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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.
Planläggningsansvarig:
Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30, 68570 LARSMO, www.larsmo.fi
Kontaktperson
Markanvändningsingenjör Thomas Käldström
Tel. +358 44 787 7225, e-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Planläggningskonsult:
Ramboll Finland Oy
Teräsgränd 1–3 E, 65100 VASA, www.ramboll.fi
Kontaktperson
Gruppchef Jonas Lindholm YKS-605
Tel. +358 50 349 1156, e-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Planområdets läge
Planeringsområdet utgörs av holmen Laxgrundet och omfattar ca 23 ha. Området är inte detaljplanerat sedan tidigare. Området är beläget ca 5 km från kommunens centrum i Holm, under ca 2,5
km från kommunal service samt ca 16 km från Jakobstads centrum och ca 21km från Karleby centrum.

Bild 1. Planområdets ungefärliga läge med rött © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Planområdets riktgivande utsträckning © Lantmäteriverket.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är LAXGRUNDET DETALJPLAN.
Syftet med planen är att få en organiserad markanvändning som ger möjligheter till nya bostadstomter, trafikförbindelser samt rekreationsområden.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

Bilaga 2:

Naturinventering 2019.

Bilaga 3:

Kulturmiljöutredning 2020.

Bilaga 4:

Bemötande till utkastskedets respons.

Bilaga 5:

Bemötande till förslagsskedets respons.

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planprocessen
14.11.2019 § 31

Beslut om påbörjande av detaljplaneuppdraget.

27.2–31.3.2020

PDB och planutkast till påseende.

23.9–25.10.2020

Planförslaget till påseende.

__.__.____ § ___

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

__.__.____ § ___

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.
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2.2

Detaljplanen
De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är beteckningar för olika typer av boende,
jord- och skogsbruksdominerade områden samt 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 och markägarna. Markägarna kommer via markanvändningsavtal delta i kostnaderna för förverkligande av området.

3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet
Området är bebyggt sedan tidigare med fasta bostäder och fritidshus. Fasta bostäder ligger invid
Gertrudsvägen. Längre ut på holmen längs Laxgrundvägen ligger befintliga fritidsbostäder, främst
på holmens sydvästra sida. Obyggda delar av området utgörs av jord- och skogsbruksdominerade
områden.
3.1.1 Allmän beskrivning av området

Planläggningsområdet omfattar ett ca 23 ha stort oplanerat område. Området omgärdas planläggningsmässigt av delgeneralplanerade områden. Området är till största del i natur- eller därmed jämförbart tillstånd. Skogarna är skötta och området är naturskönt och ligger på kort avstånd från kommunal service.

Bild 3. Planområdets östra strandlinje © Naturinventering, Ess-nature.

3.1.2 Naturmiljön

Landskapets särdrag
Planområdet är sedan tidigare sparsamt bebyggt. Fast bosättning finns längs med Gertrudsvägen.
Södra/östra delen av holmen som angränsar till Gertruds strömmen, vilken även är en allmän farled, är till största del beskogat. Motsatt sida av stranden vid Gertruds strömmen är tätt bebyggt
med fritidshus. Mellan Lilla Laxgrundet och Stora Laxgrundet finns låglänta partier.
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Bild 4. Områdets marktäcke; ljusgrön/grön = trädbestånd, växtlighet, lila = fast bosättning, ofärgade områden = fritidstomter © Lantmäteriverket, SYKE

Topografi
Höjden på området stiger som högst till ca 4m m.ö.h. i områdets mellersta delar. Norra stranden är
tämligen flack. Befintlig byggnation ligger i medeltal på ca 2m-3m höjd m.ö.h. I övrigt är området
tämligen homogent.

Bild 5. Områdets topografi © Lantmäteriverket
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Jordmån
Planområdet består i sin helhet av moränmark och lämpar sig således utgångsmässigt för byggande. Brun färg; moränmark, röd färg; berg.

Bild 6. Jordmånskarta © GTK.

Vattendrag och vattenhushållning
Grundvattenområden finns inte i närheten till området, vattenledning finns utbyggt till området. Avloppshanteringen sker med fastighetsvisa lösningar.
Vid Gertruds strömmen i områdets nordöstra del finns en båtsluss. En fisktrappa finns vid infarten
till området vid Gertrudsbron i områdets nordvästra del.
Naturskydd
Över området har uppgjorts en naturinventering år 2019. Inom det inventerade området finns inga
naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen, naturskyddslagen eller skogslagen. I området finns
det heller rast- och förökningsplatser för flygekorre. Fladdermöss har hittats i en av områdets gamla
uthusbyggnader. Norr om planläggningsområdet finns ett fågelmässigt värdefullt område.
Naturaområden
Inom planområdet finns inga Naturaområden.
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3.1.3 Den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
Holmen är till största del obebyggd. Längs Gertrudsvägen finns fyra fasta bostäder och längre ut på
holmen finns åtta fritidsbostäder.
Vyer från området december 2019

Bild 7. Vy längs Gertrudsvägen mot planområdet. Husen i bakgrunden är belägna inom planområdet.

Bild 8. Obebyggt område norr om Gertrudsvägen t.v. Bostadshus vid Gertrudsvägen 46 t.h.

Bild 9. Äldre bostadshus längs Gertrudsvägen fotograferade från Laxgrundsvägen.

Mer information om byggnadsbeståndet, se bilaga 3.
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Samhällsstruktur
På basen av områdets befolkningstäthet klassificeras det som både tätortsområde (rött) och som
landsbygdsområde (blått).

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

Norr om området, i direkt anslutning till Laxgrundet, ligger Gertruds byabebyggelse. Söder om området, på andra sidan Gertrudsströmmen, finns ett tätbebyggt område med fritidsbebyggelse. Väster om området finns byarna Finnäs och Västerby medan byn Eugmo finns öster om området. I
Eugmo, på ett avstånd av ca 2 km, finns Näs skola och förskola. Invid skolan finns även en livsmedelsaffär.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom området finns inte arbetsplatser. De närmaste arbetsplatserna är belägna utanför området
bl.a. inom utbildningsväsendet vid Näs skola, församlingen samt mindre privata företag. Mer omfattande arbetsplatsområden finns i olika delar av kommunen, bl.a. i Bosund och i Holm.
Rekreation och fritidsverksamhet
Rekreationsmöjligheterna för de närboende är tämligen goda. Området ligger i anslutning till havet
vilket kan nyttjas vid t.ex. fritidsfiske och båtliv. I anslutning till planläggningsområdet finns bl.a.
Eugmo vandringsled beläget på ett kort avstånd. Vid Näs skola finns även Näs lekpark. I kommunen
finns fina möjligheter till utövande av rekreation vid Larsmo idrottspark. Kommunen upprätthåller
även bl.a. skötsel och underhåll av flertalet skidspår vintertid.
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Bild 11. Larsmo vandringsled – Eugmo och Holm © Larsmo kommun.

Trafik
Gertrudsvägen, som fungerar som huvudled i området, förmedlar trafiken ut från planläggningsområdet längs Laxgrundsvägen till det övergripande vägnätet. I planläggningsområdet finns inte gång
och cykelbana och anslutningarna från tomterna sker tomtvis direkt till angränsande väg. Gertrudsvägen söderut över slussen används av lättrafik. I korsningen till Västerbyvägen finns mittrefug, vidare finns cykelväg utbyggt längs Västerbyvägen.

Bild 12. Trafikmängder år 2018.
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planområdet finns inga områden som tidigare är skyddade ur ett kulturmiljömässigt perspektiv. Det finns inte heller några fornminnen i planområdet.
För planläggningen har uppgjorts en kulturmiljöinventering där såväl områdets miljöer samt byggnader granskats och inventerats. Inventeringen har bifogats planbeskrivningen. Alla byggnader
inom planområdet har inventerats och dess skyddsvärde har bedömts.
På basen av inventeringen har några byggnader och miljöer ansetts kulturhistoriskt värdefulla, vilka
ska beaktas vid uppgörandet av planen. För mer information, se bilaga 3.

Bild 13. Utdrag ur kulturmiljöinventering, beaktansvärda objekt och områden.

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. Eftersom området ligger i anslutning till havet ska översvämningskänsliga områden beaktas i planeringen.
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Bild 14. Översvämningskänsliga områden (1 gång på 100år).

3.1.4 Markägoförhållanden

Marken är i 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:
•
•
•
•
•

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

3.2.1.2 Landskapsplanen 2040
Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i förbundets verksamhetsområde anvisas. Planen uppgörs av landskapsförbundet, dvs. för Larsmo kommuns del av Österbottens förbund. Planen trädde ikraft den 11.9.2020 på basen av landskapsstyrelsens beslut.
Området omfattas i landskapsplan 2040 av Jakobstads stadsutvecklingszon (kk-2). I planeringsbestämmelsen sägs att bland annat: ”För området bör utvecklas en fungerande samhällsstruktur som
tryggar den ekologiska funktionen. Landskapsstrukturen och enhetliga planeringsprinciper för en
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högklassig stads- och landskapsbild bör ligga till grund för allt byggande. Ny bebyggelse bör placeras så att den inte förhindrar framtida utvidgning av den enhetliga samhällsstrukturen, som bör
främja ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald samt trygga tillgången och tillgängligheten till
rekreationsområden. Nya bostads- och arbetsplatsområden bör placeras fördelaktigt med tanke på
utveckling av kollektiv-, gång- och cykeltrafiken”. Utöver detta berörs området av beteckningen
Riktgivande friluftsled och Riktgivande cykelled.

Bild 15. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040, området visas ungefärligt med röd avgränsning.

Detaljplanen kommer stöda sig på landskapsplanens huvudsakliga principer. Områdets närhet till
Jakobstad och Karleby kommer stödja servicen i bägge städer förutom i Larsmo, vilket utvecklar
regionen som helhet.
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3.2.1.3 Generalplan
Området har inte gällande delgeneralplan. För området finns en icke-rättsverkande delgeneralplan
från år 1993. Detaljplaneområdet gränsar i norr/väst till Finnäs delgeneralplan och i öster till Larsmo strandgeneralplan.

Bild 16. Icke-rättsverkande delgeneralplan (1993) t.v samt utdrag ur Finnäs delgeneralplan (2018) t.h.

Larsmo strandgeneralplan som godkändes 2012 berör i första hand endast kommunens stränder.
Laxgrundet gränsar till strandgeneralplanen. Söder om Laxgrundet finns i strandgeneralplanen anvisat 15 byggplatser för fritidsbebyggelse (RA). Avståndet från Laxgrundet till den motsatta stranden
där byggplatserna finns är som minst ca 60 m.

Bild 17. Utdrag ur strandgeneralplanen från 2012. På kartan syns en sammanhängande strandremsa med
fritidsbebyggelse söder om Gertrudsströmmen.

LAXGRUNDET DETALJPLAN - PLANBESKRIVNING

17

1

3.2.1.4 Detaljplan
Området har inte detaljplanerats sedan tidigare. Närmast belägna detaljplanerade områden visas
nedan.

Bild 18. Detaljplanerade områdens utsträckning (2018) anvisat med raster © Oiva.

3.2.1.5 Byggnadsordningen
Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 29.8.2018 och trädde ikraft
den 5.10.2018.
3.2.1.6 Tomtindelning och tomtregister
Som information angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från Lantmäteriverket/kommunen använts.
3.2.1.7 Baskarta
Som bas i planeringen har kommunens tidsenliga baskarta i skala 1:2000 använts. Baskartan är
uppgjord 2015 och korrigerad år 2016, koordinatsystemet är GK23 och höjdsystemet är N2000.
3.2.1.8 Skyddsbeslut
I området finns inte skyddade områden eller områden som föreslås att ska skyddas i naturinventeringen för området.
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4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN
Konsulten utarbetar ett planutkast för markanvändningen i samråd med kommunen där utförda utredningar beaktas. 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
En önskan om att kunna bygga nya småhus på Laxgrundet är en bakomliggande orsak till att planeringen startats. För att kunna anvisa nya tomter i området måste en detaljplan uppgöras.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningsbeslut togs i planläggningssektionen den 14.11.2019 § 31.

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

Planeringsarbetet anhängiggjordes 14.11.2019.
4.3.3 Deltagande och växelverkan

•

Program för deltagande och bedömning och planutkast var framlagt under 27.2-31.3.2020 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. Informationstillfälle för markägarna ordnades. Över utkastet inlämnades 8
utlåtanden och 8 åsikter.
Bemötanden till utkastskedets respons, se bilaga 4.

•

Planförslaget var framlagt under tiden 23.9–25.10.2020 i enlighet med MBL 65 §. Begäran
om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 27 § och
MBF 28 §. Informationstillfälle för markägarna ordnades. Över förslaget inlämnades 5 utlåtanden och 7 anmärkningar.
Bemötanden till förslagsskedets respons, se bilaga 5.

•

Planförslaget var åter framlagt under tiden __.__–__.__.2021 i enlighet med MBL 65 § och
MBF 32 §. Begäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar
enligt MBF 27 § och MBF 28 §. Över förslaget inlämnades __ utlåtanden och __ anmärkningar.
Bemötanden till det justerade förslagets respons, se bilaga x (tillkommer 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 på basen av
fastställda målsättningar.
4.4

Mål för detaljplanen
Målsättningarna med planen är att anvisa mer kvartersområden för småhusbyggande inom området. Befintliga fritidstomter ges möjlighet till ändring av användningsändamål i planeringen till småhustomter. Gatuområde anvisas på holmen så att alla tomter har tillgång till gatuanslutning enligt
behov och möjlighet.

4.5

Detaljplanens utgångsalternativ
Som grund för uppgörandet av detaljplaneutkastet har uppgjorts 2 alternativa markanvändningsalternativ. Alternativen har sänts till kommunen som kommenterat dessa, och tagit beslut om justeringar för en vidareutveckling.
Alternativen bottnar i olika tankesätt, vilka har olika inverkan på själva planläggningsområdet samt
omkringliggande markanvändning. Konsekvenserna av alternativens förverkligande rent kostnadsmässigt är av samma storleksklass men då man jämför inverkan på omgivningen kan upplevelsen
av området anses tämligen stor. Tätheten i området är ungefär lika i bägge alternativen.
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Alternativa markanvändningslösningar:

Bild 19. Alternativa markanvändningslösningar, alternativ 1 och alternativ 2.

Alternativ 1 bygger på en markanvändning där tidigare strandtomter fortsättningsvis utvisas som
sådana, men nya tomter inte anvisas i kontakt med vattnet. Detta ger en jämlik behandling av alla
markområden där en exploatering kan anses ändamålsenlig. Tanken bakom detta är att minimera
påverkan och de sociala konsekvenserna som en ny detaljplan, mellan två redan tidigare bebyggda
områden i norr och ost/sydost, medför. Detta ger möjlighet till anläggande av sammanhängande
grönstråk längs stranden, vilket kan nyttjas av alla invånare i området i rekreationssyfte och ger
området en parklik karaktär eftersom rekreationsområdena inte får kalhuggas.
Alternativ 2 bygger mer på en markanvändning som stöder sig på vattenområdets dragningskraft.
Tidigare tomter anvisas på samma sätt som tidigare, i kontakt med vattnet. Nya tomter anvisas
både en bit från strandlinjen, men även delvis som direkta strandtomter. Detta kan möjligen upplevas orättvist med tanke på att värdet på nya tomter kommer variera i större grad än i alternativ 1.
Grönområdesstrukturen är inte lika utarbetad som i alternativ 1 och kan således upplevas knapphändig då strandlinjen och vattnet inte är lika tillgängligt. Dock har enskilda större områden visats
mellan kvarteren, vilket ger möjlighet till lek och utevistelse. Stranden i detta alternativ exploateras
relativt hårt, sociala- och landskapsmässiga konsekvenserna större.
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5.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

5.1

Planens struktur
Planutkast 14.2.2020
Som grund för detaljplaneutkastet valdes alternativ 2, vilket sedan har omformats till följd av diskussion med områdets markägare och kommunen. På basen av diskussioner och framförda önskemål har ett planutkast uppgjorts.
I planutkastet anvisas en ny huvudgata i området som delar upp sig i stickvägar. Befintligt vägnät
har nyttjats, och nya gator har i stor utsträckning kunnat stöda sig på detta. Samtliga nya kvarter
har någon tomt som sträcker sig till vattnet.
De markägare som önskat, har getts möjlighet till ändring av användningsändamål för tidigare fritidsbostadstomter till fast bosättning.
I strandzonen framför tomterna (s) ska växtligheten bibehållas i mån av möjlighet för att minimera
landskapspåverkan.

Bild 20. Planutkast 14.2.2020.
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Planförslag 4.9.2020
På basen av utkastskedets respons har markanvändningslösningen justerats. Ändringarna har diskuterats med markägarna i planläggningsområdet.
Största ändringen hänför sig till den fria strandlinjen på områdets östra sida som har utökats till
planförslaget, samtidigt som västra sidan förtätats. Östra sidan har justerats på basen av responsen
från markägare i närområdet. Genom att göra exploateringen längs östra strandlinjen glesare kommer den inte längre att upplevas lika tät som i planutkastet.
En annan väsentlig förbättring är att byggnationen ska placeras i anslutning till gatuområdet (högre
upp på tomten) så att den landskapsmässiga påverkan av planen lindras. Växtligheten längs strandlinjen ska även bibehållas för lindrande av de landskapsmässiga-, samt sociala konsekvenserna.
Byggrätten på nya tomter har sänkts från 300 till 250m².
De allmänna rekreationsområdena har utökats så att de bättre sätt ska kunna användas på ett
ändamålsenligt sätt. Interna justeringar i gatunätet har gjorts med beaktande av markägarnas åsikter om tomtplaceringar.

Bild 21. Planförslag 4.9.2020.
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Justerat planförslag 18.3.2021
På basen av justeringar som utförts efter att planförslaget varit framlagt till påseende togs beslutet
att planförslaget måste läggas fram på nytt.
Följande ändringar har utförts i planförslaget;
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Vägdragningen i områdets centrala delar har ändrats, mindre justeringar i tomterna i kvarter 304-305 till följd av detta.
Ny gatustump har anvisats till tomterna i kvarter 305.
sa-byggnadsytorna har anpassats bättre till tomterna i kvarter 304 och 306.
Byggnadsytan justerat något i kvarter 306 tomt 8 för att bättre beakta låglänta områden.
Användningsändamål har ändrat från RA till AO-1 i kvarter 302 tomt 1 och i kvarter 306
tomt 8. För kvarter 302 tomt 2 har byggrätten justerats till 200 m².
Våningstal har justerats för kvarter 303 tomt 4 till att motsvara nuläget.
Riktgivande placering av ny lekpark (le) har anvisats bakom kvarter 311.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader har anvisats enligt justerad kulturmiljöutredning. Objekten har fått sr-1 och sr-2 beteckning, samt att ett byamässigt värdefullt område anvisats
med sk-zonbeteckning.
Gertrudsvägens gatuområde har justerats enligt en befintlig kulturhistoriskt värdefull byggnad så att byggnaden är helt och hållet utanför gatuområdet.
Bestämmelser för VL-3 området har uppdaterats gällande båtplatser och tillåtna åtgärder i
området. Litet område för tillfällig parkering anvisat i VL-3 området.

Bild 22. Justerat planförslag 18.3.2021.
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5.1.1 Dimensionering

Totalt har anvisats 38 tomter för fritids- och fast boende. Av dessa 38 är 26 tomter helt nyplanerade för småhusbebyggelse. Tidigare fritidstomter (RA) har delvis delats upp och ändrat användningsändamål.

Användningsändamål

Areal, ha

Areal andel %

Andel av total %

Våningsyta v-m²

AO

2,03

25,04

2200

AO-1

6,09

74,96

7700

A totalt

8,12

100

VL

3,73

87,56

VL-3

0,53

12,44

V totalt

4,26

100

RA

0,74

100

R totalt

0,74

100

M

1,61

100

M totalt

1,61

100

Gator

1,39

100

Gator totalt

1,39

100

PLANOMRÅDE TOTALT

16,12

50,37

9900

26,43
450
4,59

450

9,98

8,63
100,00

10350,00

5.1.2 Service

Den kommunala servicen i området utvidgas i och med planeringen av nya gator och bostadsområden samt rekreationsområden. Den kommersiella servicen kommer som tidigare i huvudsak finnas
och utvecklas i kommunens centrumområde Holm. Rekreationsrelaterad service kan utvidgas och
utvecklas i planområdet genom detaljplanen. Detta har även förbättrats till förslagsskedet av planeringen då längden fri strandlinje ökats. Till det justerade planförslaget har grönområdena utökats
ytterligare i områdets mellersta delar och ett riktgivande område för lekpark har anvisats. Rekreationsrelaterad service är väl tillgodosedd.
5.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
Planens nya tomter förtätar byggnationen/strukturen och nyttjar befintliga tekniska nätverk som
man ämnar vidareutveckla. Nya gatuarrangemang ger förutsättningar till förverkligande av högklassiga gatuförbindelser. Dagvattnet i området skall omhändertas / infiltreras lokalt eller ledas till kommunens dagvattensystem, rekreationsområdena kan nyttjas vid dagvattenhanteringen. Översvämningskänsliga områden har beaktats i planeringen, lägsta bygghöjd har införts i planen.

5.3

Detaljplanens förhållande till landskapsplanen
I landskapsplan 2040 ingår planläggningsområdet i Jakobstads stadsutvecklingszon (kk-2). Utvecklingszonens planeringsbestämmelse behöver uppmärksammas i detaljplaneringen. Detaljplanen förverkligar utvecklingszonens planeringsbestämmelser genom att man förtätar och nyttjar befintlig
samhällsstruktur utan att för den delen hindrar eller försvårar framtida utvidgning av den. Detta nya
bostadsområde placeras strategiskt nära befintliga lättrafikleder, något som även lyfts fram i landskapsplanen. Ett bostadsområde på Laxgrundet stöder även utvecklingen av kollektivtrafiken mellan
Karleby och Jakobstad, i dagens läge är denna undermålig.
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Detaljplanen kommer stöda sig på landskapsplanens huvudsakliga principer. Områdets närhet till
Jakobstad och Karleby kommer stödja servicen i bägge städer förutom i Larsmo, vilket utvecklar
regionen som helhet.
5.4

Detaljplanens uppfyllande av generalplanens innehållskrav (MBL 54§, 39§)
Över Laxgrundet finns ingen generalplan. Då det utarbetas en detaljplan på områden som inte berörs av en generalplan är det främst landskapsplanen men även de riksomfattande målen för områdesanvändning som styr planeringen. En redogörelse för planeringssituationen finns i punkt 3.2. I
enlighet med markanvändnings- och bygglagen skall i detaljplanen även beaktas de krav som ställs
på en generalplans innehåll.
”Om det utarbetas en detaljplan för ett område där det inte finns någon generalplan med rättsverkningar, skall vid utarbetandet av detaljplanen i tillämpliga delar beaktas även vad som bestäms om kraven på generalplanens innehåll” (MBL 54 § 4 mom.).
MBL 39 § beskriver tydligt vilka aspekter som bör beaktas vid generalplanering. Generalplanens
innehållskrav är:
1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar
2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,
3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas,
4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt
energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt,
5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad
livsmiljö,
6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv,
7) att miljöolägenheterna minskas,
8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt
9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.
Beaktande av generalplanens innehållskrav:
1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar
Laxgrundet finns i Gertruds, strax invid Västerbyvägen/Norra Larsmovägen. Området ligger lättillgängligt mellan Karleby och Jakobstad. På området finns även en del bebyggelse och huvudvägen på området är utbyggd. Man kan konstatera att det berörda planläggningsområdet finns
inom fungerande och befintlig samhällsstruktur samt att det inte krävs några stora ekonomiska
satsningar för att exploatera området.
2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas
Som ovan beskrivits så nyttjas den befintliga samhällsstrukturen, till området finns befintlig
vägförbindelse, likaså finns el-, vatten- och avloppsledning antingen på eller i direkt anslutning
till området. En utbyggnad av kommunaltekniken kommer att krävas men inte sådan utbyggnad
som är mer omfattande än vid normal samhällsbyggnad. Området ligger inom befintlig samhällsstruktur och en exploatering av området kräver inte att samhällsstrukturen sprids ut eller
försämras. Tvärtom kan området med goda argument utvecklas på ett samhällsstrukturmässigt
försvarbart sätt.
3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas
På eller i närområdet finns ingen service, stora delar av den kommunala servicen är koncentrerad till kommunens centrum i Holm. Näs skola och förskola ligger på gång-/cykelavstånd från
området på 2 km avstånd.

LAXGRUNDET DETALJPLAN - PLANBESKRIVNING

26

1

4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt
energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett
ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt
Trafiken till och från området kan ordnas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt. Behov av helt
nya vägar finns i princip inte inom området, utan endast förbättring av befintliga sådana. Gällande kollektivtrafiken så finns sådan knappt. Däremot finns befintlig lättrafikled mellan Karleby
och Jakobstad som passerar några hundra meter från planläggningsområdet. Förutsättningar för
den lätta trafiken är således ypperliga. Lättrafikled finns även utbyggd längs Västerbyvägen. Befintligt nätverk av el, vatten och avlopp kan nyttjas på ett ekonomiskt och hållbart sätt, dessa
nätverk behöver byggas ut på området men utbyggnaden är av helt normal karaktär vid områdesutveckling. Utbyggnaden av området kräver inte sådana åtgärder som skulle föranleda oproportionerliga effekter för miljön, naturtillgångar eller ekonomin.
5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad
livsmiljö
Området finns i anslutning till befintligt byområde / befintlig struktur. Områdets natursköna läge
invid havet kan tänkas bidra med till en trivsam och balanserad livsmiljö för kommande invånare. Närheten till havet och naturen bidrar även till en sund livsmiljö där det finns goda förutsättningar för en trygg och hälsosam livsstil.
6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv
Inom området kommer inte att reserveras mark för näringsverksamhet, området är inte ändamålsenligt för sådan verksamhet.
7) att miljöolägenheterna minskas
På området finns i dagens läge inga miljöolägenheter. I planeringen bör man även se till att sådan inte uppkommer som en följd av detaljplanen. Av denna orsak är det viktigt att vatten- och
avloppshanteringen sköts enligt myndigheternas direktiv så att avloppsvatten inte kommer ut i
havet. Lägsta bygghöjd bör följas.
8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt
Som underlag för planläggningen görs en byggnadsinventering för att påvisa om det finns eventuella skyddsbehov eller inte för den byggda miljön. Landskapet värnas genom att man styr
byggandet så att det passar in i landskapet. Naturvärden finns inte på området.
9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation
I planen har nästan 40% av området anvisats som närrekreationsområde eller jord- och skogsbruksområde, där rekreation kan utövas. För att få ett fungerande nätverk av grönområden bör
man se till att det i planen finns tillräckligt med sammanhängande områden för utevistelse.
Flera grönområdeshelheter har anvisats i planen, vilket möjliggör rekreationsutövning på tillräckligt sätt.

5.5

Områdesreserveringar
I planen har följande huvudanvändningsändamål anvisats:
AO

Kvartersområde för fristående småhus.

AO-1

Kvartersområde för fristående småhus.

VL

Område för närrekreation.

VL-3

Område för närrekreation.

RA

Kvartersområde för fritidsbostäder.

M

Jord- och skogsbruksområde.

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 ett utökande delvis befintligt tätortsområde. Strukturen i området kommer ändras och bli mer organiserad. Nya tomter ger
möjlighet för nya invånare att etablera sig i området. Konsekvensen för strukturen liten.
Samhällsstruktur
Ser man till den ekonomiska samhällsaspekten 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, vari man beaktat de olika funktionernas samverkan och enskilda utrymmesbehov. Konsekvensen liten.
Tätorts-/bybild
Tätortsbilden blir mer påtaglig vid en förtätning av området, områdets karaktär ändrar till ett mer
tätbyggt småhusområde. Områdets tomter är dock så pass stora att området kommer kunna kännas
som ett ”luftigt område” trots att vissa kvarter innefattar många tomter. Planutkastet medförde en
betydande förändring i landskapsbilden då områdets strandlinje då blir mer bebyggd och insynen till
befintlig bosättning ökar. Till planförslaget har den landskapsmässiga konsekvensen av området
kunna lindras då den fria strandlinjen har utökats, och tomterna omgrupperats. Strandlinjen längs
Laxgrundet har anvisats med bestämmelse om bevarande av växtlighet och trädbestånd, vilket lindrar
konsekvenserna. Förändringen i tätorts-/bybilden kan bedömas måttlig.
Service
Detaljplanen har inte inverkan på servicen. Befintlig service drar dock nytta av kommande ökade
kundunderlag som en inflyttning kan medföra. Ytterom planläggningsområdet, i bl.a. kommunens
centrumområde, finns övriga kommunala som privata servicefunktioner så som handel. Konsekvensen liten.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom planläggningsområdet finns inte arbetsplatser. Betydande negativa eller positiva konsekvenser
uppstår ej.
Rekreation och fritidsverksamhet
I detaljplanen reserveras delar av området för närrekreation. Möjlighet att anlägga bryggor/båtplatser
anvisas i området i samband med strandtomterna och i samband med ett VL-3-område, vilket kan
nyttas i rekreationssyfte. Till planförslagsskedet har de rekreationsmässiga förutsättningarna förbättrats och mer friområden skapats. Rekreationsområdenas andel har även utökats efter förslagsskedet.
Detta för att kunna ta sig ut till vattnet och ge de boende i området tillräckliga områden för t.ex. lek
och utevistelse. I en central del av planområdet har även en riktgivande plats för lekpark anvisats,
denna kommer kunna betjäna hela området. För rekreationsändamål anses rekreationsområdenas
utsträckning tillräckliga. Rekreations-, och motionsanläggningar finns även utanför planläggningsområdet i bl.a. kommunens centrumområde i Holm och vid Näs skola.
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Trafik
I detaljplanen har nya gatuförbindelser anvisats, vilket samlar upp trafiken på ett organiserat sätt.
Trafiknätet har anpassats till terrängen och till fastighetsindelningen där det varit ändamålsenligt. Alla
tomter har tillgång till vägförbindelse enligt detaljplanen. Nedan har redogjorts för trafikmässiga konsekvenserna mer i detalj;
I bilden nedan framgår trafikmängderna idag samt en prognos av läget år 2040. Prognosen 2040 har
anvisats i textruta.
Lv 17979, Västerbyvägen ca. 850 fd/d, Lv 749, Norra Larsmovägen ca. 3600 fd/d söder om Västerbyvägens korsning och ca. 3410 norr om samma korsning.

Bild 23. Nuvarande trafik (ÅMD2019) och trafikprognos för år 2040 med fet text.

Hastighetsbegränsningarna är 60 km/h på Västerbyvägen och 80 km/h på Norra Larsmovägen.
Båda vägarna har en separat gång- och cykelled och vägbelysning.
Siktförhållandena är goda i Västerbyvägens/Gertrudsvägens korsning. Krav för anslutningsfrisikt är
130 m/15 m. Även i korsningen Västerbyvägen/Norra Larsmovägen är sikten god.
Längs Västerbyvägen är cykelvägen på norra sidan av vägen. I Gertrudsvägens korsning finns en
mittrefug som ger är trygg övergångsmöjlighet för den lätta trafiken. Korsningen har utarbetatas
som vinkelrät ganska nyligen, se flygbild nedan.
I korsningen lv 749/lv17979 finns redan väjningsfil och en fil för högersvängande trafik och även
där är sikten god.
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Bild 24. Nuvarande korsning Västerbyvägen/Gertrudsvägen.

Trafiktillväxten kan bedömas med hjälp av tillväxtkoefficienten i trafikledsverkets nya trafikprognos
som är anpassade för detta område (NTM i Södra Österbotten) och dess vägklass (lv 749 regionalväg,
lv 17979 förbindelseväg). Koefficienten för år 2040 från nuläget är ca. 1,2.
Den nya markanvändningen (dvs. 26 nya egnahemshus) genererar en trafikmängd på max. 270 fd/d
när alla tomter är byggda. Beräkningen baserar sig på publikationen "Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa, 2008, ympäristöministeriö). Antal genererade resor är 2,36 resor/invånare/d,
70 % av resorna sker med personbil med 1,48 personer/bil. Om trafikprognosen räknas via tillåten
kvadratmeter (250 v-m²/tomt x 26 st. = 6500 v-m²), är trafikmängden ca. 300 fd/d.
Dessa trafikmängder ingår i prognosen som visas i bild 22 och baserar sig på planförslagets markanvändning.
Detaljplanen föranleder inte framkomlighetsproblem i huvudledernas korsningar. Även trafiksäkerhetsläget med tanke på hastighetsnivåerna är måttligt goda i båda fallen.
Trafikmängderna som detaljplanen medför är hanterbara och planen förväntas inte orsaka oskäliga
olägenheter trots att trafikmängden ökar något till följd av planens förverkligande.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
I området finns inte sedan tidigare kulturhistoriskt värdefulla områden eller -objekt som skilt bör
beaktas.
På basen av den kulturmiljöutredning som uppgjorts som grund för detaljplanen har 3 objekt anvisats
som kulturhistoriskt värdefulla, samt en byamässigt värdefull områdeshelhet. Objekten har beaktats
i planen med skyddsbeteckningar som styr tillåtna åtgärder och bevarar deras särdrag. Mer info om
området och objekten framgår ur bilagan kulturmiljöinventering. Planen medför positiva konsekvenser för kulturmiljön då denna lyfts upp och bevaras.
Miljöskydd och störningar i miljön
I planområdet finns inte sådan verksamhet vilka förväntas förorsaka betydande miljöstörningar enligt
planerad markanvändning. Översvämningskänsliga områden har beaktats och lägsta bygghöjd har
införts i planen för att förhindra olägenheter. Konsekvensen liten.
Teknisk försörjning
I området finns elnät samt avlopps- och vattenledningar sedan tidigare. Behövlig utbyggnad förorsakar inte negativa konsekvenser. Utbyggnad sker i samband med gatuområdena. Konsekvensen
liten.
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6.1.1 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
Till följd av planens förverkligande kommer området vara föremål för en förändrad landskapsbild.
Som störst kommer den andra sidan Gertruds strömmens fritidsbebyggelse uppleva ändringen eftersom de haft en lång obebyggd strandremsa på motsatt strand under en lång tid. Förändringen i
landskapsbilden är dock ett naturligt resultat av en förtätning och exploatering.
Förändringen är betydande lokalt, men planerad byggnation har förutsättningar till att smälta in bra
i nuvarande miljö vid förverkligande, såtillvida växtligheten bevaras på tomterna till den del som
den inte behöver ge utrymme för tomternas byggnader. Konsekvensen måttlig.
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 är dock 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 i det långa loppet. Konsekvenserna
inte betydande.
Vattendrag och vattenhushållning
Då nya tomter placeras i kontakt med vattnet kommer det naturligt leda till en ökad belastning på
vattendraget. Genom att tomterna lämnas orörda till den del som inte krävs för själva byggandet,
och inte beläggs med ogenomträngliga material, befrämjas en naturlig dagvattenhantering. Områdets friområden kan även nyttjas till dagvattenhantering. Noggrannare utredning av detta kan göras
i samband med den tekniska planeringen som senare ligger till grund för områdets förverkligande.
På detta sätt ökar inte avrinningen mot havet och belastningen ökar inte på ett betydande sätt.
Byggnadernas placering på strandtomterna är på tillräckligt avstånd från vattenområdet så att de
inte tar skada av väta. Grundvattenområde finns inte i närheten av området. Betydande konsekvenser förväntas inte uppstå.
Naturskydd
Inom området finns inte värdefulla naturområden, betydande konsekvenser uppstår ej.
6.2

Planbeteckningar och planbestämmelser
Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.4 - Områdesreserveringar samt angivna på
detaljplanekartan.

6.3

Namn
Planens namn är LAXGRUNDET DETALJPLAN.
I planen anvisas följande nya gator; Gertrudsvägen, Laxgrundsvägen, Laxgrundsstigen, Laxgrundsgränden.

7.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

7.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under sommaren 2021. Efter att
detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen och markägarna.

