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Utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen om besvär över Helsingfors förvaltningsdomstols
beslut; detaljplanering i björkgårdsområdet, godkännade av detaljplan

1007/771/2007

YLK

Överklagat beslut

Grankulla stadsfullmäktige godkände 17.9.2012 i § 50 en detaljplan och
detaljplaneän dring för Björk gårdsområdet, Ak 190. Över beslutet om god-
kännande inlämnades två besvär till Helsingfors förvalt ningsdomstol, som
genom sitt beslut 14.6.2013 förkastade dem. Detta beslut har 15.7.2013
överkla gats hos högsta förvaltningsdomstolen, som ber om Grankulla
stads utlåtande i ärendet senast 26.9.2013.

Begäran om utlåtande och besvärsskriften finns i bilaga 1 och en över-
sättning av bes värsskriften i bilaga 2.

Besvär jämte motiveringar

Ändringssökandena yrkar på att högsta förvaltningsdomstolen i första
hand återförvisar ärendet till al la delar till Helsingfors förvaltningsdomstol
för ny behandling på grund av att förvaltningsdomstolen enligt de motive-
ringar som Grankulla stad lagt till grund för sitt beslut inte haft tillgång till
nödvändig information om på vilket sätt planläggningen skulle ha gjorts i
samråd med Esbo.

I andra hand yrkar ändringssökandena på att högsta förvaltningsdomsto-
len finner det tillräckligt utrett att något samråd med Esbo inte förekommit
vid planläggningen, varför ärendet remitteras till staden för ny behandling,
då fullmäktige inte känt till denna oms tändighet om obefintligt samråd vid
sitt bes lut.

Enligt motiveringarna till besvären strider fullmäktiges beslut mot det mål
som satts upp för planlägg ningen, enligt vilket planläggningen samt pla-
nerna för trafikförbindelser och service ska göras i sam råd med Esbo. Än-
dringssökandena anser att läget för Björk gårds hållplats har bestämts en-
dast ut gående från järnvägens säkerhetsaspekter och topografiska aspek-
ter, utan några stadsplanemässi ga överväganden om en lämplig pla cering
av hållplatsen med hänsyn till framtida bebyggelse och stadsstruktur. Än-
drings sökandena har anfört att hållplatsen bör placeras ca 100 meter öste-
rut från Bredaporten för att förbättra servicenivån och gångförbindelserna i
båda kommunerna. Ändringssö kandena anser att Grankulla i samarbete
med Esbo och Trafikverket borde ha utrett frå gan om hållp latsens optima-
la läge med beaktande av byggnadsstrukturen på båda si dor om järnvä-
gen. Ändrings sökandena anser att Grankulla har planlagt området utan
överläggningar med ovan nämnda aktörer.

För sin komplettering till besvären till Helsingfors förvaltningsdomstol har
ändringssö kandena bett Es bo stadsplaneringsnämnd om ett utlåtande i
frågan om planläggningen gjorts i samråd med Esbo. Stadsplanerings-
nämnden har dock inte gett något utlåtande i ärendet, varför ändringssö-



kandena an ser att Helsingfors förvaltningsdomstol borde ha införskaffat
Esbo stads utlåtande om hur samrådet skötts.

Motiveringar till att besvären bör förkastas

Översiktsplanen för Esbo stadsbana (Alberga–Esbo) färdigställdes 2003.
Den utarbeta des i samar bete med Banförvaltningscentralen (nuv. Trafi-
kverket) och Esbo stad. Syftet med översiktsplaner är att presentera må-
len beträffande områdesreserveringar för stä derna så att de kan föras vi-
dare till städernas detaljplaner och användas som stöd vid beslutsfattan-
det.

Under beredningen av översiktsplanen granskade städerna planeringen av
banan även ur markan vändningssynpunkt. Därmed har städernas intres-
sen (bl.a. framtida markan vändning och trafikförbin delser) för sin del styrt
planeringen, och de stadsplanemässiga överväganden som efterlyses i
besvä ren har därmed gjorts i och med den översiktliga planeringen. Såle-
des har den lösning som presente ras i planen tagits fram genom att man
sammanjämkat de mål som gäller dels bangeometri och ban säkerhet, dels
mar kanvändning och trafik. Översiktplanen godkändes av förtroendeman-
naorgan i bå da städerna 2003. Utgående från översiktsplanen för stadsba-
nan har Esbo och Grankulla utarbetat ett flertal detaljpla ner och detaljpla-
neändringar i vilka banområdesreserverin garna har fastställts eller kom-
mer att fasts tällas. 

Trafiklösningarna i området har granskats i samarbete med Esbo redan
vid översikts planeringen för stadsbanan som en del av markplaneringen,
och nu i samband med de taljplanen. Björkgårds järn vägshållplats är belä-
gen vid en trafikknutpunkt, där områdets huvudgator och kustbanan möts.
Björk gårds detaljplaneområde kompletterar stations miljön, som inte byggts
ut till fullo, och kommer att locka nya invånare, tack vare vilka tyngdpunk-
ten för serviceområdet vid hållplatsen förskjuts närmare stationens nuva-
ran de läge. Dessutom sker anslutningstrafiken till hållplatsen naturligt med
bil, buss, cykel och till fots, varför placeringen är motiverad såväl ur stads-
strukturssynpunkt som med tanke på trafik och nåbarhet.

Det aktuella planområdet ligger strukturellt i skarven mellan Grankulla och
Ymmersta i Esbo, vilket in nebär att det med avseende på stadsbild, stads-
struktur och byggstil är en kombination av båda områ dena.   Vid kustba-
nan finns ingen annan liknande helhet av bebyggelse i form av småhus
och fler våningshus så här tätt intill en hållplats. Planen är utarbetad så att
den nya byggnationen i området kompletterar och stärker områdets särp-
räglade identitet och svarar mot de riksomfattande målen för områdesan-
vändning beträffande tätare bebyggelse invid goda kollektivtrafikförbindel-
ser, framför allt spårtra fik. Esbo utarbetar som bäst en detaljplaneändring
söder och öster om den överklagade de taljplanen. I Esboplanen fortsätter
utvecklandet av området i enlighet med samma principer.

Under detaljplaneprocessen har man iakttagit kravet på deltagande och
växelverkan en ligt markan vändnings- och bygglagen. I målsättningsfasen
hölls ett myndighetssamråd, till vilket företrädare för Esbo stad kallades.
Innehållet i detaljplanen för Björkgård har också diskuterats vid separata
möten mellan planläggare i Esbo och Grankulla. Detalj planematerielet i si-
na olika faser har varit framlagt tre gånger, och Esbo stad har då gett sitt
utlåtande om materialet.

Utöver samarbetet kring planeringen av markanvändningen har Esbo,
Grankulla, Trafi kverket och VR Group Ab behandlat regionala banprojekt



och planer som gäller banans omgivning först i brokom mittén på 1980-ta-
let och från 1990-talet fram till innevarande år i Esbo stads banarbets-
grupp. Banp lanen för Esbo stadsbana, som utarbetas som bäst, görs lika-
ledes i samråd mellan Esbo, Grankulla och Trafikverket. Läget för Björk-
gårds station har inte ifrågasatts eller föreslagits bli ändrat vare sig under
det pågående pro jektet eller tidigare.

På ovan anförda grunder kan man konstatera att det har funnits tillräcklig
motivering för att låta Björk gårds station (hållplats) behålla sitt nuvarande
läge, och det är varken än damålsenligt eller möjligt att flytta den i sam-
band med detaljplaneringen. I den över siktsplan för stadsbanan som
Grankulla och Esbo (samt Trafikverket) gemensamt god känt har Björk-
gårds hållplats anvisats på sin nuvarande plats, vilket innebär att båda stä-
derna har godkänt placeringen som ett randvillkor för framtida plane ring av
markan vändningen. Det här ingick också i utgångsinformationen, då må-
len för planläggnin gen av Björkgårdsområdet slogs fast, och därmed upp-
fyller planen de mål som satts upp.

Vid utarbetandet av detaljplanen har staden iakttagit kravet på deltagande
och växelver kan enligt markanvändnings- och bygglagen. Dessutom har
planerna behandlats i över läggningar och arbets grupper mellan
kommuner na.

Till slut

Grankulla stad anser att Björkgårds järnvägshållplats funktionella arrange-
mang och an passning till omgivande stadsbebyggelse beaktats tillräckligt
vid utarbetandet av planen och att planen därmed i fråga om dessa inne-
hållsmässiga krav motsvarar kraven i 54 § i markanvändnings- och byg-
glagen. Vid utarbetandet av planen har staden iakttagit kra vet på deltagan-
de och växelverkan enligt markan vändnings- och bygglagen, och dessu-
tom har planerna behandlats i överläggningar och arbetsgrup per mellan
kommunerna. Översiktsplanen för Esbo stadsbana har godkänts av fört-
roendemannaor gan i Esbo och Grankulla, och de planeringslösningar den
innehåller har överförts till planläggningen som randvillkor.  På ovan anför-
da grunder kan det konstateras att samrådet mellan Es bo och Gran kulla
har varit ändamålsenligt och tillräckligt.

Grankulla stad anser på ovan anförda grunder att ändringssökandena i sin
besvärsskrift inte framfört sådana argument som skulle ge anledning till att
upphäva eller ändra Hel singfors förvaltningsdoms tols beslut eller att remit-
tera ärendet för ny beredning. Gran kulla stad anhåller om att högsta för-
valt ningsdomstolen förkastar besvären i sin helhet.

I och med att man i området anvisat bostadsbyggande som stöder sig på
spårtrafik, har den överkla gade detaljplanen utarbetats i överensstämmel-
se med de allmänna mål som ingår i avsnittet om Hel singforsregionens
specialfrågor i de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Såle-
des har genomförandet av planen en avsevärd samhällelig och regional
betydelse. Av denna orsak föreslår Grankulla stad högaktningsfullt att
högsta förvaltningsdomstolen behandlar besvären i brådskande ordning.

Direktören för samhällstekniken:

Nämnden föreslår stadsstyrelsen att staden ger högsta förvaltningsdoms-
tolen ett utlå tande enligt förslaget ovan med anledning av de besvär som



inlämnats över Helsingfors förvaltningsdomstols beslut. Ärendet gäller
beslutet att godkänna detaljplanen och de taljplaneändringen för Björkgård.

Grankulla stad bestrider yrkandena i besvärsskriften i sin helhet och anhål-
ler om att högsta förvalt ningsdomstolen förkastar besvären som obefoga-
de.

Därtill föreslår nämnden att stadsstyrelsen anhåller hos högsta förvalt-
ningsdomstolen om att besvä ren behandlas i brådskande ordning. Efter-
som den överklagade planen in nehåller bostadsbyggande som stöder sig
på spårtrafik, är den av samhällelig och re gional betydelse.


