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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 58 § 4 mom. och 114 §, av dem

58 § 4 mom. sådant det lyder i lag 476/2004,
ändras 57 § 1 mom. och 58 § 3 mom. samt
fogas till lagen ett nytt 9 a kap. som följer:

57 §

Detaljplanebestämmelser

I detaljplanen kan utfärdas bestämmelser
som med beaktande av planens syfte och de
krav som ställs på planens innehåll behövs
när detaljplaneområdet bebyggs eller annars
används (detaljplanebestämmelser). Detalj-
planebestämmelserna kan bland annat gälla
förhindrande eller begränsning av skadliga
miljökonsekvenser. I 71 e § föreskrivs om
detaljplanebestämmelser som gäller detalj-
handeln.
— — — — — — — — — — — — —

58 §

Detaljplanens rättsverkningar

— — — — — — — — — — — — —
I 71 d § finns bestämmelser om detaljpla-

nens rättsverkningar när det gäller stora de-
taljhandelsenheter.
— — — — — — — — — — — — —

9 a kap.

Särskilda bestämmelser för detaljhandeln

71 a §

Stora detaljhandelsenheter

Med en stor detaljhandelsenhet avses i
denna lag en detaljhandelsaffär med över
2 000 kva-dratmeter våningsyta.

71 b §

Särskilda krav på innehållet i en landskaps-
och generalplan när det gäller stora

detaljhandelsenheter

När områden anvisas för stora detaljhan-
delsenheter i en landskapsplan eller general-
plan ska utöver vad som i övrigt föreskrivs
om landskapsplaner och generalplaner ses till
att

1) den planerade markanvändningen inte
har några betydande skadliga konsekvenser
för de kommersiella tjänsterna i centrumom-
råden eller för utvecklingen av dessa tjänster,
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2) de tjänster som lokaliseras till området, i
möjligaste mån kan nås med kollektivtrafik
och gång-, cykel- och mopedtrafik, samt att

3) den planerade markanvändningen främ-
jar möjligheterna att utveckla ett sådant servi-
cenät där avstånden för uträttande av ärenden
är skäliga och de skadliga konsekvenserna av
trafiken är så ringa som möjligt.

I en landskapsplan ska anges den undre
gränsen för storleken på stora detaljhan-
delsenheter av regional betydelse. Maximidi-
mensioneringen av stora detaljhandelsenheter
ska anges i landskapsplanen med tillräcklig
exakthet.

71 c §

Placeringen av stora detaljhandelsenheter

En stor detaljhandelsenhet ska i första
hand förläggas till ett centrumområde, om
inte något annat läge är motiverat med hän-
syn till affärens art.

För att en stor detaljhandelsenhet av regio-
nal betydelse ska kunna placeras utanför ett
område som i landskapsplanen är avsett för
centrumfunktioner krävs det att det område
där en sådan enhet avses bli placerad särskilt
har anvisats för det ändamålet i landskapspla-
nen.

71 d §

Detaljplanens rättsverkningar för place-
ringen av stora detaljhandelsenheter

Stora detaljhandelsenheter får inte placeras

utanför ett område som i landskapsplanen
eller generalplanen är avsett för centrumfunk-
tioner, om inte området i detaljplanen särskilt
har anvisats för detta ändamål.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller också
utvidgning eller ändring av en redan befintlig
detaljhandelsaffär till en stor detaljhandelsen-
het, utvidgning av en stor detaljhandelsenhet
samt en sådan koncentration av affärer som
till sina verkningar kan jämföras med en stor
detaljhandelsenhet. Vad som föreskrivs i 1
mom. gäller dock inte en sådan utvidgning av
en detaljhandelsaffär, av en stor detaljhan-
delsenhet eller av en koncentration av affärer
som inte är betydande.

71 e §

Detaljplanebestämmelser som gäller
detaljhandeln

Utöver vad som bestäms i 57 § kan detalj-
planebestämmelserna gälla en detaljhandels-
affärs art och storlek, om detta behövs med
tanke på tillgången till handelns tjänster.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.
Bestämmelsen i 71 a § blir dock tillämplig på
affärer för specialvaror som kräver mycket
utrymme först fyra år efter det att denna lag
har trätt i kraft.

Bestämmelserna i 71 b § tillämpas inte på
landskapsplaner och generalplaner som varit
framlagda som planförslag när denna lag trä-
der i kraft.

Helsingfors den 8 april 2011
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