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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
1.1

Identifikationsuppgifter

Planområdet är beläget i den södra delen av Larsmo kommun. Delar av området berörs sedan
tidigare av en delgeneralplan. Arbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland Oy.
PLANLÄGGNINGSANSVARIG:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

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

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

Kontaktperson:
Markanvändningsingenjör Thomas Käldström
Tel. +358 44 787 7225
e-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Kontaktperson:
Gruppchef Jonas Lindholm, YKS-605
Tel. +358 50 349 1156
e-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Planområdets läge

Planeringsområdet omfattar ett ca 101 ha stort område i Risö. I jämförelse med den tidigare delgeneralplanen förstoras området med ca 45 ha. Risö är beläget ca 3 km från kommunens centrum
Holm och ca 8 km från regionens centrum Jakobstad.

Bild 1. Områdets riktgivande läge. © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Planområdets nya riktgivande utsträckning med rött i förhållande till tidigare avgränsning
med blått/grått. © Lantmäteriverket.

1.3

Planens namn och syfte

Planens namn är RISÖ DELGENERALPLAN.
Huvudsyftet med planläggningen är att granska tidsenligheten för planen så att den även framledes skall kunna användas som grund vid beviljande av bygglov (MBL § 44). Detta bör göras eftersom gällande plan är föråldrad. Samtidigt som tidsenligheten granskas undersöks även förutsättningarna till en ringa förtätning av bebyggelsen med nya byggplatser som baserar sig på en
stomlägenhetsutredning enligt av kommunfullmäktige godkända dimensioneringsprinciper.
1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen

Bilagor:

Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning.
Bilaga 2 – Naturinventering 2019.
Bilaga 3 – Områdets byggnadsbestånd.
Bilaga 4 – Kommunens dimensioneringsprinciper.
Bilaga 5 – Arealer och byggplatser enligt stomlägenhetsutredning.
Bilaga 6 – Bemötanden till utkastskedets respons.
Bilaga 7 – Bemötanden till förslagsskedets respons.
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2. SAMMANDRAG
2.1

Olika skeden i planprocessen

1.10.2019 § 26
20.11–4.12.2019
17.4–18.5.2020
__.__–__.__.20__
__.__.20__ § __
__.__.20__ § __
2.2

Planläggningssektionen beslutar påbörja planläggningen.
Program för deltagande och bedömning till påseende.
Planutkastet till påseende.
Planförslaget till påseende.
Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen.
Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen.

Delgeneralplanen

De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen är område för bosättning, jord- och
skogsbruk samt vattenområden. Planens områdesreservationer presenteras under punkt 6.4 –
Områdesreserveringar och på plankartan.
2.3

Genomförandet av delgeneralplanen

Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas efter att planen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer främst på privata markägare, vilka antingen genom att själva bygga, eller genom att sälja tomtmark, kan möjliggöra en utveckling av
området.

3. UTGÅNGSPUNKTERNA
3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet

3.1.1 Allmän beskrivning av området
Delgeneralplanen omfattar ett ca 101 ha stort område. Stora delar av området består av odlingsmark. Bebyggelsen finns främst längs Södra Larsmovägen och Hannulavägen. Södra Larsmovägen
är en livligt trafikerad väg.
3.1.2 Naturmiljön
Landskapets särdrag
Söder om Hannulavägen/Risövägen består området till stor del av öppet åkerlandskap. Norr om
nämnda vägar finns mestadels skogsmark. I öster gränsar området till Risöfladan/Larsmosjön,
från området har man viss utsikt över sjön. Området är ett ganska typiskt österbottniskt byområde
med utspridd bebyggelse kring vägarna och åkrarna.
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Bild 3.Vy längs Hannulavägen från Södra Larsmovägens korsningsområde.

Bild 4.Odlingsmark längs Hannulavägen.

bild 4
bild 3

bild 10

bild 9

Bild 5. Flygbild över området samt fotopunkter för en del bilder i planbeskrivningen. © Lantmäteriverket.
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Naturskydd och naturaområden
Inom området, eller i dess omedelbara närhet, finns inga naturskyddsområden eller Natura 2000områden. Närmaste Natura 2000-område/naturskyddsområde finns ca 1–1,5km väster om planläggningsområdet. Det ifrågavarande Natura 2000-området benämns ”Larsmo skärgård”.
Enligt uppgjord naturinventering (2019) finns inom området inga naturtyper som är skyddade
enligt vattenlagen, skogslagen eller naturskyddslagen. Viltstråket genom området rekommenderas
dock att bevaras obebyggt. Inom området hittades heller inte några sällsynta eller hotade växter
eller naturtyper. Varken åkergroda eller flygekorre förekommer inom området. En sannolik rastplats för nordisk fladdermus hittades.
Vattendrag och vattenhushållning
Inom området finns inga vattendrag. I öster gränsar området till Larsmosjön där vattenståndet är
reglerat. Kommunal vatten- och avloppsledning finns utbyggd på hela planområdet.
Norr om området, längs med Hannulavägen, finns ett grundvattenområde på ett avstånd av ca
1,5km.
Topografi
Området är synnerligen flackt och låglänt. Höjderna varierar mellan 0 och 5 m.ö.h. Den norra
delen av området är högst beläget medan den södra/västra delen ligger lägst.

Bild 6. Områdets topografi. Området är flackt.
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Jordmån
Jordmånen på området består nästan uteslutande av sandmorän. På mindre områden förekommer
även inslag grovmo.

Bild 7. Utdrag ur jordmånskarta. Ljusbrun färg: sandmorän, röd färg: sten- och bergsbunden mark,
blå färg: mjäla, lila färg: finmo och gul färg: grovmo. © GTK.

3.1.3 Den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Bebyggelsen/befolkningen är huvudsakligen utspridd längs med Risövägen/Hannulavägen och
Södra Larsmovägen. Inom området finns ett trettiotal bostäder (egnahemshus), befolkningen uppgår till ca 60 personer.
Samhällsstruktur
Enligt Finlands miljöcentral utgör den södra delen av området ett tätortsområde. I verkligheten är
det dock inte frågan om något tätt bebyggt område utan bebyggelsen av glesbygdskaraktär.
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Bild 8. Röd färg anger tätortsbebyggelse medan blå visar glesbygdsbebyggelse. © SYKE © Lantmäteriverket

Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planläggningsområdet finns varken fornminnen eller byggda kulturmiljöer av riksintresse
(RKY).
Som grund för gällande delgeneralplan, vilken godkändes 2002, har utförts en inventering av det
mest representativa byggnadsbeståndet vilka ursprungligen är uppförda 1945 eller tidigare. Inventeringen omfattade två objekt. Inga byggnadshistoriska eller kulturhistoriska värden förekommer i dessa p.g.a. ombyggnadsarbeten, varvid dessa inte beaktats skilt i delgeneralplanen.
Enligt kommunens byggnadslovsregister finns det 18 huvudbyggnader inom planläggningsområdet
som är uppförda före 1970. Som underlag för denna planrevidering utförs granskning av dessa.
Byggnaderna har listats i bilaga 3 tillsammans med en utvärdering av byggnadernas byggnadshistoriska-, historiska-, eller landskapsmässiga värden. Detta har gjorts enligt samma principer
som tillämpats i kommunens övriga delgeneralplaner vilka reviderats under senare år.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom området finns privata företag, bl.a. Fagerudds bageri. I närheten av planläggningsområdet
ligger även Risö skola. I övrigt finns inga arbetsplatser inom området.
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Bild 9. Fagerudds bageri.

Rekreation och fritidsverksamhet
Inom området finns inga byggda rekreationsanläggningar. Områdets skogar kan användas i rekreationssyfte samt för bär- och svampplockning. Närheten till skärgården och havet erbjuder ett
varierande utbud av fritidsaktiviteter. Larsmo idrottspark i Holm erbjuder omfattande fina möjligheter till utövande rekreation.
Trafik
Genom området går Södra Larsmovägen, vägen är relativ tätt trafikerad och har en medeldygnstrafik på ca 5700 fordon. Längs med nämnda väg finns befintlig lättrafikled som sträcker sig mellan
medan Karleby i norr till Jakobstad i söder.

Bild 10. Utdrag ur trafikmängdskarta till vänster, vy
längs Södra Larsmovägen-Hannulavägens korsning
söderut ovan. Sikten god. © Lantmäteriverket, Esri
Finland.
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Teknisk försörjning
Till den befintliga bebyggelsen finns utbyggd el- och vattenledning. Kommunalt avlopp finns utbyggt till största delen av området.

Bild 11. Utbyggt tryckavlopp i området.

Specialverksamhet
På planområdet finns ingen specialverksamhet som särskilt bör beaktas.
Miljöskydd och störningar i miljön
Trafiken på Södra Larsmovägen kan anses vara en begränsande och störande faktor i närmiljön.
Utanför området, på Alholmen i Jakobstad, finns industriverksamhet som tidvis kan orsaka luktolägenheter på området. Avståndet till Alholmen är ca 2–2,5km.
3.1.4 Markägoförhållanden
Majoriteten av områdets fastigheter är i privat ägo.
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4. SYSTEMET FÖR PLANERING AV MARKANVÄNDNINGEN
4.1

Planer, beslut och utredningar som berör området

Systemet för planering av markanvändningen utgår från en mer preciserad planering där de riksomfattande målen för områdesanvändningen och de översiktliga planerna, dvs. landskapsplanen
och generalplanen, styr planeringen av enskilda detaljplaner.
4.1.1 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

4.1.2 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.

Bild 12. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040.
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För planområdet eller dess direkta närhet finns följande huvudsakliga reserveringar i
landskapsplanen 2040:
Beteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Jakobstad stadsregion
Jakobstad-Karleby utvecklingszon
Område för tätortsfunktioner

Delgeneralplanen 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. Närheten till befintlig service och kommunalteknik i det specifika området är
samhällsekonomiskt förnuftiga faktorer att beakta vid noggrannare planering.
4.1.3 Delgeneralplan
Området berörs sedan tidigare av en delgeneralplan. Risö delgeneralplan godkändes den 6.3.2002.
Området gränsar i öster mot Larsmo stranddelgeneralplan och i söder till Risöhäll icke rättsverkande delgeneralplan. Holm delgeneralplan angränsar till området i nordost.

Bild 13. Risö delgeneralplan från 2002.
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Bild 14. Holm delgeneralplan från 2013.

4.1.4 Detaljplan
Inom området finns inte detaljplanerade områden. Närmaste detaljplanerade områden finns vid
Risöhäll och Storströmmen söder om planläggningsområdet.

Bild 16. Storströmmen detaljplan.

Bild 15. Larsmo stranddelgeneralplan.

4.1.5 Byggnadsordningen
Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 29.8.2018 § 53.
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4.1.6 Tomtindelning och tomtregister
Som informationen angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från Lantmäteriverket/kommunen använts.
4.1.7 Grundkarta
Som bas i planeringen har Lantmäteriverkets tidsenliga grundkarta i rasterformat använts.
4.1.8 Skyddsbeslut
I planområdet eller i dess närhet finns inga skyddsområden.

5. PLANLÄGGNINGENS OLIKA SKEDEN, VÄXELVERKAN OCH TIDTABELL
5.1

Planläggningens olika skeden

Inledningsskedet. 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.
I inledningsskedet uppgörs programmet för deltagande och bedömning (PDB) och framläggs till
påseende. Intressenter har under påseendetiden möjlighet att lämna in respons till kommunen
gällande PDB. PDB hålls uppdaterat under hela planprocessen
Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar
uppgörs ett planutkast, som efter att det 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. I utkastskedet kan man dessutom, vid behov, arrangera ett informationstillfälle, ett
sådant kungörs i lokaltidningen och på kommunens internetsidor.
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
informeras 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.
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.
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5.2

Riktgivande tidtabell

För projektet har följande riktgivande tidtabell utarbetats:
Skede

Riktgivande tidtabell

Beslut om inledande av planeringen

10/2019

Inledningsskedet

11–12/2019

Beredningsskedet (planutkast)

01–05/2020

Förslagsskedet (planförslag)

06–10/2020

Godkännande

02/2021

5.3

Behovet av delgeneralplanering

Behovet av revidering har uppkommit eftersom den gällande planen börjar vara föråldrad. Målsättningen är att man i delgeneralplanen ska anvisa byggplatser fastighetsvis på basen av tidigare
fastslagna dimensioneringsprinciper. Då delgeneralplanen godkänts bör man på basen av den
kunna bevilja direkta bygglov, i enlighet med MBL 44 §. Målsättningen är inte i första hand att
skapa nya byggplatser utan att få en tidsaktuell delgeneralplan som grundar sig på aktuell lagstiftning.
5.4

Planeringsstart och beslut som gäller denna

Den 1.10.2019 § 26 tog planläggningssektionen beslut om att påbörja planläggningen.
5.5

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 (enligt MBL 62 §, MBF 20 §):
Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:
Larsmo kommuns förvaltningsenheter – Norra Larsmovägen 30, 68730 Larsmo
-

NTM-centralen i Södra Österbotten (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
delgeneralplanen:
JNT – Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad
-

Oy Herrfors Ab – Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad
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Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen
•
Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influensområde.
•

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

5.5.1 Anhängiggörande
Planläggningsarbetet anhängiggjordes den 18.11.2019 på kommunens digitala anslagstavla i samband med att PDB lades till påseende.
5.5.2 Deltagande och växelverkan
•

Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 20.11–4.12.2019 i enlighet
med MBL 63 § och MBF 30 §.
Över PDB inlämnades en åsikt. I åsikten framfördes önskemål om att ändra användningsändamålet för ett TY-område för att möjliggöra byggande av radhus. Åsikten beaktades inte i
utkastet eftersom frågan bör utredas noggrannare i samband med detaljplanering av ett
större sammanhängande område. Kommunen har inte haft som kutym att anvisa områden
för radhus på generalplanenivå.

•

Planutkastet var framlagt under tiden 17.4–18.5.2020. Samtidigt har begäran om utlåtande
över utkastet sänts till de myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Över planutkastet inkom 6 utlåtanden och 8 åsikter.
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga 6.

•

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 19 § och
MBF 20 §. Över planförslaget inkom 5 myndighetsutlåtanden och 2 anmärkningar.
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga 7.

5.5.3 Myndighetssamarbete
Under planprocessens gång begärs utlåtande från berörda myndigheter. Samråd med myndigheterna ordnas vid behov under planläggningsprocessens gång.
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6. REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN
6.1

Mål för delgeneralplanen

Målsättningen är att revidera och utvidga den befintliga delgeneralplanen så att den styr byggandet
på området tillräckligt. Syftet med planläggningen är inte i första hand att skapa nya byggplatser,
utan att få en delgeneralplan som är tidsenlig och uppgjord enligt rådande lagstiftning.
Delgeneralplanens dimensioneringsberäkning baseras på tidigare fastslagna principer.
6.2

Dimensionering

I kommunen har man strävat efter att använda sig av en dimensioneringsskala, som beroende på
stomlägenhetens areal inom dimensioneringszonen, kan ge mellan 0-5 nya byggplatser. Skalfördelningen har justerats till att passa Risö avseende behov och belastning som området tål, utan
att särdragen äventyras.
Faktorer som påverkar är antingen individuella eller generella. Faktorerna utgörs väldigt ofta av
avståndet till service och arbetsplatser, avståndet till daghem, skola och hälsovård, anslutningsmöjligheter till kommunaltekniska lösningar, om det till området finns en fungerande logistik för
såväl den lätta som tunga trafiken, men också faktorer som hur den lokala boendemiljön kan
upplevas och vilka trivselhöjande faktorer som ger ett mervärde för den enskilda individen.
För en noggrannare presentation angående planeringens dimensioneringsprinciper, se bilaga 5.
Inom delgeneralplaneområdet finns i dagens läge 28 befintliga och 18 outnyttjade byggplatser.
Med tanke på att det inom området inte skett betydande nybyggnation sedan gällande delgeneralplan trädde ikraft, finns det teoretiskt inte heller behov av fler byggplatser. Man har dock valt
att uppgöra en dimensioneringsberäkning för hela området iom att det nu utvidgas. På detta sätt
omfattas och beaktas tidigare oplanerade områden enligt samma planeringsprinciper som gällande
plan.
I revideringsarbetet har befintliga obebyggda byggplatser beaktats vid fastställandet av behovet
på nya byggplatser. De 18 obebyggda byggplatserna räcker i praktiken till för att tillgodose behovet under den tid för då plan förväntas vara aktuell, men enligt dimensioneringsprinciperna vill
kommunen ge något utökade byggnadsmöjligheter, varvid detta också undersöktes. Eftersom förverkligandetiden av alla byggplatser i en delgeneralplan av denna art inte kan bestämmas på
förhand, har en viss överdimensionering/säkerhetsmarginal använts för att trygga tillgången på
byggplatser. Detta har gjorts eftersom det finns markägare som gärna sparar byggplatserna, och
inte realiserar dem under överskådlig framtid.
Följande arealskala har utgjort fördelningsgrunden för antalet byggplatser som beräknats på basen
av respektive stomlägenhets areal inom det fastställda dimensioneringsområdet.
Tabell 1. Dimensioneringstabell.
Arealspann, ha

Antal byggplatser

0,2–1,2

1

1,21–3,5

2

3,51–6,0

3

6,01–10,0

4

10,01 →

5
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Som utgångspunkt för stomlägenheternas areaberäkning har utarbetats en förtydligande zonindelning av dimensioneringsområdet. Principerna har åskådliggjorts på karta nedan.
Orsaken till att området norrut längs Södra Larsmovägen inte tagits med som ett nytt dimensioneringsområde är bl.a att möjligheterna till nya anslutningar till landsvägen är begränsade, trafikbullerområdet skulle täcka hela det nya området, samt att området är ett viktigt viltstråk som ska
beaktas och lämnas obebyggt.

Bild 17. Dimensioneringszonens område med grått (150m buffert från huvudvägar, avstånd till
skola beaktade etc.).

Det slutliga antalet nya byggplatser i planutkastet är 5 stycken.
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6.2.1 Justering i dimensioneringsområdet
Efter att planutkastet varit framlagt till påseende har en felaktighet i dimensioneringsområdets
utsträckning noterats och justerats. Området längs Västanörsvägen har borttagits ur dimensioneringsområdet eftersom det inte finns fast bosättning kring denna sedan tidigare. Detta baserar
sig på tidigare beslut och princip gällande bestämning av dimensioneringsområdets utsträckning.

Bild 18. Dimensioneringszonens område med grått (150m buffert från huvudvägar, avstånd till
skola beaktade etc.).

En justering av dimensioneringsområdet har resulterat i en justering i de nya byggplatsernas antal.
Antalet byggplatser minskade med 1 byggplats eftersom den dimensionerade arealen minskade.
Det slutliga antalet byggplatser som visas i planförslaget är 4 stycken.
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6.3

Planens struktur

Delgeneralplanen bygger vidare på den struktur som tidigare delgeneralplan haft. Ny bebyggelse
har anvisats intill befintlig bebyggelse invid planläggningsområdets huvudvägar. Odlingsområdena
har bevarats som sådana. Övriga områden utgör jord- och skogsbruksdominerade områden.
Planutkast 6.4.2020
I planutkastet har gällande utredningar beaktats och nya byggplatser har anvisats enligt fastslagna
dimensioneringsprinciper. I utkastet har 5 nya byggplatser anvisats.

Bild 19. Utdrag ur delgeneralplaneutkastet 6.4.2020.

21

Planförslag 4.9.2020
Till förslagsskedet har mindre justeringar utförts i nya byggplatsers placering. Placeringen och
antalet byggplatser har justerats på basen av en uppdatering av dimensioneringsområdet.

Bild 20. Utdrag ur delgeneralplaneförslaget 4.9.2020.

Tekniskt justerat planförslag 11.2.2021
Efter att förslaget varit framlagt till påseende har mindre justeringar utförts i planförslaget. På
basen av pågående vägplanering längs Södra Larsmovägen, vilket utförs i NTM-centralens regi,
kommer regleringar i vissa korsningsområden att krävas för att förbättra trafiksäkerheten. Denna
planering sker separat från planläggningen.
Korsningsområdet vid Södra Larsmovägen / Hannulavägen / Risövägen kommer kräva justeringar
i framtiden på basen av dels nuvarande situation som planerad situation. I delgeneralplanen har
underfarten justerats från en tidigare underfart för lättrafik till en underfart för även fordonstrafik.
Nya vägarrangemang i området kommer även att krävas, vilket kommer kräva utrymme på delgeneralplanens MT-område. I delgeneralplanen har nya riktgivande vägförbindelser anvisats, vilka
förmedlar principen av kommande trafiklösningar som utreds i vägplaneringen. Dessa kommer
preciseras i samband med vägplaneringen och senare via en kommande detaljplanering. Vid detaljplaneringen bestäms slutligt områdesbehovet som ändringen i korsningsområdet kommer
kräva.
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Bild 21. Utdrag ur tekniskt justerat delgeneralplaneförslag 11.2.2021.

6.4

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet

Delgeneralplanen innehåller inte några sådana beteckningar som desto mera påverkar miljöns
kvalitet. Delgeneralplanen medför möjligheter till mindre förändringar i den lokala miljön, förändringarna i miljön syns främst i att antalet byggplatser blir fler.
6.5

Områdesreserveringar

I planen finns följande områdesreserveringar:
AO
TY
M
MT

Område för fristående småhus.
Industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art.
Jord- och skogsbruksdominerat område.
Jordbruksområde.

Noggrannare bestämmelser och övriga beteckningar, se plankartan.
6.6

Namn

Planens namn är RISÖ DELGENERALPLAN. Delgeneralplanen ger inte upphov till nya namn.
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7. PLANENS KONSEKVENSER
7.1

Konsekvenser för den byggda miljön

Samhälls-, boende- och befolkningens struktur
Planen ger upphov till fyra (4) nya byggplatser i övrigt sker inga förändringar jämfört med gällande
delgeneralplan. De nya byggplatserna finns i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga
vägar. Planen medför således en förtätning av den befintliga samhälls- och boendestrukturen,
vilket kan anses positivt. I det stora hela har planen inga betydande konsekvenser för samhälls-,
boende- och befolkningens struktur.
Tätorts-/bybild
Planen medför inga betydande konsekvenser för tätorts- och/eller bybilden. Det öppna åkerområdet som finns invid Södra Larsmovägen har fortsättningsvis anvisats som sådana, områdets karaktär och särdrag bibehålls.
Service
Planen har inga betydande konsekvenser på servicen inom området, markanvändningen ändras
inte till denna del. Fler invånare gör dock att befintlig service har större chans att kunna bibehållas
och utvecklas.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
På AO-byggplatserna får i anslutning till bostaden uppföras totalt 100 m² stora arbets-, verkstads, eller andra dylika utrymmen som är icke miljöstörande. Detta möjliggör småskalig företagsamhet
på samtliga AO-byggplatser. Inom planläggningsområdet finns två mindre områden som tillåter
icke-miljöstörande verksamhet (TY). Planen medför positiva konsekvenser i jämförelse till gällande
delgeneralplan eftersom nya bestämmelser ger mer flexibilitet än bestämmelserna i gällande delgeneralplan.
Rekreation och fritidsverksamhet
Inom området finns större sammanhängande skogsområden vilka kan nyttjas i rekreationssyfte
men inga lekparker, skidspår eller dylikt. Dessa möjligheter finns dock inom gång- och cykelavstånd vid bl.a. Risö skola och vid Larsmo idrottspark. Konsekvenserna till rekreationens del
oförändrad, icke betydande.
Trafik
Då planen förverkligas och alla byggplatserna bebyggs, kan man vänta en ringa trafikökning i
området. Ökningen som bebyggelsen påför bedöms hanterbar eftersom alla byggplatser inte förverkligas på en gång.
I planen har bullerområdets riktgivande bredd anvisats enligt årsmedeldygnstrafiken 2019. Bredden på området har beräknats enligt gällande bullerstandard. När bullerkänslig verksamhet planeras på området gäller det att i byggnadsplaneringen beakta bullerbekämpningen så att riktvärdena för bullernivån enligt statsrådets beslut inte överskrids inomhus eller på områden för vistelse
utomhus.
Behov av lättrafikleder har anvisats längs Hannulavägen och Risövägen.
I korsningsområdet Södra Larsmovägen-Hannulavägen-Risövägen har avisats möjlighet till anläggande av nya trafikarrangemang, vilket baserar sig på pågående vägplanering som utförs i NTMcentralens regi. Dessa lösningar som framförs i vägplaneringen kommer senare att preciseras via
detaljplanering. Ändringarna leder till trafiksäkrare lösningar i framtiden.
Betydande konsekvenser förväntas inte uppstå, konsekvensen trafikmässigt positiv när alla anvisade nya lättrafikleder förverkligas. Dessa kommer leda till en förbättrad situation trafiksäkerhetsmässigt.
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Byggnaderna i området har beaktats via en kulturhistorisk utredning. Generellt har mycket
ändringar utförts i byggnaderna, vilket har inverkat försvagande på deras kulturhistoriska värden.
Byggnaderna har inte anvisats med skyddsbeteckningar i planen. Värdefulla områdeshelheter
förekommer inte. Planen har inte betydande konsekvenser för kulturmiljön eller fornminnen.
Teknisk försörjning
Inom området finns sedan tidigare el- och vatten- och avloppsförsörjning som kan vidareutvecklas.
Anslutande av nya byggplatser till befintliga nätverk förväntas inte orsaka betydande konsekvenser.
Specialverksamhet
Inom området finns ingen specialverksamhet.
7.2

Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Uppgjord naturinventering har beaktats vid uppgörandet av delgeneralplanen. Området som fungerar som viltstråk, vilket korsar Södra Larsmovägen, har inte anvisats med ny markanvändning.
Konsekvenserna för naturen och naturmiljön därmed positiva.
Vattendrag och vattenhushållning
I delgeneralplanen har anvisats bestämmelse för lästa bygghöjd invid Larsmosjön. Befintliga ledningsnät (vatten, avlopp) kan vidareutvecklas och förbättras, nya byggplatser ansluts till dessa.
Planen medför inga betydande konsekvenser för vattenhushållningen, kommunaltekniska nätverk
är utbyggda i området.
7.3

Samhällsekonomiska konsekvenser

Nya byggplatser möjliggör inflyttning till området och tillika en ökad befolkning i kommunen. Fler
skattebetalare har positiva inverkningar för samhällsekonomin. I det stora hela är det dock frågan
om små konsekvenser som planen har för samhällsekonomin.

8. GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN
8.1

Genomförande och tidsplanering

Avsikten är att delgeneralplanen skall godkännas i kommunfullmäktige i början av år 2021. Efter
att delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området i första hand på markägarna.

