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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1

Identifikationsuppgifter
Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland
Oy. Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens markanvändningsingenjör.

1.2

PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovrättsesplanaden 19 E,

68570 LARSMO

65100 VASA

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Markanvändningsingenjör

Planens utarbetare, YKS-605

Thomas Käldström

Jonas Lindholm

T +358 44 787 7225

T +358 50 349 1156

E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

Planområdets läge
Planläggningsområdet ligger i Bosund byområde nordost om kommunens centrumområde Holm.
Området omfattar ca 45 ha varav en stor del har fastställd detaljplan sedan tidigare. Områdets
riktgivande läge och -utsträckning visas i bilderna nedan.

Bild 1. Områdets riktgivande läge anvisat med röd ring © Lantmäteriverket.

1-6

1

Bild 2. Områdets ungefärliga utsträckning.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN.
Syftet med planen är att få en organiserad markanvändning som ger möjligheter till nya bostadstomter, trafikförbindelser samt nytt område för bönehus.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

Bilaga 2:

Naturinventering 2017, 2018.

Bilaga 3a:

Bemötandesammanställning utkastskedet.

Bilaga 3b:

Bemötandesammanställning förslagsskedet. (tillsätts senare i processen)
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1.5

Förteckning över andra handlingar, bakgrundsmaterial och källmaterial som berör planen
•

Kulturmiljö- och landskapsutredning (Bosund delgeneralplan revidering och utvidgning
2018).

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planprocessen

2.2

22.2.2018 § 9

Beslut om påbörjande av detaljplaneuppdraget.

20.2-23.3.2019

PDB, planutkast till påseende.

__.__–__.__.2019

Planförslaget till påseende.

__.__.____ § __

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

__.__.____ § __

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är styrda beteckningar för boende, offentliga områden/funktioner samt idrotts- och rekreationsverksamhet. Planebeteckningar och bestämmelser förevisas noggrannare på plankartan.

2.3

Genomförandet av detaljplanen
Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på kommunen.

3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet
Området är till största del ett utvidgningsområde av det detaljplanerade området i Bosund by.
Längs Byvägen är området relativt tätt bebyggt sedan tidigare och stor del av områdets södra
halva har tidigare detaljplanerats. Obyggda delar av området utgörs av jord- och skogsbruksdominerade områden. Byggnationen är varierad till sin ålder och -utformning. Genom området leder en vandringsled.
3.1.1 Allmän beskrivning av området

Planläggningsområdet omfattar ett ca 45 ha stort område. Tidigare detaljplanerade områden är
till största delen förverkligade. Inom planområdet finns Bosund skola och -daghem. Boende finns
i form av småhus. Arbetsplatser finns främst inom den kommunala sektorn och industrin. Västra
delen av området utgörs av skogsmark.
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Bild 3. Vy söderut från mellersta delen av planläggningsområdet över Bosund skola/daghem.

Bild 4. Vy norrut över planläggningsområdets centrala delar.
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3.1.2 Naturmiljön

Landskapets särdrag
Planområdet är sedan tidigare både planlagt och anlagt. Exploateringen är utbredd över hela det
aktuella planområdet, men fortfarande finns utrymme för kompletteringsbyggande och förtätning. På både norra och södra sidan om Björnviksvägen finns orörd natur. Tidigare jordbruksmark i områdets mellersta del är obebyggd och flack. Öster om Byvägen sluttar området mot
vattendraget Sundet.
Topografi
Höjdkurvorna på planområdet varierar mellan ca 2,5–13 m.ö.h. och medelhöjden ligger på ca 8
m.ö.h. Den norra/västra delen ligger överlag högre än den södra/östra. Mellersta delarna är
flacka.

Bild 5. Områdets topografi, bebyggelse, vägnät, vattendrag © Lantmäteriverket.
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Jordmån
Planområdet domineras av moränmark med ställvisa bergsbundna partier. Brun färg; moränmark, röd färg; berg.

Bild 6. Jordmånskarta © GTK.

Vattendrag och vattenhushållning
Grundvattenområden finns inte i närheten till området, vatten- och avloppsledning finns utbyggt
till området.
Naturskydd
Inom planområdet finns kända områden med naturvärden. Uppgjorda naturinventeringar nyttjas
i planläggningsarbetet för definition av tillräckliga skyddsområden.
Naturaområden
Inom planområdet finns inga Naturaområden.
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3.1.3 Den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
Bosund består av relativ tät byabebyggelse, sammanlagt finns i byn ca 340 hushåll. Bosund och
hela kommunen har en stadigt positiv befolkningsutveckling. En stor del av bebyggelsen finns
kring Byvägen och dess sidovägar. Byggnationen inom byn är skiktad och utgörs till största del
av nyare bebyggelse, men även till en del av äldre gårdar som renoverats.

Bild 7. Flygbild över centrala delen av området, ny modern bebyggelse blandat med äldre.

Bild 8. ”Bystrukturen/-miljön” kommer väl fram
ställvis i området.

Bild 9. Bild över tätare radhusområde i planområdets södra del.
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Samhällsstruktur
De kommunala funktionerna finns intill och vid skolområdet längs Skolvägen. Småhusboende/områden sprider ut sig från på bägge sidor om Byvägen i så gott som alla riktningar.

Bild 10. Utdrag ur YKR-registret. Röd färg anger tätort, blå landsbygdsboende © Oiva.

Arbetsplatser, näringsverksamhet
Arbetsplatserna i planområdet utgörs främst av kommunala tjänster inom utbildningsväsendet,
församlingen samt mindre industriell verksamhet i privat regi.

Bild 11. Skolområdet med daghem.
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Bosund bönehus är en centralt belägen byggnad i byn som är byggd 1953. Byggnaden har ändrats och utvidgats under flera etapper under årens lopp till sin nuvarande form.

Bild 12. Bosund bönehus, vilket framledes kommer ändras till bostäder.

Bild 13. Bosund bönehus från gårdssidan © lff.fi.

Rekreation och fritidsverksamhet
I anslutning till skolområdet finns bl.a. belyst skidspår/spånbana, men även ishockeyrink och fotbollsplan. En vandringsled leder genom Bosund och det aktuella planområdet med start vid skolområdet. Rekreationsmöjligheterna för de närboende är goda. Området ligger i anslutning till
vattenområde, samt i nära anslutning till havet. Rutten kommer ändras i planläggningsområdet.
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Bild 14. Utdrag ur kartmaterial, Bosund vandringsled © Larsmo kommun.

Trafik
Byvägen, som fungerar som huvudled i området, förmedlar trafiken ut från detaljplanegatorna
och/eller de enskilda vägarna/tomterna till det övergripande vägnätet. Längs Byvägen finns inte
gång och cykelbana och anslutningarna från tomterna sker allt som oftast direkt till Byvägen.
Framkomlighetsproblem finns inte.

Bild 15. Trafikmängder år 2017.
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planområdet finns inga områden som är skyddade ur ett kulturmiljömässigt perspektiv. Det
finns inte heller några fornminnen i planområdet.
I samband med uppgörande av delgeneralplanerevideringen för Bosund, vilken godkänts 2018,
har området granskats ur ett kulturmiljömässigt perspektiv. Över området har uppgjorts en kulturmiljö-och landskapsutredning i vilken områdets värden granskats. I utredningen framgår att
en av de äldsta platserna i Bosund, runt vilken byggnationen formats, är bl.a. Bosund hemman
vilket berör planläggningsområdet.
I planläggningsområdet kan byamässigt värdefulla helheter inte skönjas/identifieras.

Bild 16. Utdrag ur Sockenkartan från 1840 (Kulturmiljö- och landskapsutredning 2018).

Gamla byggnader:
I detaljplaneringen granskas byggnadsbeståndet ur ett kulturhistoriskt perspektiv och samtidigt
utvärderas enskilda byggnaders skyddsbehov om behov av detta föreligger på basen av byggnadernas skick.
Byggnader i kommunens bygglovsregister, med ett antecknat bygglovsår fram till 1950, har
granskats i planarbetet genom terrängsyn (2018, 2019), samt på basen av drönarfotografier
(snedbilder) som tagits i samband med uppgörande av baskarta (2018). Inom området finns 4
objekt som granskades noggrannare på basen av deras skick och utgångsdata.
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Bild 17. Objekt som granskats på basen av byggnadsår och deras potentiella värde.

Ingen av byggnaderna inom området är längre i ursprungligt eller i därmed jämförbart skick. Alla
byggnader har genomgått sådana ändrings- eller renoveringsarbeten att de inte längre förmedlar
ett kulturhistoriskt mervärde och kräver skydd i detaljplanen. Objekten listade nedan.

1-17

1

Gåsörsgränden 4

Ursprungligt byggnadsår 1920, flera ändringar/utvidgningar

Byggnaden ändrad och tillbyggd i flera etapper, bl.a. fasad/fönster/dörr, ändringar i baksidan
samt större uthusbyggnad tillfogad, inte längre representativ. Nöjaktigt skick.
Gåsörsgränden 6

Ursprungligt byggnadsår 1920, ändrat 1995

Byggnaden har genomgått betydande ändringar, inget kulturhistoriskt värde. Bra skick.
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Byvägen 182

Ursprungligt byggnadsår 1948, ändrat och tillbyggt.

Byggnaden har ändrats och utvidgats, förmedlar inte ett kulturhistoriskt mervärde. Nöjaktigt
skick.
Byvägen 184

Ursprungligt byggnadsår 1947, ändrat/tillbyggt

Byggnaden har ändrats och utvidgats på ett betydande sätt, anses inte förmedla
kulturhistorsikt mervärde. Nöjaktigt skick.
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Teknisk försörjning
Vatten och avloppsledning finns inom eller i direkt anslutning till området.
Miljöskydd och störningar i miljön
I området finns inte några miljöskydd att beakta eller andra störningar i miljön som p.g.a. sin
karaktär skilt bör uppmärksammas.
3.1.4 Markägoförhållanden

Marken är i kommunal samt privat ägo. Privata markägare deltar i planeringen och genomförandet av planen genom markanvändningsavtal med kommunen.
3.2

Planeringssituationen
3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planområdet

3.2.1.1

De riksomfattande målen för områdesanvändningen

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den 1.4.2018. Målen för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter:
•
•
•
•
•
3.2.1.2

Fungerande samhällen och hållbara färdsätt
Ett effektivt trafiksystem
En sund och trygg livsmiljö
En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar
En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar

Landskapsplanen 2030

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund. Gällande landskapsplan fastställdes av miljöministeriet den 21.12.2010.

Bild 18. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030.
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För planområdet finns följande huvudreserveringar i landskapsplanen:
Beteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Överföringsavlopp
Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation,
mv-9
Cykelled
Riktgivande friluftsled
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald
Bebyggt område

3.2.1.2.1

Landskapsplanens etapplan 1 och 2

För planområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplanerna.
3.2.1.3

Landskapsplanen 2040

Österbottens landskapsplan 2040 är under uppgörande. Planutkastet var framlagt 5.2- 9.3.2018.
Inga betydande ändringaringar har gjorts i förhållande till gällande landskapsplan. Området är
huvudsakligen anvisat som A-område.

Bild 19. Utdrag ur utkastet till Österbottens landskapsplan 2040, området visas ungefärligt med blå pil.
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3.2.1.4

Generalplan

För området finns en befintlig delgeneralplan. En revidering och utvidgning av Bosund delgeneralplan har godkänts av kommunfullmäktige den 29.8.2018 § 59. I generalplanen finns följande
beteckningar som berör detaljplaneringen; M – Jord och skogsbruksdominerat område, AO –
Område för fristående småhus, MU – Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda behov att styra friluftslivet, MT – Jordbruksområde, luo-1 – Område som är särskilt viktigt med
tanke på naturens mångfald samt friluftsled.

Bild 20. Utdrag ur Bosund delgeneralplan (29.8.2018 § 59) och dess förhållande till planläggningsområdets utsträckning (blått). Området berörs endast delvist av delgeneralplanen.

3.2.1.5

Detaljplan

Det aktuella området är till stor del tidigare planlagt på detaljplanenivå och berörs av flera olika
separata detaljplaner, där de äldsta delarna är från tidigt 90-tal och de senaste från 2012.
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Bild 21. Detaljplanerade områdens utsträckning (2017) anvisat med raster © Oiva.

3.2.1.6

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 29.8.2018 och trädde ikraft
den 5.10.2018.
3.2.1.7

Tomtindelning och tomtregister

Som information angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från Lantmäteriverkets använts.
3.2.1.8

Baskarta

Som bas i planeringen har kommunens tidsenliga baskarta använts. Baskartan är uppgjord år
2012 och kompletterad år 2018. Baskartans koordinatsystem är GK23 och höjdsystemet är
N2000. En utvidgning av baskartan utfördes under hösten 2018.
3.2.1.9

Skyddsbeslut

I naturinventeringen för Bosund delgeneralplan (2017) lyfts ett flygekorrevir fram längs Björnviksvägen. Reviret har utretts noggrannare under 2018 och 2019 för att klargöra möjliga markanvändningsåtgärder i och kring området. I enlighet med utredningarna är det möjligt att fortsätta detaljplaneringen enligt målsättningarna utan att åtgärderna förstör eller försämrar områdets möjlighet att fungera som rast- eller förökningsplats för flygekorre. Naturinventeringarna
har bifogats planbeskrivningen.
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4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN
Konsulten utarbetar ett planutkast för markanvändningen i samråd med kommunen, och beaktar
både utförda- som kompletterade utredningar. Efter att planutkastet varit framlagt uppgör konsulten ett planförslag i samråd med kommunen för officiellt framläggande. Som sista fas i planeringen skall kommunen godkänna planförslaget och därefter vinner planen laga kraft.

4.1

Behovet av detaljplanering
Brist på småhustomter i Bosund är en bakomliggade orsak till detaljplaneringen. Utöver detta eftersträvas en ny tomt för byggande av nytt bönehus i områdets centrala delar. Eftersom en del
av tidigare planerade småhustomter inte förverkligats, finns ett behov av omstrukturering av
dessa kvartersområden i samband med utvidgning av detaljplaneområdet för att erhålla en organiserad markanvändning.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningsbeslut togs i samband med planläggningsöversikten, PLS 22.2.2018 § 9.

4.3

Deltagande och samarbete
Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas
betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planeringen. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma
verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. Som
intressenter i planeringen har följande definierats:
4.3.1 Intressenter

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, åtminstone:
•

Larsmo kommuns olika förvaltningar – Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo

•

NTM-centralen (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) – PB 262, 65101 Vasa

•

Österbottens förbund – PB 174, 65101 Vasa

•

Österbottens museum – PB 3, 65101 Vasa

•

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk/Larsmo brandstation –
(huvudkontoret: Gustaf Adolfsgatan 76, 67200 Karleby)

•

Staden Jakobstad – Social- och hälsovårdsverket – PB 111, 68601 Jakobstad

Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av
detaljplanen, bl.a.
•

Oy Herrfors Ab – Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

•

JNT Ab – Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad

Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen,
bl.a.:
•

Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influensområde.
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•

Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planändringen kan ha konsekvenser för.

4.3.2 Anhängiggörande

Planeringsarbetet anhängiggjordes i samband med behandling av planläggningsöversikten den
22.2.2018 § 9.
4.3.3 Deltagande och växelverkan

•

Planutkastet och Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 20.223.3.2019 i enlighet med MBL 62, 63 § samt MBF 30§. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet, enligt MBF 30 §, sänts till de myndigheter och sammanslutningar,
vars område berörs av planeringen. Över planutkastet inkom 6 utlåtanden och 4 åsikter.
Bemötanden till utkastskedets respons, se bilaga 3a.

•

Planförslaget var framlagt under tiden __.__–__.__.2019 i enlighet med MBL 65 §. Begäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 27
§ och MBF 28 §. Över planförslaget inkom __ utlåtanden och __ anmärkningar.
Bemötanden till utkastskedets respons, se bilaga 3b (tillsätts senare)

4.3.4 Myndighetssamarbete

Berörda myndigheter hörs under planens påseendeskeden via utlåtandeförfarande. Vid behov
ordnas skilt myndighetssamråd. Samråd har inte ansetts nödvändigt i beredningsskedet.
4.4

Mål för detaljplanen
Målsättningarna med planen är att delvis omstrukturera och uppdatera markanvändningen för
tidigare planerade delar samt att utvidga detaljplanen väster- och norrut så att man erhåller nya
kvartersområden för småhusboende. Utöver detta är en huvudmålsättning även att reservera ett
område för nytt bönehus/församlingshem i områdets västra del. Säkra trafikförbindelser skall tillgodoses.

5.

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN

5.1

Planens struktur
Området är bostadsdominerat till sin användning. Nya bostadstomter/-helheter har främst reserverats norr om Björnviksvägen i ett fint sluttningsområde i närheten till befintlig bebyggelse,
samt söder om Björnviksvägen längs de nya gatorna xxxxx och xxxx. I övrigt har fåtalet kompletterade bostadstomter anvisats öster om Byvägen där det varit möjligt. Gatuområden har anvisats för de huvudsakliga vägarna och de enskilda tomtinfarternas placeringar och -antal har
granskats. Grönområdesstrukturen är sammanhängande ger goda möjligheter till närrekreation.
Detaljplanen ansluter sig till omkringliggande detaljplaner på ett gott sätt.
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Bild 22. Planutkast 4.2.2019.
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Bild 23. Planförslaget 15.4.2019.

Till planförslaget har mindre justeringar utförts på basen av inlämnad respons i utkastskedet, åtgärder framgår noggrannare i bilaga 3a (bl.a. VL/MY/s -områden justerade, kvartersnummer,
planteringsområden). Utöver detta har även V-beteckningarnas bestämmelser kompletterats.
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5.1.1 Dimensionering

I detaljplanen har anvisats 27 helt nyplanerade obebyggda tomter för småhusbebyggelse
(AO/AO-1). Övriga tomter är bebyggda sedan tidigare, eller så har de ingått i tidigare detaljplaner i någon form eller med annat användningsändamål eller i annan utsträckning. För bönehus
har reserverats en ny tomt (YK). Nya tomter har minskats med 3st från utkastskedet på markägarnas önskemål.
5.1.2 Service

Den kommunala servicen i området utvidgas iom planeringen av nya gator och bostadsområden
samt rekreationsområden. Den kommersiella servicen kommer som tidigare finnas och utvecklas
i kommunens centrumområde Holm. Rekreationsrelaterad service kan utvidgas och utvecklas i
planområdet genom detaljplanen.
5.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
Planen nya tomter kan anses förtäta byggnationen/strukturen till största del och nyttjar befintliga tekniska nätverk. Nya gatuarrangemang styr trafiken på ett säkrare sätt än tidigare. Naturvärden har beaktats och rekreationsmöjligheterna har förbättrats.

5.3

Områdesreserveringar
AP

KVARTERSOMRÅDE FÖR SMÅHUS.

AR

KVARTERSOMRÅDE FÖR RADHUS OCH ANDRA KOPPLADE BOSTADSHUS.

AO

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS.

AO-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS.

Y

KVARTERSOMRÅDE FÖR ALLMÄNNA BYGGNADER.

YO

KVARTERSOMRÅDE FÖR UNDERVISNINGSBYGGNADER.

YK

KVARTERSOMRÅDE FÖR KYRKOR OCH ANDRA FÖRSAMLINGSBYGGNADER.

TY

KVARTERSOMRÅDE FÖR INDUSTRIBYGGNADER DÄR MILJÖN STÄLLER SÄRSKILDA KRAV PÅ VERKSAMHETENS ART.

VP

PARK.

VL

OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION.

VU

OMRÅDE FÖR IDROTTS- OCH REKREATIONSANLÄGGNINGAR.

ET

OMRÅDE FÖR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR FÖR SAMHÄLLSTEKNISK FÖRSÖRJNING.

MY/s

JORD- OCH SKOGSBRUKSOMRÅDE MED SÄRSKILDA MILJÖVÄRDEN.

W

VATTENOMRÅDE.

Detaljerade beteckningar- och bestämmelser, se plankartan.
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6.

PLANENS KONSEKVENSER

6.1

Konsekvenser för den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Planen möjliggör utökade boendemöjligheter för olika befolkningsgrupper i befintligt tätortsområde. Strukturen i området kommer inte se stora ändringar, men tomternas struktur i området
och trafiklösningarna kommer bli ställvis mer organiserade. Nya tomter ger möjlighet för nya invånare att etablera sig i området.
Samhällsstruktur
Ser man till den ekonomiska samhällsaspekten för bl.a. boende, arbetsplatser och service, är det
mest samhällsekonomiskt att bygga strukturerat och att använda befintliga tekniska nätverk så
långt som möjligt, och komplettera dessa. Ändringsarbetet kan ses som ett planeringssteg för att
erhålla ett funktionellt och mer strukturerat område i Bosund, vari man beaktat de olika funktionernas samverkan och enskilda utrymmesbehov.
Tätorts-/bybild
Tätorts-/bybilden kommer inte i det stora hela se några betydande förändringar då ny bebyggelse kan anslutas till befintlig bebyggelse och -struktur. Största förändringen kommer ske internt i området, främst i nyplanerade delen norr om Björnviksvägen, eftersom det området tidigare varit skogsmark. Denna del ligger dock avsides från den gamla ”bystrukturen” och Byvägen, varvid den inte anses ha varken negativ eller positiv inverkan på upplevelsen av ”bymiljön”.
Service
I Bosund erbjudes service i form av kommunal daghems- och grundskoleverksamhet i samma
utsträckning som tidigare, denna ändras inte. Konsekvensen således ringa och oförändrad. Ytterom planläggningsområdet i kommunens centrumområde finns övriga kommunala som privata
servicefunktioner, ss handel.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom planläggningsområdet finns arbetsplatser inom den offentliga som den privata sektorn.
Dessa ges möjlighet till fortsatt utveckling och idkandet av nuvarande verksamhet. Betydande
negativa eller positiva konsekvenser uppstår ej.
Rekreation och fritidsverksamhet
I detaljplanen reserveras stora delar av området för rekreation. Inom främst VU-området kan idrottsverksamheten utvecklas till en mångsidig miljö som erbjuder mångsidiga verksamhetsförutsättningar till rekreationsutövning i nära anslutning till befintlig samt planerad bebyggelse, vilket
kan anses ha betydande positiva konsekvenser för hela Bosund.
Trafik
I detaljplanen har infarternas placering och antal granskats och nya tomtgator till huvudleden
Byvägen har anvisats. Tomtgatorna samlar upp trafiken från ett delområde och leder den ut till
övergripande trafiknät på ett mer organiserat sätt. Den nya gatuförbindelsen mellan Björnviksvägen och Byvägen har två kopplingspunkter varvid trafiken vid större arrangemang och tillställningar kan fördelas på två anslutningar, vilket förbättrar trafikflödet. Det nya bostadsområdet i
norr ansluts till Björnviksvägen där sikten är god och trafikmängden låg. Gång- och cykeltrafiken
kan nyttja interna förbindelser för att nå bl.a skola och daghem, vilket underlättar läget längs
Byvägen. Inom gatuområdena finns möjligheter att anlägga gång- och cykelväg/ trottoar.
Konsekvenserna av planen förverkligande bedöms hanterbara, planen förväntas inte orsaka
oskäliga olägenheter trots att trafikmängden ökar något.
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen
I detaljplanen finns inte kulturhistoriskt värdefulla områden eller -objekt som skilt bör beaktas.
Skyddsvärda byggnader finns inte, eftersom stor del av områdets bebyggelse är nybyggnation
eller så har byggnaderna ändrats så att inga kulturhistoriska skyddsvärden längre föreligger.
Inga betydande konsekvenser uppstår.
Miljöskydd och störningar i miljön
I planområdet finns inte sådan verksamhet vilka förväntas förorsaka betydande miljöstörningar
enligt planerad markanvändning.
Teknisk försörjning
I området finns elnät samt avlopps- och vattenledningar sedan tidigare. Behövlig utbyggnad förorsakar inte negativa konsekvenser.
6.1.1 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
Till följd av planens förverkligande kommer området vara föremål för en förändrad landskapsbild
i de centrala delarna. Detta är dock ett naturligt resultat av en förtätning och exploatering. Förändringen är betydande lokalt, men smälter in bra i nuvarande miljö vid förverkligande.
Topografi
Ändringsarbetet medför inga direkta konsekvenser för topografin. Området är redan till största
del förverkligat. För anläggandet av nya områden och tomter samt till nya gator är markingrepp
oundvikliga. Konsekvenserna inte betydande.
Jordmån
Vid anläggandet av nya områden, tomter och gator kommer arbetsmaskiner att figurera i området. Detta bedöms dock inte påverka jordmånen på ett märkbart sätt. Konsekvenserna inte betydande.
Vattendrag och vattenhushållning
Planen förväntas inte medföra betydande konsekvenser för vattendrag. Byggnadernas placering
på strandtomterna är på tillräckligt avstånd från vattenområdet så att de inte tar skada av väta.
Genom att tomterna ansluts till slutna avloppssystem eller till kommunala avloppsnätet förebyggs skadliga konsekvenser. Grundvattenområde finns inte i närheten.
Naturskydd
Områden värdefulla enligt uppgjord naturinventering är beaktade i detaljplanen, således bedöms
konsekvenserna av planens förverkligande med tanke på värdefulla djurarter som positiv. Arternas fortlevnad kan tryggas och betydande konsekvenser uppstår ej.
6.2

Planbeteckningar och planbestämmelser
Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.3 - Områdesreserveringar samt angivna på
detaljplanekartan.
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6.3

Namn
Planens namn är BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN.
I planen anvisas följande nya gator; Rodervägen, Rodergränden, Årtullsgränden, Segelvägen,
Segelgränden.

7.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

7.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under sommaren 2019. Efter
att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen.

