Vikby, Anixor, Martois, 
Miekka, Staversby, Veikars, Voitby 

 
Äldreomsorg 
Hemservicebyrå i Helsingby, där även hemsjukvården är belägen. 
Boendeservice i Smedsby 

6.2  Planläggningsöversikt 
På planområdet i Toby finns bebyggda: 

 113 egnahemstomter (AO) 
 6 radhustomter (AR) 

 
På planområdet i Toby finns obebyggda: 

 21 egnahemstomter (AO), 16 kommunala och 5 privata 
 2 radhustomter (AR), 2 kommunala och 0 privata 

 
På planområdet i Veikars finns bebyggda: 

 24 egnahemstomter (AO) 
 2 radhustomter (AR) 

 
På planområdet i Veikars finns obebyggda: 

 30 egnahemstomter (AO), 30 kommunala och 0 privata 
 6 radhustomter (AR), 6 kommunala och 0 privata 

 
Godkända detaljplaner 2008–2015 
I Toby har en utvidgning av bostadsområdet möjliggjorts i och med Hägnäsbacken detaljplan. 
Detaljplanen för skolområdet har ändrats. 

I Veikars har en utvidgning av detaljplanen gjorts som ger förutsättningar för en utvidgning av 
befintligt småhusområde. 

Granholmsbacken detaljplan har uppgjorts för att möjliggöra etablering av logistikcentret. 
Detaljplanen för Vikby företagscenter har utvidgas på västra sidan av riksvägen. 
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Aktuella detaljplaner 
Kommunens planläggningsprogram uppdateras årligen och godkänns av kommunfullmäktige. 
Utgående från planläggningsprogrammet 2016–2020 är avsikten görs en ändring av 
detaljplanen vid Tuovilan koulu för att bereda rum för utbyggnad av daghemsverksamheten. 
En utvidgning av detaljplanen för Granholmsbacken beräknas påbörjas på sikt. På Vikby 
företagscenter är ändring av detaljplanen aktuell för kvarter 1 och 7. 

Delgeneralplaner 
Granholmsbacken delgeneralplan godkändes år 2012. Uppgörande av en delgeneralplan i 
Helsingby-Toby området finns med i nuvarande planläggningsprogram. 
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6.2.1.  Bygglov 
Antalet beviljade bygglov har jämförts för tidsperioderna 2000–2007 och 2008–2015. Till Östra 
Korsholm området hör Toby, Karkmo, Helsingby, Veikars och Voitby. Enligt statistiken har 
antalet bygglov för egnahemshus minskat på området från 69 till 55 stycken.  

 

 
Under tidsperioden 2000–2007 beviljades bygglov för 10 radhus/parhus med 36 lägenheter. 
Under tidsperioden 2008–2015 beviljades inga bygglov för radhus/parhus. 
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6.3.  Utmaningar i delområdet 
En utmaning är att kunna svara mot det förväntade behovet av bostäder som kommer att 
behövas för att bland annat energiklustret i Runsor och planerade affärskomplexen till 
Risöområdet ska kunna erbjuda sina arbetstagare bostäder i närheten av deras arbetsplatser. 
Vasa stad har uppmanat Korsholm att beakta i markplanering på Korsholms sida av 
kommungränsen, företagens planer på kraftig expansion och stadens målsättning att upp till 
10 000 nya arbetsplatser skat skapas längs södra kvalitetskorridoren och i Runsor. 
 
Området har en finsk majoritet. Närmaste finska skola finns i Toby. Tuovilan koulu har blivit 
tillbyggd och sanerad 2014 för att möta behovet de närmaste åren. Skolans nybygge är 
planerat så att den kan utvidgas med en våning till för att klara framtida behov av mera 
undervisningsutrymmen. Det finns ett akut behov av ordna mera dagvårdsplatser för finska 
barn. De närmaste åren borde det byggas dagvårdsavdelningar för finskspråkiga barn i Toby 
och för svenskspråkiga barn i Solf.  

Skolornas och daghemmens framtid i Veikars och i Helsingby kommer att granskas ur ett 
helhetsperspektiv.  

Skolstrukturen kommer att behöva ses över i området med tanke på investeringsbehovet. 
Under år 2014 har en kommitté haft som uppgift att fundera på alternativa lösningar för skol- 
och dagvårdsstukturen i Korsholm. Kommunfullmäktige har tagit ställning till kommitténs 
förslag 30.3.2015 § 16. 
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7.  FÖRETAGSCENTER KORSHOLM 

 

 
Korsholm erbjuder fina möjligheter till företagande. Läget är strategiskt – flygtiden från 
närliggande Vasa flygfält till Helsingfors är endast 35 minuter och till Stockholm 60 minuter, 
dessutom finns både hamn och järnvägsstation inom ett kort avstånd. Även 
landsvägsförbindelserna i alla riktningar är goda. 

 
Välplanerade företagscentra finns på fem platser i kommunen, vilket innebär att varje företag 
har möjlighet att hitta en idealisk plats för sin verksamhet. Kommunen strävar dessutom hela 
tiden till att utveckla och utvidga dessa centra för att kunna svara mot företagens behov, nu 
och i framtiden. 
 
Fågelberget  
Fågelbergets företagscenter ligger invid Europaväg 8, cirka 3 kilometer norr om Smedsby 
centrum. Inom centret verkar i dagsläget drygt 70 företag, vilka sysselsätter omkring 500 
personer. På Fågelberget verkar företag inom ett brett branschspektrum och av varierande 
storlek. Tyngdpunkten ligger dock på producerande företag samt företag inom 
transportbranschen. En naturgasledning som dragits till centret från Ab Avfallsservice 
Stormossen Jätehuolto Oy gör det möjligt för företagen att utnyttja förmånlig biogas. 
Fågelbergets företagscenter har växt i jämn takt sedan starten och området är som bäst under 
utbyggnad. Områdets totala areal är ca 164 hektar. Från Fågelberget är avstånden till hamnen 
i Vasa 10 km, till Vasa flygfält 16 km och till järnvägsstationen i Vasa 8 km. 
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Kvevlax företagscenter 
Några kilometer norr om Fågelbergets företagscenter, bekvämt invid Europaväg 8, ligger ett 
tättbebyggt företagscenter omfattande ca 9 hektar. Områdets första byggnadsplan fastställdes 
år 1980. En naturgasledning från Ab Avfallsservice Stormossen Jätehuolto Oy till Kvevlax gör 
det möjligt för centrets företag att utnyttja förmånlig biogas. 
Avstånden till hamnen i Vasa är 15 km, till Vasa flygfält 21 km samt till järnvägsstationen i 
Vasa 13 km. 
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Replot företagscenter 
Replot företagscenter ligger mitt i kommunens vackra skärgård. Den första 
byggnadsplanen fastställdes år 1984 och i dagsläget omfattar området ca 18 hektar.  Centrets 
företag verkar på en skärgårdsö med drygt 2 000 invånare. Efter att Replotbron invigdes 1997 
har företagscentret varit ett attraktivt alternativ för nya företag att etablerat sig på. Från Replot 
företagscenter är avstånden till hamnen i Vasa 26 km, till Vasa flygfält 31 km och till 
järnvägsstationen i Vasa 23 km. 

 
Smedsby företagscenter 
Smedsby företagscenter ligger strategiskt placerat i direkt anslutning till kommunens 
centralort, invid Europaväg 8, vilket borgar för goda landtransportmöjligheter. I dagsläget är 
centret så gott som fullt utbyggt, i enlighet med i kraft varande plan, och över 20 företag inom 
olika branscher verkar på området. Första byggnadsplanen över företagscentret fastställdes 
år 1984. Till arealen omfattar området ca 18 hektar. Från Smedsby företagscenter är 
avstånden till hamnen i Vasa 9 km, till Vasa flygfält 14 km och till järnvägsstationen i Vasa 6 
km. 

 
Vikby I & II 
Nära motorvägen till Vasa finns ett företagscenter med ypperliga förbindelser åt alla håll; 
centret ligger ett stenkast från flygfältet och kommunikationerna till såväl centralort som 
kringliggande orter i Vasaregionen är ypperliga. Vikby I & II är belägna invid Europaväg 8 och 
Riksväg 3, vilket borgar för utmärkta förutsättningar för landtransport. Företagscentrets första 
byggnadsplan fastställdes år 1990. Område I har en areal på ca 39 hektar och område II ca 
37 hektar. Över tjugo aktiva företag har redan hunnit etablera sig inom område I. Utbyggnad 
av område II har påbörjats i början av 2016 och erbjuder möjlighet till mångsidig verksamhet i 
framtiden. Från Vikby är avstånden till hamnen i Vasa 14 km, till Vasa flygfält 4,5 km och till 
järnvägsstationen i Vasa 12 km. 
 
NLC-Vaasa (Vasaregionens logistikområde) 
Logistikområdet finns i Toby nära riksväg 8, järnvägen och flygfältet. Närheten till flygfältet och 
Vasa hamn förstärker den logistiska konkurrenskraften i området. Områdets totala areal är 
388 ha. Området för etapp I har detaljplanerats och har en areal på totalt 62 ha, varav cirka 47 
ha har reserverats som byggnadsområden för logistikfunktioner, industri samt annan 
företagsverksamhet. På området finns 12 nya tomter som är mellan 2 och 5 ha stora och där 
man kan bygga en 3000 -5000 m2 terminalbyggnad. Tre av tomterna är delvis på Vasa stads 
sida. Oy Vaasa Parks Ab sköter tomtmarknadsföringen samt förhandlingar med företag 
tillsammans med Vasek Ab. Korsholms kommun och Vasa stad har grundat företaget Kova 
Login Oy Ab som köpt tomtråmarken av Korsholms kommun samt genomfört byggandet av 
vägar och vatten- och avlopp. Kova Login Oy Ab överräcker tomterna till användarna. 
Tomtreserveringen sker via Oy Vaasa Parks Ab. Områdets första terminal (Kaukokiito/ 
Auramaa) invigdes hösten 2014. Planeringen av etapp II finns med i planläggnings-
programmet för åren 2016–2020. 
 

 



 

 

Delgeneralplaner godkända 2008–2015 

• Solf delgeneralplan, 24.3.2011 

• Granholmsbacken delgeneralplan, 19.3.2012 

• Stranddelgeneralplan för fastlandsstränderna 12.4.2012  

• Alskat- Grönvik-Iskmo delgeneralplan 10.2.2014 (under besvär) 

• Tölby-Vikby delgeneralplan 30.3.2015 (under besvär) 

• Södra Vallgrund delgeneralplan 16.11.2015 

 

Detaljplaner godkända 2008–2015 

 Område Detaljplan 

Kvevlax Kvevlax 

 

 

 

 

 

Petsmo 

 

Stormossen 

• Ändring av detaljplan på Tranasbacken, kv. 84–87 
(24.9.2012) 

• Mararna detaljplan (24.1.2013) 

• Ändring av detaljplan för skolområdet, kv. 12 (10.6.2013) 

• Ändring av detaljplan, kv.21 (8.12.2014) 

 

• Utvidgning av detaljplan vid Fiskehamnsvägen 
(16.11.2015) 

 

• Stormossen detaljplan (11.12.2008) 

Norra 
Korsholm 

Karperö 

 

 

Fjärdskär 

• UF-lokalen (17.12.2009) 

• Ändring av detaljplan för skolområdet, kv. 7 (12.4.2012) 

 

• Fjärdskär (10.6.2013) 

Replot-
Björköby 

Replot 
 
 

 

 

• Ändring av detaljplan på industriområdet (17.12.2009) 

• Detaljplan för närbutik, kv. 90 (27.1.2011) 

• Ändring av detaljplan, kv. 28 (10.4.2012) 

• Havets hus (24.9.2012) 
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Björköby 

• Ändring av detaljplan på industriområdet (24.1.2013) 

• Ändring av detaljplan för skolområdet (10.6.2013) 

• Ändring av detaljplan, Havets hus (30.1.2014) 

 

• Svedjehamn (27.1.2011) 

• Utvidgning av Svedjehamn detaljplan, De Geer hus 
(31.3.2014) 

Smedsby-Böle Smedsby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ändring av detaljplan, kv. 47 (12.6.2008) 

• Ändring av detaljplan, kv. 616 (26.3.2009) 

• Ändring av detaljplan, kv. 605 (26.3.2009) 

• Ändring av detaljplan, kv. 618-619 (26.3.2009) 

• Ändring av detaljplan, LP-område (17.12.2009) 

• Ändring av detaljplan, Lisavägen-Bölevägen 
(17.12.2009) 

• Ändring av detaljplan, kv. 28 (28.4.2011) 

• Ändring av detaljplan, kv. 43 (29.8.2011) 

• Gädda II (11.6.2012) 

• Ändring av detaljplan, kv. 301 (6.11.2012) 

• Ändring av detaljplan, kv. 45 (4.3.2013) 

• Ändring av detaljplan, kv.415-417 (4.3.2013) 

• Ändring av detaljplan, kv. 223, 225 (10.6.2013) 

• Ändring av detaljplan, kv. 281 (29.8.2013) 

• Ändring av detaljplan, Gäddavägen (18.4.2013) 

• Ändring av detaljplan, Alariksv. (30.1.2014) 

• Ändring/utvidgning av Karlebyvägen (8.12.2014) 

• Ändring av detaljplan, kv. 38,39 (30.3.2015) 

• Ändring av detaljplan, kv. 602 (30.3.2015) 

• Storgård bostadsområde (15.6.2015) 
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Böle 

 

 

 

 

 

 

 
Fågelberget 

• Ändring av detaljplan, kv. 30, 39-40 (15.4.2008) 

• Vägnamnändring (13.10.2008) 

• Utvidgning/ändring av Sveden invid Bölevägen 
(21.1.2011) 

• Böle II/ utvidgning av Sveden (10.2.2014) 

• Vägförbindelse, Lärkasvägen (26.1.2015) 

• Hemskog 1 (28.1.2016) 
 

• Ändring av detaljplan, kv. 2 (29.8.2011) 

• Ändring av detaljplan, kv. 13, 25 (19.3.2012) 

• Ändring av detaljplan, kv. 12 (22.4.2013) 

• Ändring av detaljplan, kv. 2 (10.6.2013) 

• Utvidgning av Fågelbergets företagscenter (30.3.2015) 

Solf Solf 

 

 

 

 
Tölby 

• Ändring av detaljplan, kv. 20 (11.6.2009) 

• Ändring av detaljplan för skolområdet (17.9.2009) 

• Ändring av detaljplan, kv. 22 (10.6.2010) 

• Ändring av detaljplan, kv. 24,26,28 (22.4.2013) 
 

• Hästsportcenter (28.4.2011) 

Södra och 
östra Korsholm 

Toby 

 

 

 

Veikars 
 

Vikby 

• Logistikcenter, Granholmsbacken (19.3.2012) 

• Ändring av detaljplan för skolområdet (4.3.2013) 

• Hägnäsbacken (22.4.2013) 

 

• Utvidgning av bostadsområde (28.1.2016) 
 

• Vikby II (15.6.2015) 

Markanvändningsplaner:  Västerhankmo, Röjmaren 27.11.2012 
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