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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
1.1

Identifikationsuppgifter
Planområdet är beläget i Västerby. Arbetet 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

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

Planområdets läge
Planeringsområdet omfattar ett ca 13 ha stort område i Sjöboda i Västerby. Området ingår i den
gällande delgeneralplanen.
Området är beläget ca 9,5 km från kommunens centrum Holm och ca 20 km från regionens centrum Jakobstad.

Bild 1-1. Områdets riktgivande läge. © Lantmäteriverket.
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Bild 1-2. Planområdets utsträckning med röd avgränsning. © LMV.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är REVIDERING AV VÄSTERBY DELGENERALPLAN.
Syftet med planläggningen är att flytta en obebyggd byggplats inom fastigheten 440-401-3-16. I
samband med flytten av byggnadsplatsen kommer plankartan att uppdateras så att den stämmer
överens med hur byggplatserna blivit förverkligade. Revideringen av planen uppgörs på basen av
tidigare fastslagna dimensioneringsprinciper så att planen skall kunna användas som grund vid
beviljande av bygglov.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning.
Bilaga 2 – Naturinventering 2013.
Bilaga 3 – Bemötanden till utkastskedets respons.
Bilaga 4 - Bemötanden till förslagsskedets respons.

2. SAMMANDRAG
2.1

Olika skeden i planprocessen
20.10.2020 § 26
18.12.2020 – 19.1.2021
19.2. – 28.3.2021
__.__.20__ § __
__.__.20__ § __

Planläggningssektionen beslutar påbörja planläggningen.
Program för deltagande och bedömning och planutkastet till påseende.
Planförslaget till påseende.
Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen.
Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen.
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2.2

Delgeneralplanen
De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen är område för bosättning samt jordoch skogsbruk. Planens områdesreservationer presenteras under 6.5 – 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 13 ha stort område. Området är glesbebyggt med bebyggelsen
utspridd längs med den befintliga vägen. Krokvägen leder trafiken ut till övergripande trafiknät.
3.1.2 Naturmiljön
Landskapets särdrag
På området finns öppna och obebyggda odlingsmarker samt skogsområden. Områdets terräng är
ganska flack men ställvis kuperad. I västra kanten av planläggningsområdet finns de öppna åkerområdena kring Reveln, vilka i den år 2015 uppgjorda kulturmiljöutredningen för Västerby benämns landskapsmässigt värdefulla.

Bild 3-1. Flygbild över området © LMV.
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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 2,5–3 km väster om planläggningsområdet. Det ifrågavarande Natura 2000-området benämns ”Larsmo skärgård”.
Enligt uppgjord naturinventering (2013) finns inom området inga naturtyper som är skyddade
enligt vattenlagen, skogslagen eller naturskyddslagen. Inom området hittades heller inte några
sällsynta eller hotade växter, naturtyper eller djur. Område i figur 27 nedan utgörs av plantskog.

Bild 3-2. Utdrag ur gällande naturinventering (2013).

Vattendrag och vattenhushållning
Inom området finns inga vattendrag. Kommunal vattenledning finns utbyggd på hela planområdet.
Topografi
Inom området finns inga stora höjdskillnader. Höjdkurvorna varierar mellan 3,5–9 m.ö.h. De
högsta partierna ligger i den östra delen av om området. En höjdmodell över området ses i följande
bild (Bild 3-3).
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Bild 3-3. Områdets topografi. Området är flackt.

Jordmån
Jordmånen på planområdet består av sandmorän, vilket ses på bilden nedan.

Bild 3-4. Planområdets jordmån.

7

3.1.3 Den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Bebyggelsen/befolkningen är utspridd längs med områdets vägar. Inom området finns tre bostäder. Inom området bor man i egnahemshus.
Samhällsstruktur
Enligt Finlands miljöcentral (SYKE) klassas området som tätortsområde och landsbygdsområde. I
verkligheten är det dock inte frågan om något tätt bebyggt område, området är relativt glesbebyggt med relativt stora tomter.
Närområdets bostadsbyggnader och samhällsstruktur visas i nästa bild.

Bild 3-5. Planområdets samhällsstruktur och närområdets bostads- och fritidsbyggnader.

Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planläggningsområdet finns varken fornminnen eller byggda kulturmiljöer av riksintresse
(RKY). Västerbys centrum har i landskapsplanen klassats som kulturmiljö som är värdefull på
landskapsnivå, men planområdet ingår inte i det området.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Jord- och skogsbruk idkas inom planområdet.
Rekreation och fritidsverksamhet
Skogarna på planområdet kan i enlighet med allemansrätten utnyttjas för rekreation och fritidsverksamhet, till exempel i form av svamp-, och bärplockning. Byggda rekreationsområden finns
inte på planområdet.
Trafik
I den västra delen av området finns Krokväg, fastigheterna i området ligger invid den. Krokvägen
är en mindre förbindelseväg som förbinder området med Västerbyvägen. Krokasövägen som tangerar området går till småbåtshamnen. Av denna orsak är trafikmängden högre under sommarsäsongen.
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Teknisk försörjning
Till den befintliga bebyggelsen finns utbyggd el- och vattenledning. Till området finns inte något
kommunalt avloppsnät utbyggt.
Specialverksamhet
På planområdet finns ingen specialverksamhet som särskilt bör beaktas.
Miljöskydd och störningar i miljön
Inom området finns inga störande element i miljön.
3.1.4 Markägoförhållanden
Områdets fastigheter är i privat ägo.

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.
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Bild 4-1. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040. Planområdets läge visas med blå pil.

För planområdet eller dess direkta närhet finns följande huvudsakliga reserveringar i
landskapsplanen 2040:
Beteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Jakobstad-Karleby utvecklingszon
Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas
en zon som baserar sig på Jakobstads och Karleby stadsregioners gemensamma
pendlingsområde.
Planeringsbestämmelse: Zonen bör utvecklas så att pendlingen inom den
främjas. Särskild vikt bör fästas vid utveckling av fungerande rese- och trafikkedjor och deras knutpunkter samt kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Flyg- och
tågförbindelserna bör säkerställas. För Karleby-Jakobstads flygplats samt Jakobstads och Bennäs anslutningsstationer bör anslutningstrafiken och tillgängligheten utvecklas.
Kulturmiljö som är värdefull på landskapsnivå
Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas kulturlandskap och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskapsnivå. Till arealen
mindre områden anvisas med en objektsbeteckning.
Planeringsbestämmelse: Om en områdesreserveringsbeteckning anvisas för ett
område anger den beteckningen den primära användningsformen i området. Vid
användning av området mås te det säkerställas att kulturmiljön och naturarvet
bevarar sina värden. I den mer detaljerade planeringen samt vid byggande ska
kulturmiljön som helhet samt dess särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas så
att de värden som hänförs till den tryggas och området kan utvecklas. Målsättningen bör vara att åkrarna i området hålls öppna och används inom jordbruket
samt att skogarna sköts. Med undantag av jord- och skogsbrukets behov bör byggplatser inte planeras på enhetliga åkerområden.
Förbindelseväg
Beskrivning av beteckningen: Med linjebeteckningen anvisas de mest betydande förbindelsevägarna (i medeltal minst 350 fordon per dygn). På vägområdet gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
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4.1.3 Delgeneralplan
Området berörs sedan tidigare av en delgeneralplan. Revidering och utvidgning av Västerby delgeneralplan godkändes den 30.11.2016. Delgeneralplanen gränsar till Larsmo strandgeneralplan
(fastställdes 18.4.2012) och Finnäs delgeneralplan (fastställdes 25.6.2018).

Bild 4-2. Revidering och utvidgning av Västerby delgeneralplan från 2016.
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Bild 4-3. Utdrag ur den gällande delgeneralplanen. Det nu aktuella planområdet har markerats med
röd linje.

4.1.4 Detaljplan
Inom området finns inte detaljplanerade områden.
4.1.5 Byggnadsordningen
Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 29.8.2018 § 53.
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.
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5. PLANLÄGGNINGENS OLIKA SKEDEN, VÄXELVERKAN OCH TIDTABELL
5.1

Planläggningens olika skeden
Inlednings- och beredningsskedet (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. Myndigheternas
samråd under beredningsskedet behöver i detta fall inte hållas eftersom planens verkningar inte
är riksomfattande, inte har betydelse på landskapsnivå och inte är viktig med avseende på de
statliga myndigheternas genomförandeskyldighet (MBL 62 §, MBL 63 §, MBL 66 §, MBF 18 §, MBF
30 §, MBF 32 a §).
Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra
intressenter har framfört sina åsikter, görs nödvändiga 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 (MBL 65 §, MBF 19 §, MBF 20 §, MBF 32 a §).
Godkännande. Planen godkänns av fullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i de
lokala tidningarna och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkännande till
dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat (MBL 37 §, MBL 67 §, MBL
200 §, MBF 94 §).
Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut kan riktas till förvaltningsdomstolen (MBL 188 §).
Ikraftträdande. Efter att planen har vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som
om beslut om godkännande (MBL 200 §, MBF 95 §).

5.2

Riktgivande tidtabell
För projektet har följande riktgivande tidtabell utarbetats:

5.3

Skede

Riktgivande tidtabell

Beslut om inledande av planeringen

10/2020

Inlednings- och beredningsskedet

11/2020–01/2021

Förslagsskedet

02–05/2021

Godkännande

vår-sommar 2021

Behovet av att revidera delgeneralplanen
Behovet av planändringen har uppkommit då en markägare önskat flytta en obebyggd byggplats
inom en och samma fastighet. De tidigare fastslagna dimensioneringsprinciperna ändras inte i och
med flytten av byggplatsen. Då delgeneralplanen godkänts bör man på basen av den kunna bevilja
direkta bygglov, i enlighet med MBL 44 §.
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5.4

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Den 20.10.2020 § 25 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

-

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

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 20.10.2020.
5.5.2 Deltagande och växelverkan
Utkastskedet:
•
Program för deltagande och bedömning och planutkast var framlagt under tiden
18.12.2020 – 19.1.2021 i enlighet med MBL 63 § och MBF 30 §. Samtidigt har begäran
om utlåtande över utkastet, enligt MBF 30 §, sänts till de myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Över materialet inkom 3 utlåtanden. Kungörelsen fanns på kommunens internetsida samt i de lokala dagstidningarna.
Bemötanden till utkastskedets respons, se Bilaga 3.
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Planförslagsskedet:
•
Planförslaget var framlagt under tiden 19.2.- 28.3.2021 i enlighet med MBL 65 §. Begäran
om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 19 §
och MBF 20 §. Över materialet inkom 4 utlåtanden. Kungörelsen fanns på kommunens
internetsida samt i de lokala dagstidningarna.
Bemötanden till förslagsskedes respons, se Bilaga 4.
5.5.3 Myndighetssamarbete
Under planprocessens gång begärs utlåtande från berörda myndigheter. Samråd med myndigheterna ordnas vid behov under planläggningsprocessens gång.

6. REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN
6.1

Mål för delgeneralplanen
Huvudmålsättningen med planen är att flytta en byggplats, vilken markerats i bilden nedan. En
delmålsättning är även att uppdatera plankartan så att den motsvarar dagens läge och hur byggplatser har förverkligats.

Bild 6-1. Den berörda byggplatsens nuvarande och tilltänkta placering i gällande plan.

6.2

Dimensionering
Antalet byggplatser har fastställts i den gällande delgeneralplanen. Dimensioneringsberäkningen
ändras således inte utan är den samma som i den gällande delgeneralplanen.

15

6.3

Planens struktur
Delgeneralplanen bygger på samma struktur som den gällande planen och ändras således inte.
Bebyggelsen har anvisats intill befintlig bebyggelse invid huvudvägar. Större sammanhängande
odlingsområden har bevarats som sådana. Övriga områden utgör jord- och skogsbruksdominerade
områden.
Planutkast:

Bild 6-2. Utdrag ur planutkast 4.12.2020.
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Planförslag:
Till förslagsskedet har endast tekniska justeringar i byggplatserna utförts. Responsen från utkastskedet föranledde inte ändringar.

Bild 6-3. Utdrag ur planförslag 29.1.2021.

6.4

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
Utredningar som uppgjorts för den ursprungliga delgeneralplanen beaktas, natur- eller kulturmiljövärden påverkas inte negativt. Planen har inte negativ inverkan på bymiljön eller för området
överlag.
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6.5

Områdesreserveringar
I planen finns följande områdesreserveringar:

Noggrannare bestämmelser och övriga beteckningar, se plankartan.
6.6

Namn
Planens namn är REVIDERING AV VÄSTERBY 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 inte upphov till några ändringar eller konsekvenser för samhälls-, boende- eller befolkningens struktur.
Tätorts-/bybild
Planen har inga betydande konsekvenser för tätorts- och/eller bybilden. Den flyttade byggplatsen
anvisas intill den befintliga vägen vilket betyder att åker- och skogsmark så långt som möjligt kan
bevaras i nuvarande tillstånd.
Service
Planen har inga betydande konsekvenser på servicen inom området, inom området finns ingen
service eller markanvändningsreserveringar för sådan.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
På AO-byggplatserna får i anslutning till bostaden uppföras totalt 100 m² stora arbets-, verkstadseller andra dylika utrymmen som är icke miljöstörande. Detta möjliggör småskalig företagsamhet
på samtliga AO-byggplatser. Konsekvenserna som detta kan ge upphov till bedöms små.
Rekreation och fritidsverksamhet
Konsekvenserna gällande rekreationens del är oförändrade och icke betydande.
Trafik
Delgeneralplanen medför inga konsekvenser för trafiken på området eller i dess närhet i förhållande till gällande delgeneralplan. Byggplatsernas antal förblir oförändrade.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom området finns inga byggda kulturmiljöer eller fornminnen, några värdefulla områdeshelheter
finns heller inte. Planen har således inte några konsekvenser för kulturmiljön eller fornminnen.
Teknisk försörjning
Inom området finns sedan tidigare el- och vattenförsörjningsnät. Dessa kan nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt. Planen medför inga betydande konsekvenser för dessa.
Specialverksamhet
Inom området finns ingen specialverksamhet.

7.2

Konsekvenser för naturen och naturmiljön
Den ursprungliga naturinventeringen har beaktats vid uppgörandet av delgeneralplanen. I inventeringen har inte uppdagats sådant som skulle inverka på planens innehåll.
De öppna odlingsområdena som i gällande delgeneralplan ansetts landskapsmässigt värdefulla,
har bevarats i planen med MA-beteckning (Landskapsmässigt värdefullt åkerområde).
Planen kan inte bedömas medföra några betydande konsekvenser för naturen eller naturmiljön.
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8. GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN
8.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att delgeneralplanen skall godkännas i kommunfullmäktige på våren 2021. Efter att
delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området i första hand på markägarna som ämnar inleda byggandet direkt efter planens färdigställande.

