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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1

Identifikationsuppgifter
Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland
Oy.

1.2

Planläggningsansvarig:

Planläggningskonsult:

Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30
68570 LARSMO
www.larsmo.fi

Ramboll Finland Oy
Teräsgränd 1-3 E,
65100 VASA
www.ramboll.fi

Markanvändningsingenjör
Thomas Käldström
T +358 44 787 7225
E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Planens utarbetare, YKS-605
Jonas Lindholm
T +358 50 349 1156
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

Planområdets läge
Detaljplanens ändringsområde är en 1960 m2 stor tomt i slutet av Nabbskatavägen i norra delen av
Nabbskata. Området är beläget mindre än 3 km från kommunens centrum Holm och ca 6 km från
regionens centrum Jakobstad. Området är planlagt sedan tidigare.

Bild 1-1. Planområdets läge med rött. © LMV

Bild 1-2. Planområdets utsträckning. © LMV
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1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är NABBSKATA DETALJPLAN ÄNDRING. Syftet med planläggningen är att ändra
kvarter 207 tomt 7 från RA-tomt till AO-1-tomt och öka byggnadsrätt till 300 m2.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

1.5

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

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

Naturinventering – Risöhäll, 2012
Fladdermusutredning – Nabbskata, 2015
Byggnadsdokumentering – Nabbskata, 2016
Vatten- och avloppsledningar

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planprocessen
11.2.2021 § 7
__.__-__.__.2021
__.__-__.__.____
__.__.____ § __
__.__.____ § __

2.2

Beslut om påbörjande av detaljplaneuppdraget.
PDB, planutkast till påseende.
Planförslaget till påseende.
Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.
Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
Den centrala markområdesreserveringen i detaljplanen är AO-1 beteckning. 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 markägaren och kommunen.

3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet
3.1.1

Allmän beskrivning av området

I området finns en befintlig fritidsbostad. Vägförbindelse finns till området. Området gränsar i nordväst till vattenområde, i sydväst till RA-tomt och annars mot gallrat skogsområde.
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Bild 3-1. Flygbild över planläggningsområdet. Planområdet har visats med en röd linje © LMV

3.1.2

Naturmiljön

Landskapets särdrag
Planområdet är sedan tidigare både planlagt och anlagt. Området kring tomten är gallrat. Strandbebyggelse finns på andra sidan Nabbsundet.
Topografi
Planområdets höjd varierar mellan 0–5 m.ö.h.

Bild 3-2. Områdets topografi
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Jordmån
Planområdets jordmån är i sin helhet bergsbunden mark.

Bild 3-3. Jordmånskarta.

Vattendrag och vattenhushållning
Planområdet ligger i skärgården. Planområdet ligger delvis på område som kan vara känsligt för
översvämningar som kan ske en gång per 100 år. Kommunalteknik finns i området sedan tidigare.

Bild 3-4. Översvämningskänsliga områden (1 gång på 100år).
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Bild 3-5. Vatten- och avloppsledning i Nabbskata detaljplaneområde.

Naturskydd
På området finns inga skyddsområden eller Naturaområden. De närmaste Natura-, privata naturskydds- och Finiba-områden finns ca 200 m från planområdet till väster. Områdena har skyddats
på basen av fågelmässiga värden.

Bild 3-6. Planområdets närmaste naturskyddsområden.
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3.1.3

Den byggda miljön

Samhällsstruktur
I området finns en befintlig fritidsbostad. Vägförbindelse finns till området. Området gränsar i nordväst till vattenområde, i sydväst till RA-tomt och annars mot gallrat skogsområde. Enligt Finlands
miljöcentrals register över samhällsstrukturen (YKR-register) är området landsbygdsbebyggelse.

Bild 3-7. Planområdets samhällsstruktur samt bostads- och fritidshus i närområdet.

Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom området finns inte arbetsplatser.
Rekreation och fritidsverksamhet
Planområdet är privatägt så där ligger inte allmän rekreation- eller fritidsverksamhet.
Trafik
Nabbskatavägen leder till planområdet.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
På planområdet finns inga byggda kulturmiljöer eller kända fornlämningar.
Teknisk försörjning
Vatten och avloppsledning finns utbyggt till området. Detta byggs ut enligt behov vid den gällande
detaljplanens förverkligande.
Miljöskydd och störningar i miljön
Inom planområdet finns inte miljöstörande verksamhet.
3.1.4

Markägoförhållanden

Marken är privat ägo.
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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 2040

Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i
förbundets verksamhetsområde anvisas. Österbottens landskapsplanen 2040 trädde ikraft den
11.9.2020. Området ligger alldeles intill A-område.

Bild 3-8. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040, området visas ungefärligt med blå pil.
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Tabell 3-1. För planområdet eller dess direkta närhet finns följande huvudsakliga reserveringar i
landskapsplanen 2040.
Beteckning

Beskrivning av beteckningen
Jakobstads stadsutvecklingszon.

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas de
centrala områdena av Jakobstads stadsregion där stadens påverkan är betydande. Området består av Jakobstad med närliggande tätorter och stadsnära
landsbygdsområden. I avgränsningen ingår även Pedersöre och Larsmo centrum.
Planeringsbestämmelse: Jakobstad bör utvecklas som regionens centrum och
som en del av det nationella nätverket av stadsregioner. För området bör utvecklas en fungerande samhällsstruktur som tryggar den ekologiska funktionen. Landskapsstrukturen och enhetliga planeringsprinciper för en 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. Service av regional betydelse
bör styras till områden i stadens centrum eller i dess närhet. Området bör
utvecklas som ett internationellt sett attraktivt område för företagsverksamhet. Områdets tillgänglighet bör säkerställas och utvecklas. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid de internationella förbindelserna via väg, järnväg, hamn
och flygplats.
Planeringsrekommendation: Planering av markanvändningen och utvecklandet av området bör ske i samarbete över kommungränserna.
Område för tätortsfunktioner.

Beskrivning av beteckningen: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas
områden för boende och andra tätortsfunktioner såsom service, arbetsplatser
och industri, trafikområden och gång- och cykeltrafikleder, rekreations- och
parkområden samt specialområden.
Planeringsbestämmelse: I den mer detaljerade planeringen bör området planeras i huvudsak för boende, service och arbetsplatser. En enhetligare samhällsstruktur bör främjas med hänsyn till tätortens karaktär. Bebyggelse bör
inte placeras på enhetliga åkerområden ifall den inte gör tätortsstrukturen mer
enhetlig. Kollektivtrafiken och nätverket av gång- och cykeltrafikleder bör utvecklas för att förbättra tillgängligheten till offentlig och kommersiell service
samt rekreationsområden. Kompletterande byggande bör anpassas till den befintliga bebyggelsen samt till kulturmiljö-, landskaps- och naturvärdena.
Område som är skyddat eller avses bli skyddat enligt naturvårdslagen.

Beskrivning av beteckningarna: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas områden som är skyddade eller avses bli skyddade enligt naturvårdslagen.
Till arealen mindre skyddsområden anvisas med en objektsbeteckning. På området gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Skyddsbestämmelse: Speciell uppmärksamhet ska fästas vid att bevara och
trygga områdets naturvärden samt vid att undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden för vilka området bildats eller är avsett att bildas till ett naturskyddsområd.
Område som ingår i nätverket Natura 2000.

Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas områden
som ingår i nätverket Natura 2000.
Planeringsbestämmelse: Markanvändning och åtgärder bör planeras och genomföras så att sådana naturvärden för vilkas skydd området har tagits med
i nätverket Natura 2000 inte försämras i betydande grad.
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.
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Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas de viktigaste nationellt betydande fågelområdena (FINIBA).
Planeringsbestämmelse: Markanvändning och åtgärder bör planeras och genomföras så att bevarandet av områdets biologiska mångfald och naturvärden
främjas. Inom området kan finnas flera olika markanvändningsformer. Beteckningen begränsar inte områdets användning för t.ex. jord- och skogsbruk.

3.2.1.3

Generalplan

För området gäller Larsmo strandgeneralplan. Revideringen av planen godkändes i kommunfullmäktige den 18.4.2012. Planen vann laga kraft 30.8.2013.

Bild 3-9. Utdrag ur Larsmo strandgeneralplanen (godkänd 2013).
Tabell 3-2. Larsmo strandgeneralplans beteckningar för planområdet.
Beteckning

Beskrivning av beteckningen
Område för fritidsbostäder.
På varje byggplats får uppföras en fritidsbostad, en bastu, en gäststuga samt förråd och
andra motsvarande ekonomiebyggnader vilkas sammanlagda våningsyta per byggplats
får vara högst 150 m². Fritidsbostadens våningsyta får uppgå till högst 60 m². På områden med fast vägförbindelse får enskild byggnads våningsyta dock avvikande från
förutnämnt vara högst 80 m².
Högsta tillåtna våningsytan för gäststuga är 30 m² och högsta tillåtna våningsytan för
bastu likaså 30 m². Våningsytan för förråd och andra motsvarande ekonomiebyggnader
får uppgå till max 50 m².
Takförsedd veranda för bastu som byggs närmare stranden än 25 m får uppgå till högst
0,5 gånger våningsytan.
På områden med fast vägförbindelse får byggas biltak eller annan öppen konstruktion i
anslutning till befintlig ekonomibyggnad max 20 m².
Byggnaderna får uppföras i högst 1 1/2 våning. Byggnaderna bör på byggplatsen placeras så, att de har ett gemensamt gårdstun och upptar högst 40 m strand, förutom då
speciella strandförhållanden kan föranleda att byggplatsens strand av naturliga skäl blir
längre.
Byggnaderna bör placeras minst 25 m från strandlinjen, förutom en bastubyggnad i en
våning och till våningsytan högst 20 m², vilken kan placeras närmare strandlinjen men
dock minst 15 m från densamma. Vid avsaknad av skyddande strandvegetation bör
dock ovannämnda avstånd i motsvarande grad utökas.
Byggnadsrätten på holmar under 1 ha begränsas dock så att för holmar mindre än 0,6
ha är den totala byggnadsrätten 90 m². För holmar med arealen mellan 0,6 och 1 ha är
byggnadsrätten byggplatsens areal uttryckt i ha gånger byggnadsrätt för holmar över 1
ha.
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På holmar under 2 ha med fler än en byggnadsplats skall holmens areal delas mellan
byggnadsplatserna till lika delar. Därefter beräknas byggnadsplatsens byggnadsrätt enligt ovanstående.
Strandvegetationen på byggnadsplatserna bör hållas i så orört tillstånd som möjligt.
Befintlig byggnadsplats.
Jord- och skogsbruksområde, behov att styra friluftslivet eller miljövärden.

3.2.1.4

Detaljplan

För området gäller Nabbskata detaljplan. En del av planen har trätt ikraft den 10.4.2017 och hela
planen vann laga kraft 18.12.2019.

Bild 3-10. Utdrag ur Nabbskata detaljplan, norra delen.
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Tabell 3-3. Nabbskata detaljplans beteckningar i planområdet.
Beteckning

Beskrivning av beteckningen
Kvartersområde för fritidsbostäder.
På kvareterområde för fritidsbostäder får på varje byggplats uppföras en frigidsbostad,
en bastu, en gäststuga samt ekonomiebyggnader. Fritidsbostadens våningsyta får
uppgå till högst 80 m2. Högsta tillåtna våningsyta för bastu är 30 m 2. Högsta tillåtna
våningsyta för gäststuga är 30 m2. Sammanlagd våningsyta för ekonomiebyggnader får
uppgå till högst 50 m2. Skyddstak för bilparkering får uppgå till högst 40 m 2 byggnadsyta.
Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnaderna, i byggnaden eller I
en del därav.
Kvartersnummer.
Nummer på riktgivande tomt.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Byggnadsyta för bastu. I fall det i plankartan inte har visats annat så får bastubyggnaden vara 20 m2 inom tomtens totala byggnadsrätt.

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 kommunens/Lantmäteriverket använts.
3.2.1.7

Baskarta

Det finns en tidsaktuell baskarta över området i vektorformat från 2016.

4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN
Inlednings- och utkastskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så
att intressenterna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den
planerade tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning.
Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar uppgörs PDB och planutkast, som efter
att de behandlats av planläggningssektionen framläggs till påseende under 30 dagar. Detta kungörs i de lokala tidningarna, på kommunens anslagstavla och på kommunens internetsida. Intressenterna kan då framföra sina åsikter om planen antingen muntligt eller skriftligt.
Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra
intressenter har framfört sina åsikter, görs nödvändigt justeringar i materialet. Efter att planläggningssektionen har godkänt planförslaget för framläggning, framläggs det i 30 dagar. Under tiden
för framläggandet är det möjligt att inlämna en skriftlig anmärkning mot planförslaget till planläggningssektionen. Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande
in-formeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommunens anslagstavla och på kommunens
internetsida.
Godkännande. Planen godkänns av fullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i de
lokala tidningarna och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkännande för
dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat.
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Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen.
Ikraftträdande. Efter att planen har vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som
om beslut om godkännande.
4.1

Behovet av detaljplanering
Planläggningen har startat på grund av ett behov att ändra gällande detaljplan och ändra användningsändamål och byggrätt.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningsbeslut togs 11.2.2021 § 7.

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.
•

4.3.2

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

Planeringsarbetet anhängiggjordes Planläggningssektionens beslut 11.2.2021 § 7.
4.3.3
•

Deltagande och växelverkan
Planutkastet och Program för deltagande och bedömning var framlagt under __.____.__.____ 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 __ utlåtanden och __ åsikter.
Bemötanden till utkastskedets respons tillsätts senare när skedet behandlats.
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•

Planförslaget var framlagt under tiden __.__-__.__.____ 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 förslagsskedets respons tillsätts senare när skedet behandlats.

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
Målsättningen med detaljplanen är att ändra den nuvarande detaljplanens användningsändamål
och byggrätt.

5.

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN

5.1

Planens struktur
Planen bygger på samma struktur som den gällande planen och ändras således inte. Den tidigare
RA-tomten har ändrats till en AO-1-tomt och byggnadsrätten har höjts till 300 v-m2 i likhet med
övriga AO-1 tomter i samma detaljplan.

Bild 5-1. Planutkast 23.3.2021.
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5.1.1

Dimensionering

Tomternas antal har inte ändrats i planen från tidigare, men justeringar i byggrätten har gjorts. Ny
byggrätt 300 v-m².
5.2

Områdesreserveringar
AO-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS.

Detaljerade beteckningar- och bestämmelser, se plankartan.

6.

PLANENS KONSEKVENSER

6.1

Konsekvenser för den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Detaljplanen medför inte någon ändring i bostadstomternas antal, varvid konsekvenser för befolkningen eller dess struktur i området inte uppstår. Fast boende får nu anvisas i området. Konsekvensen inte betydande.
Samhällsstruktur
Samhällsstrukturen ändras inte men andelen fast boende ökar. Betydande konsekvenser uppstår
ej.
Service, arbetsplatser, näringsverksamhet
På området finns ingen service eller arbetsplatser. Området ligger i närhet av befintlig service.
Betydande konsekvenser uppstår ej.
Rekreation och fritidsverksamhet
På området finns ingen allmän rekreation eller fritidsverksamhet, situationen således oförändrad.
Nabbskata detaljplan som helhet innefattar närrekreationsområden som kan nyttjas i detta syfte.
Betydande konsekvenser uppstår inte.
Trafik
Planen ger inte upphov till direkta ökningar av trafikmängden från tomten då dessa inte antalsmässigt ändras. Kan antas att antalet resor till/från tomten ökar något då användningsändamålet
ökar. Ökningen dock så liten att den inte har betydelse med tanke på den befintliga detaljplanens
trafiklösningar eller deras genomförbarhet. Betydande konsekvenser uppstår ej.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
I detaljplanen finns inte kulturhistoriskt värdefulla områden eller -objekt, 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
Kommunalteknik finns i området sedan tidigare och detaljplanen möjliggör en utbyggnad av denna
enligt behov. Betydande konsekvenser uppstår inte.

15/16

PLANBESKRIVNING – NABBSKATA DETALJPLAN ÄNDRING

6.1.1

Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
Påverkan på landskapsbilden är väldigt liten eftersom området är förverkligat sedan tidigare. Betydande konsekvenser bedöms inte uppstå.
Topografi
Området är redan till största del förverkligat. För anläggandet av tomter är markingrepp oundvikliga. Konsekvenserna inte betydande.
Jordmån
Detaljplanen har inga betydande konsekvenser för jordmånen.
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. Dagvattenhanteringen skall skötas så att
negativa konsekvenser inte uppstår. Inga betydande konsekvenser bedöms uppstå.
Naturskydd
Detaljplaneområdet ligger inte i direkt närhet av naturmässigt värdefulla områden, varvid betydande konsekvenser inte bedöms uppstå.
6.2

Planbeteckningar och planbestämmelser
Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.2 - Områdesreserveringar samt angivna på
detaljplanekartan.

6.3

Namn
Planens namn är NABBSKATA DETALJPLAN ÄNDRING.

7.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

7.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under hösten 2021. Efter att
detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägaren. Kommunen ansvara för utbyggandet av kommunaltekniska lösningar.
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