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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
Identifikationsuppgifter
Planeområdet är beläget nordväst om Larsmo kommuncentrum, Holm. Området som berörs är
från tidigare planlagt på delgeneralplanenivå. Planläggningsarbetet berör utvidgning och revidering av tidigare fastställt planeområde.
Arbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland Oy.
Lantmäteriingenjör YHS Jonas Lindholm har fungerat som planläggare i projektet.
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovrättsesplanaden 19 E,

68570 LARSMO

65100 VASA

Tel. (06) 785 7111
Fax (06) 785 7299

Tel. 020 755 7600

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Fax 020 755 7602

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Thomas Käldström

Planläggare:
Lantmäteriingenjör YHS Jonas Lindholm

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

T +358 40 182 7544
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi
Ansvarig planerare:
Lantmäteriingenjör YHS Jonas Aspholm
T +358 41 434 1678
E-post: jonas.aspholm@ramboll.fi

1.1

Planeområdets läge
Området utgörs av Kackur-Sämskar bebyggelseområde, med tillhörande närområden, i närheten
av Larsmo centrumområde Holm. Avståndet till kommuncentrumet, Holm benämnda område, är
ca 2km. Avståndet till Jakobstads centrum ca 10km.

Bild 1. Områdets regionala läge.
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Bild 2. Områdets preliminära avgränsning.

1.2

Planens namn och syfte
Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN.
Projektets målsättning är att uppgöra en reviderad delgeneralplan för Kackur-Sämskar bebyggelseområde i Larsmo kommun. Revideringen och utvidgningen av planen utförs på så vis, att planen kan användas som grund vid beviljande av bygglov för bostadsbebyggelse.
Kommunens målsättning är att skapa en delgeneralplan som är baserad på en stomlägenhetsutredning, där behandlingen av markägarna skall vara jämlik. Dimensioneringens resultat och principer skall även kunna tillämpas på övriga och likaratade delgeneralplaner som kommunen framledes ämnar revidera/uppgöra.

1.3

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning.
Bilaga 2 – Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun, 2013.
Bilaga 3 – Arealer och byggplatser enligt stomlägenhetsutredning.

1.4

Förteckning över andra handlingar, bakgrundsutredningar och källmaterial som berör
planen
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För projektet kommer att utnyttjas befintliga utredningar i den utsträckning de är aktuella. Kompletterande utredningar/inventeringar kommer att utföras enligt behov.
Åtminstone följande utredningar och rapporter har utgjort grunden för arbetet med delgeneralplanen.
Naturinventering 2013.
Stomlägenhetsutredning.
Granskning av byggnadsbestånd.
Övriga eventuella utredningar.

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planeprocessen

2.2

12.12.2012 § 58

Kommunfullmäktige besluter revidera delgeneralplanen för KackurSämskar.

24.6–8.7.2013

Program för deltagande och bedömning till påseende.

__.__–__.__.2013

Planeutkastet till påseende.

__.__–__.__.2013

Planeförslaget till påseende.

__.__.2013 § __

Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen.

__.__.2013 § __

Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen.

Delgeneralplanen
De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen är område för fristående småhus
(AO), Jord- och skogsbruksdominerat område (M) samt Jordbruksområde (MT).
Övriga beteckningar och bestämmelser förevisas under punkt 5.3 – Områdesreserveringar
och/eller på planekartan.

2.3

Genomförandet av delgeneralplanen
Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas när 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
Området utgörs till stora delar av obebyggda skogsfastigheter och odlingsområden. Bebyggelsen
är av landsbygdskaraktär och lokaliserad till områdets huvudvägar.
3.1.1 Allmän beskrivning av området
Planeområdet är till helhetsareal ca 263 ha, varav ny areal som planeras är ca 135 ha. Området
är ett utpräglat glesbebyggelseområde med landsbygdskaraktär. Avståndet till närmaste servicepunkt är ca 2 km och är beläget i Larsmos kommuncentrum Holm.
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3.1.2 Naturmiljön
Landskapets särdrag
På området finns öppna och obyggda odlingsmarker samt skogsområden i naturtillstånd. Områdets terräng är ställvis kuperad, speciellt i närheten av båthamnen där höjdskillnaderna ger sig
väl till känna.

Bild 3. Kackur båthamn med omgivning.

Topografi
Medelhöjden på planeområdet ligger kring 10-15 m.ö.h. Höjdkurvorna varierar mellan ca 3 och
23 m. Områdets höjdförhållande presenteras närmare nedan i bild 4.

Bild 4. Områdets topografi.

Jordmån
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Största delen av planeområdets markbeskaffenhet är bergsbunden moränmark med ställvisa
inslag av lera. Berg i dagen förekommer även ställvis på området.

Bild 5. Utdrag ur berggrundskarta. © Geologiska forskningscentralen 2011; Baskarta © Lantmäteriverket
tillst.nr 13/MML/11. Röd färg: berg, Ljusbrun: morän, blå: lera.

Vattendrag och vattenhushållning
Avståndet till närmsta grundvattenområde är ca 3 km. Kackur båthamn är en central del av planeområdets miljö. Vattenledningsnätet är utbyggt till alla bebyggda gårdar.
Naturskydd
Inom det inventerade området finns inga naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen, naturskyddslagen eller skogslagen. Inom området, eller i dess omedelbara närhet, finns inga naturskyddsområden.
Naturaområden
Inom planeområdet finns inga Naturaområden eller andra miljömässigt värdefulla områden.
3.1.3 Den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Bosättningen är lokaliserad till områdets huvudvägar, Kackurvägen, Sämskarvägen, Sandörsvägen samt Svedevägen, i traditionell österbottnisk stil. Enligt statistikuppgifter hämtade ur beskrivningen för delgeneralplanen för centrumområdet, vilken färdigställdes år 2013, har området
har ca 187 invånare.
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Samhällsstruktur
Vägarna Kackurvägen, Sämskarvägen, Sandörsvägen samt Svedevägen utgör fundamentet i den
struktur som finns på planeområdet. Till nämnda vägars direkta närområde breder bebyggelsen
och åkermarkerna ut sig, medan de så kallade ”mellanområdena” i huvudsak utgörs av skogsmark blandat med en del åkermark. Byggnadsbeståndet är av varierande ålder.
Stads-/tätortsbild
Enligt uppgifter från Finlands miljöcentral, SYKE, är största delen av planeområdet betecknat
som landsbygdsområde (blått rutnät). Den mer centrala delen är betecknad som tätort (rött
rutnät).

Bild 6.Utdrag ur SYKE/YKR. Tätort; rött rutnät, landsbygdsområde; blått rutnät.

Arbetsplatser, näringsverksamhet
Arbetsplatserna är i huvudsak belägna utanför planeområdet, i närhet av större centra eller i
övriga delar av kommunen.
Rekreation och fritidsverksamhet
På området finns en badstrand intill båthamnen. Inrättade rekreationsområden finns inte inom
området. I närheten av området finns en stor del fritidsbebyggelse. Områdets skogar kan dock
utnyttjas för rekreation och fritidsverksamhet, t.ex. i form av svamp-, och bärplockning baserade
på allemansrätten.
Trafik
Trafiken på området är lokaliserad till huvudvägarna, men speciellt till Kackurvägen och Svedevägen. Nämnda vägar är speciellt högtrafikerade sommartid, då dessa leder bilister till båtham-
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nen. Vägarna är tämligen krokiga, vilket medför en risk för de boende på området, speciellt vid
avsaknad av lättrafikleder.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planeområdet finns inga områden som är skyddade ur ett kulturmiljömässigt perspektiv.
Det finns inte heller några fornminnen på planeområdet. Befintlig delgeneralplan påvisar ett antal
hus att beakta, främst med avseende på att husen i fråga representerar enskilda tidsepoker och
byggnadssätt. Husen bidrar, genom sin karaktär, till en harmonisk och historisk aspekt, vilken
ger nuvarande byamiljö ett mervärde.
Teknisk försörjning
På planeområdet finns el-, och vattenledningar utbyggda till alla bebodda gårdar. Avloppsnätet
är tämligen vältäckande, varav största delen sker med tryckledningar och pumpning. Övriga
fastigheters avloppshantering ombesörjs fastighetsvis.

Bild 7. Utbyggd kommunalteknik på området. Blå = vattenledning, röd = avloppsledning (självrinning),
grön = avloppsledning (tryckledning).

Specialverksamhet
På planeområdet finns ingen specialverksamhet som särskilt skall beaktas.
Miljöskydd och störningar i miljön
Inom området finns inga störande element i miljön.
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3.1.4 Markägoförhållanden
Största delen av fastigheterna inom planeområdet är i privat ägo. Kommunen äger två skiften
inom området, se bild nedan.

Bild 8. Kommunens markinnehav på området angivna med rött.

3.2

Planeringssituationen
3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planeområdet

3.2.1.1

De riksomfattande målen för områdesanvändningen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut 30.11.2000) fick laga
kraft 26.11.2001 och revideringen av dem trädde i kraft den 1.3.2009. De riksomfattande målen
för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, av vilka alla förutom nummer fem gäller för planeområdet:
1. Fungerande regionstruktur
2. Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
3. Kultur och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
4. Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
5. Specialfrågor i Helsingforsregionen
6. Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer.
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3.2.1.2

Landskapsplanen

För kustområdet i Österbotten gäller Österbottens landskapsplan (fastställd: 21.12.2010). Planen
innehåller en översiktlig planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delområde.
Landskapsplanens uppgift är att fastställa områdesanvändningen och samhällsstrukturens principer och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller landskapliga målsättningar eller
områdesanvändning som berör flera än en kommun i en så bred utsträckning och noggrannhet
att områdesanvändningarna kan sammanfogas. Vid utarbetandet av landskapsplanen bör speciell
vikt läggas vid bl.a. en hållbar användning av vatten- och jordämnen och näringslivets verksamhetsförutsättningar i landskapet; landskapet, vårdandet av naturresurserna och kulturarvet samt
att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation (MBL 28 §).

Bild 9. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (fastställd 21.12.2010).

På planeområdet eller i den direkta närheten finns följande reserveringar i landskapsplanen:
Planebeteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Jakobstads stadsregion, kk-2
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges ett område med
en enhetlig samhällsstruktur i Jakobstad.
Planeringsbestämmelse: Jakobstads ställning som ett regioncentrum i
landskapet bör främjas. Vid områdesplanering skall stadsregionens nuvarande struktur vara utgångspunkt samtidigt som möjligheterna att utveckla produktions- och affärsverksamheterna säkerställs. Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken. Vid utveckling av Jakobstads centrum bör vidareutveckling av promenadcentrumet främjas och den gamla trästadsmiljön bevaras. Vid planering av markanvändning bör hänsyn tas till arkeologiskt och kulturhistoriskt värdefulla
områden och objekt. Vid planering av markanvändning bör samarbete över
kommungränserna utvecklas och gemensam kommunal generalplanering
möjliggöras. Vid utveckling av stadens attraktionskraft som en havsnära
boendemiljö bör man trygga den regionala typbilden av naturens succession i ett kustområde med landhöjning.
Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke
på kulturmiljön eller landskapsvården
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet och på det
regionala planet.
Planeringsbestämmelse: Vid planering och användning av samt byggande i områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur-
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och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas
och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning
beaktas.
Vattenområde som lämpar sig för paddling
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges skyddade områden i inre skärgården som lämpar sig för paddling.
Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och
rekreation
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges områden som är
attraktiva med tanke på turismen.
Planeringsbestämmelse: Vid planering och utveckling av turismrelaterade funktioner bör man fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och
dra nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden och -leder bör
bilda samverkande nätverk. Byggande för turism och rekreation bör anpassas till miljön.
JAKOBSTADSREGIONEN, mv-9
Natur och kultur till lands och sjöss: Sjöfarts- och skepps-/ båtbyggnadstraditionerna, trästadsdelar, trädgårdar i kustzonen. Åar, sjöar, skogar,
vandrings- och cykelleder, fritidsfiske (naturturism) är en grund i områdets
östra del. Fornlämningar.

Riktgivande friluftsled

3.2.1.2.1

Landskapsplanens etapplan 1

Etapplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, påverkar indirekt området för den
aktuella planen.

Bild 10. Utdrag ur landskapsplanens etapplan 1 (godkänd i landskapsfullmäktige 14.5.2012).

I etapplan 1 finns följande reserveringar i nära anslutning till planeområdet:
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Planebeteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Område för centrumfunktioner
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges kommuncentrumen i landskapet.
Planeringsbestämmelse: På ett område för centrumfunktioner är
det möjligt att placera en stor detaljhandelsenhet eller -koncentration
med en våningsyta på högst 5 000 v-m2, förutom i Korsholms centrum Smedsby där gränsen är 10 000 v-m2.
Dimensioneringen av stora detaljhandelsenheter eller -koncentrationer
bör anpassas till tätortsbilden och utredas genom mer detaljerad planering. Vid mer detaljerad planering bör uppmärksamhet fästas vid
övergången mellan området för centrumfunktioner och den övriga
tätorten, tätortsbilden samt vid trafikarrangemangen
Totaldimensionering för kommersiell service i område för centrumfunktioner:
Larsmo centrum: 10 000 k-m².

3.2.1.2.2

Landskapsplanens etapplan 2

För planeområdet finns inga reserveringar i etapplanen.
3.2.1.3

Generalplan

För området finns befintlig delgeneralplan. Revideringen av delgeneralplanen för Kackur-Sämskar
har godkänts av kommunfullmäktige den 24.4.2002. Därtill har även mindre planeändringar för
att flytta enskilda byggplatser utförts.

Bild 11. Utdrag ur delgeneralplan för Kackur-Sämskar (godkänd 24.4.2002).
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3.2.1.4

Detaljplan

Området är inte tidigare planlagt på detaljplanenivå.
3.2.1.5

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo kommun den 26.3.2008 § 3.
3.2.1.6

Tomtindelning och tomtregister

Som informationen angående fastighetsindelningen på området, har tidsenliga uppgifter från
Lantmäteriverket använts.
3.2.1.7

Baskarta

Som bas i planeringen har tidsenlig grundkarta använts.
3.2.1.8

Skyddsbeslut

På planeområdet finns inga skyddade områden.

4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DELGENERALPLANEN
I början av planeringen utarbetar konsulten ett förslag till dimensionering, enligt kommunens
fastställda principer, som kommande skeden i planeringen baserar sig på. Därefter utarbetas ett
planeutkast för markanvändningen vilket kommer beakta utförda utredningar, tidigare uppgjord
delgeneralplan samt den nya stomlägenhetsutredningen som uppgjorts som grund för fördelning
av byggplatserna. Efter att planeutkastet varit framlagt uppgör konsulten ett planeförslag för
officiellt framläggande. Som sista fas i planeringen skall kommunen godkänna planeförslaget och
där efter vinner planen laga kraft.

4.1

Behovet av delgeneralplanering
Behovet av ändring har uppkommit av att planen inte längre kan direkt användas som grund för
beviljande av bygglov pga. tiden sedan godkännandet. Efter att planen nu revideras, är bestämmelsen för att planen kan användas som grund för beviljandet av bygglov ikraft i högst 10 år.
Det kontinuerliga behovet av byggplatser i kommunen är även en bidragande orsak till revideringen. I samband med revideringen utökas även arealen för planeområdet, vilket medför att
man delvis erhåller ett större byggbart område, vilket kan ge upphov till ett ökat antal byggplatser, som således tillmötesgår kommuninvånarnas önskemål, vilket befrämjar en positiv inflyttning och befolkningstillväxt.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Beslutet för revidering av Kackur-Sämskar delgeneralplan har tagits den 12.12.2012 § 58 i Larsmo kommunfullmäktige.

4.3

Deltagande och samarbete
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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 §):
4.3.1 Intressenter
Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:
LARSMO KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (Norra Larsmovägen 30, 68730 LARSMO)
ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)
NTM-CENTRALEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) – (PB 262, 65101 VASA)
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK/LARSMO
BRANDSTATION – (Huvudkontoret: Gustaf Adolfsgatan 76, 67200 KARLEBY)
ÖSTERBOTTENS MUSEUM – (PB 3, 65101 VASA)
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)
Jakobstads Energiverk (Victor Schaumansesplanaden 1, 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.

4.3.2 Anhängiggörande
Planeringsarbetet anhängiggjordes den 12.12.2012 i samband med fullmäktiges beslut om revidering av planen.
4.3.3 Deltagande och växelverkan
Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 24.6–8.7.2013 i enlighet
med MBL 63 § och MBF 30 §.
Planeutkastet med planebeskrivning var framlagt under tiden __.__–__.__.2013 i enlighet
med MBL 62 §. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet, enligt MBF § 20 och MBF
30 §, sänts till de myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen.
Över planeutkastet inkom __ myndighetsutlåtanden och __ påpekanden.
Planeförslaget med planebeskrivning var framlagt under tiden __.__-__.__.2013 i enlighet
med MBL 65 §. Begäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 19 §. Över planeförslaget inkom __ myndighetsutlåtanden och __ anmärkningar.

18

4.3.4 Myndighetssamarbete
Om behov finns, kommer det att ordnas ett samråd med myndigheterna innan planeförslaget
sätts till offentligt påseende (MBL 66 §).
4.4

Mål för delgeneralplanen
Målet är att skapa en reviderad delgeneralplan där byggplatsbehovet baserar sig på en hållbar
dimensioneringsberäkning, och som ger upphov till ett ändamålsenligt antal byggplatser. Den
fastställda dimensioneringen, och resultatet av den, skall kunna användas i andra kommande
delgeneralplaner som en jämlikhetsfaktor, vilket byggplatsernas antal skall kunna stödja sig på.
Öppna odlingsområden lämnas obebyggda och bebyggelsen skall placeras i nära anslutning till
områdets huvudvägar. Därtill skall värnas om kultur-, byggnads-, samt naturmässiga värden.
Planearbetets utförande:
5 § – Målen för områdesplanering i Markanvändnings och bygglagen, utgör grund för planläggningsarbetet.
4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet och som uppkommit under planeprocessen
Målen för planen är att skapa en hållbar dimensionering som ger upphov till ett tillräckligt antal
byggplatser för att ge markägare tillräckliga möjligheter till byggande och inflyttning. Placeringen
av byggplatserna bör dock vara sådana att de skall kunna förverkligas på det anvisade stället.
Byggbara områden, och områden vars areal skall tillgodoses i dimensioneringen, skall basera sig
på strukturmässiga analyser av bl.a. landskapet, byggbarheten för de specifika områdena, och
de utredningars resultat som uppgörs till grund för planeprojektet. Som strukturmässiga analyser kommer bl.a. avståndet till skola, avloppets verksamhetsområde, samt områdets topografiska profil att användas. Detta för att förhindra en ohållbar utspridning av byggandet.
Noggrannare mål/delmål definieras under processens gång vid behov.

4.5

Alternativa delgeneralplanelösningar, deras motiveringar samt konsekvenser
Som grund för valet av delgeneralplanelösning har ett flertal alternativa lösningar testats avseende dimensioneringar och placeringen av byggplatser för erhållande av ett tillfredställande resultat gällande såväl antalet byggplatser och nya invånare det kan ge kommunen, men även
gällande avstånd till service och bibehållande av en ekonomisk samhällsstruktur.
Nedan följer en beskrivning över alternativa lösningar som övervägts i planearbetet.

0-alternativ:
Beskrivning av alternativet: Utveckling på basen av gällande delgeneralplan, ingen utvidgning. Bygglov beviljas på basen av planeringsbehovsbeslut. Alternativet skulle inte medföra nya
byggplatser.
Motivering till val: 0-alternativet var inte aktuellt för detta område med tanke på att det finns
en efterfrågan på byggplatser, samt att kommunen önskade få delgeneralplanen uppdaterad så
den direkt kan användas som grund för beviljande av bygglov. Alternativet förkastades således i
ett tidigt skede.
Väsentliga konsekvenser av alternativet: Medför inga konsekvenser förutom att bygglovsprocesen försvåras/förlängs i kommunen, och är således inte ett speciellt gott alternativ ur en
samhällsekonomisk aspekt.

Uppgörande av alternativ:
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Olika alternativ: Vid uppgörande av ett flertal alternativ skulle markanvändningen i det stora
hela vara likartad, det som skulle variera mellan alternativen är antalet nya byggplatser. För
planeområdet har man därför uppgjort endast ett alternativ. I alternativet har man i sin helhet
utgått från målen i punkt 4.4. Man har även analyserat olika dimensioneringsskalor för att kunna
erhålla en skala som ger såväl en sund byautveckling som ett tillräckligt antal nya byggnadsplatser.

Alternativ:
Beskrivning av alternativet: Alternativet som kommer att utgöra planeutkast innehåller tre
återkommande planebeteckningar. Beteckningarna AO, M och MT. Planeområdet innefattar även
en småbåtshamn, samt beteckningar för att beakta enskilda hus eller gårdsgrupper. I alternativet vill man, likt i befintlig delgeneralplan, påvisa ett antal hus att beakta, främst med avseende
på att husen i fråga representerar enskilda tidsepoker och byggnadssätt. Husen bidrar, genom
sin karaktär, till en harmonisk och historisk aspekt, vilken ger nuvarande byamiljö ett mervärde.
Motivering till val: Alternativet möjliggör en naturlig utveckling av en attraktiv byamiljö. Ur en
samhällsteknisk synvinkel kan man förespråka både Kackur och Sämskar som lämpliga områden
för fortsatt byggnation. I såväl Kackur som Sämskar har man ett utbyggt vattenlednings- och
elnät. Avloppsledningsnätet har man byggt ut till delar av planeområdets befintliga byggnation,
se även punkt punkt 3.1.3 Den byggda miljön – Teknisk försörjning. Dimensioneringsskalan
anses som hållbar och möjliggör en sund utveckling för Kackur och Sämskar.
Väsentliga konsekvenser av alternativet: Alternativet medför totalt 20 nya byggnadsplatser.
Till övriga delar, och i jämförelse med befintlig delgeneralplan, ändras inte planeområdets karaktär, annat än att området får möjlighet till en tätare exploatering på sina ställen.
4.5.1 Val av delgeneralplanelösning och grunderna för valet.
Detta alternativ valdes för att den först och främst motsvarande förväntningen på området till
störst utsträckning, men även för att den gav den mest jämlika behandlingen av markägarna
avseende deras mark och utnyttjandemöjligheten av den. Alternativet medför 20 nya byggrätter
till delgeneralplaneområdet för Kackur och Sämskar.
4.5.2 Utlåtanden och åsikter som inkommit när delgeneralplaneutkastet varit framlagt
till officiellt påseende och beaktandet av dem
Myndighetsutlåtanden och inlämnade åsikter från planeutkastets officiella påseende redovisas
under denna rubrik när de erhållits.
4.5.3 Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när delgeneralplaneförslaget varit
framlagt till officiellt påseende och bemötandet av dem
Myndighetsutlåtanden och inlämnade anmärkningar från planeförslagets officiella påseende samt
konsultens bemötande på dessa redovisas under denna rubrik när de erhållits.

5.

REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN

5.1

Planens struktur
Delgeneralplanen innefattar 3 huvudsakliga beteckningar, Område för fristående småhus (AO),
Jord- och skogsbruksdominerat område (M) samt Jordbruksområde (MT). Dessa beteckningar
visar var det är möjligt att förverkliga den i beteckningen nämnda verksamheten. Områdena för
fristående småhus har angetts byggplatsvis, dvs. det utvisar det ungefärliga läget där småhus
kan förverkligas. De ovan nämnda beteckningarna är centrala eftersom huvudmålet med delge-
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neralplanen är att främja småhusbyggandet på området. Specifika områden inom planeområdet
kan vara ”skyddade” av diverse orsaker. Som grund för dessa områden har bl.a. den för området
uppgjorda naturinventeringens (2013) rekommendationer använts.

Bild 12. Delgeneralplanen från 2002.

Bild 13. Utdrag ur planeutkast (5.12.2013).

5.1.1 Dimensionering
I kommunen har man strävat efter att använda sig av en dimensioneringsskala som beroende på
stomlägenhetens areal inom dimensioneringszonen kan ge mellan 0-6 nya byggplatser. Den interna skalfördelningen har dock justerats för att passa varje enskild by då varje by i kommunen
har egna särdrag.
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. Även
faktorer som planeområdets totalareal påverkar utdelningen av tomter och för att varken övereller underdimensionera antalet nya byggrätter bör den interna skalfördelningen styras.
I planearbetet har ett flertal olika dimensioneringsalternativ testats och undersökts för att uppnå
ett tillfredställande resultat. Följande arealskala visades vara lämplig ur både samhällsteknisk
synvinkel som ur en byggbarhetssynvinkel, och ger upphov till 20 nya byggplatser, som samtidigt svarar mot efterfrågan på byggplatser på området.

Arealspann, ha

Antal byggplatser

0,2-1,2

1

1,21-2,3

2

2,31-3,5

3

3,51-4,8

4

4,81-6,5

5

6,51

6

Som utgångspunkt för arealberäkningen har av kommunen utarbetats följande dimensioneringskriterier och byggnadsområden. Principerna har åskådliggjorts på karta nedan.
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Bild 14. Dimensioneringsgrund för området. Dimensioneringszonens område med rött (150m buffert
från huvudvägar), samt byggnadszon för nya byggplatser med gult (65m buffert från huvudvägar).

5.1.2 Service
Servicen kommer även i fortsättningen, i likhet med nuvarande situation, att ordnas på annat
håll och utanför planeområdet. Den närmaste servicen kommer finnas i kommunens centrumområde, Holm, på ca 2 km avstånd, dvs. på cykelavstånd från ifrågavarande planeområde. Inom
överskådlig framtid finns det inte heller några planer på att utöka den kommersiella servicen på
planeområdet.
5.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
På planeområdet har utförts en naturinventering. På de områden som på något vis behöver beaktas, så placeras varken nya vägar eller tomter. På de områden där man under byggtiden är
tvungen att forma terrängen för anläggning av vägar och byggplatser, förorsakar verkställandet
av delgeneralplanen förändringar/ingrepp i jord- och berggrunden.

5.3

Områdesreserveringar
Nedan presenteras beteckningar för planens huvudsakliga användningsändamål.
AO

Område för fristående småhus.

YK

Område för kyrkor och andra församlingsbyggnader.

V

Rekreationsområde.

VV

Område för badstrand.

RA

Område för fritidsbostäder.
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LS

Hamnområde.

ET

Område för samhällsteknisk försörjning.

M

Jord- och skogsbruksområde.

MT

Jordbruksområde.

MA

Landskapsmässigt värdefullt åkerområde.

MP

Område för trädgårdsodling och växthus.

W

Vattenområde.

Övriga beteckningar kan studeras på planekartan.
5.4

Planens konsekvenser
5.4.1 Konsekvenser för den byggda miljön
Samhällsstruktur
Med delgeneralplanen ger man området nya byggnadsplatser. Man styr de nya byggnadsplatserna till redan exploaterade delar inom planeområdet och på så vis ändrar man inte själva samhällstrukturen till någon annan del än att en högre exploatering på redan befintliga områden
realiteras. Man planlägger området för en naturlig utveckling och ger både Kackur som Sämskar
en möjlighet till organiserad tillväxt och ökad livskraft, utan att för den delen bryta ramarna för
den befintliga samhällstrukturen.
Ser man till den ekonomiska samhällsaspekten för boende, arbetsplatser och service, är det
mest samhällsekonomiskt att bygga strukturerat och att använda befintlig kommunalteknik. I
Kackur och Sämskar finns utbyggda vattenlednings- och elnät samt ett till vissa delar utbyggt
avloppsnät. Att anvisa nya byggnadsplatser i anslutning till dessa kommunaltekniska ledningsnät
är av god samhällsplaneringsanda.
Stads-/tätortsbild
Tätortsbilden i Kackur och Sämskar har sin tydliga centrala punkt i anknytning till småbåtshamnen. Byggnationen breder ut sig från småbåtshamnen och i riktning mot de stigande randområdena. Man upplever en tydlig knutpunkt för den centrala delen i området mellan småbåtshamnen, Kackurvägen, Sämskarvägen och Sandörsvägen. Byggnadstrukturen är också relativt enhetlig, men givetvis kan man se huskroppar från olika tidsepoker. Byggnaderna är ofta i 1½
plan.
Service
Servicenivån inom området kommer fortsättningsvis vara på samma nivå som tidigare, dvs.
basservicen är lokaliserad till centrumområdet och större handelsenhet/koncentrationer finns på
ett avstånd av ca 10km i Jakobstad.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Arbetsplatserna är i huvudsak belägna utanför planeområdet, i närhet av större centra eller i
övriga delar av kommunen. Delgeneralplanen medför inte några nya arbetsplatser.
Rekreation och fritidsverksamhet
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Inom området har inte utvisats egentliga nya rekreationsområden. Den befintliga badstranden
bibehålls. Rekreations- och fritidsverksamhet, ss. bärplockning, skogspromenader, kan även i
framtiden bedrivas i områdets skogar på basen av allemansrätten.
Trafik
Den dagliga trafiken kommer att ändras inom planeområdet. Trafikmängden i området kommer
att öka en aning till följd av att fler småhus byggs på området. Trafiken till båthamnen regleras i
huvudsak av antal båtplatser, och bedöms således inte öka påtagligt. Trafiken till badstranden
kommer, alltefter byggandet tilltar, att öka till området. Avsaknaden av lätta trafikleder gör huvudvägarna till en säkerhetsrisk för speciellt den lätta trafiken och fotgängarna. En annan säkerhetsrisk är även antalet tomtanslutningar. I planen har därför strävats till att samla/samordna
infarterna från huvudvägarna, vilket förbättrar olycksrisken vid in- och utfart från tomterna. Kan
dock konstaterats att det inte är frågan om ett stort antal byggplatser som förlagts till området,
vilket således inte gör området mer trafikfarligt än övriga likartade områden. Sikten längs huvudvägarna på området är god, och bedöms vara det även när alla planens byggplatser förverkligats.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Som en del i uppgörandet av delgeneralplanen har byggnadsbeståndet och miljön granskats. För
området har i samband med den tidigare gällande delgeneralplanen (2002) uppgjorts en kulturmiljö- och byggnadsinventering. Den inventeringen har använts som grund, och en revidering/bedömning av tidsenligheten av den har gjorts i samband med detta planearbete. Värdefulla
områden och objekt som konstaterats vara av kulturhistoriskt-, byggnadshistoriskt-, eller byamässigt värde, har märkts ut på planekartan med sk-beteckning. Inom området finns inga kända
fornminnen. Nedan ett antal objekt och helheter som ansetts värdefulla vid granskning av miljön
och byggnadsbeståndet. Genom anvisandet av dessa objekt och helheter i planekartan tryggas
de kulturhistoriska värdena på området, och samtigit förebygger man negativa konsekvenser för
dess del.
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Miljöskydd och störningar i miljön
Delgeneralplanen medför endast nya byggnadsplatser för egnahemshusbyggande och påför således inte området med några störningar i miljön, eller några sådana verksamheter som kan kräva
miljöskyddsbestämmelser. Om byggplatsen inte kan anslutas till det kommunala avloppet, skall
miljönämndens och hälsovårdsmyndigheternas direktiv gällande avloppsvatten och renande av
det, följas.
Teknisk försörjning
På planeområdet finns elnät, avlopps- och vattenledningar på en stor del av området, se punkt
3.1.2. Den byggda miljön, teknisk försörjning). Allt eftersom områdets byggplatser förverkligas
måste nämnda tekniska försörjning möjligtvis byggas ut och förstärkas. Vid placering av nya
byggplatser har nuvarande utsträckning och verksamhetsområde för kommunaltekniken beaktats
för att förhindra onödig utspridning av byggnationen. Detta för att minimera de kommunaltekniska anläggningskostnaderna. Eftersom kommunaltekniken är utbyggd i relativt stor utsträckning, förorsakar inte kompletteringsutbyggandet nämnvärda konsekvenser för området eller dess
miljö.
Specialverksamhet
På planeområdet finns ingen specialverksamhet och medför således inte positiva, eller negativa,
konsekvenser.
5.4.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön
För området har utförts en naturinventering under 2013. I inventeringen har inte konstaterats
naturtyper som är skyddade enligt vattenlagen, naturskyddslagen eller skogslagen. Ej heller har
flygekorre, sällsynta utrotningshotade växter eller fåglar observerats. Naturinventeringen har
bifogats denna planebeskrivning (bilaga 2).
Landskapets särdrag
På området finns öppna och obyggda odlingsmarker samt skogsområden i naturtillstånd. Områdets terräng är ställvis kuperad, speciellt i närheten av båthamnen där höjdskillnaderna ger sig
väl till känna. Exploateringen av området påverkar givetvis själva planeområdet, råmark blir
planerad mark medan anläggandet av tomter ställvis förändrar områdets karaktär. Angående
verksamhetsformer kan man inte tala om en förändrad landskapsbild, men likt ovan nämnt medför områdets utveckling givetvis en högre exploatering och på den punkten erhåller man en starkare och än mer enhetlig helhetsbild av området. Ingen byggnation har angetts till de landskapsmässigt värdefulla åkerområdena i Kackur, och således medför inte planens förverkligande
negativa konsekvenser för dess del.
Topografi
Medelhöjden på planeområdet ligger kring 10-15 m.ö.h. Höjdkurvorna varierar mellan ca 3 och
23 m. Området kommer att bibehålla sin topografiska karaktär men vid anläggandet av nya husgrunder är man tvungen att göra små ingrepp i terrängen, men för topografin i landskapsbilden
kan man inte tala om några radikala förändringar. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet har i
sista hand ansvaret för de nya byggplatsernas höjder, och anpassandet av dem i närmiljön, i
samband med bygglovsbehandlingar.
Jordmån
Under byggnadskedet kommer arbetsmaskiner att figurera på byggplatserna och en viss förorening under arbetsskedet är oundviklig. Byggplatserna som delgeneralplanen ger möjlighet att
förverkliga är dock inte av sådan karaktär att de på sikt skall kunna medföra några föroreningar i
området. Till området har endast byggplatser för boende anvisats.
Vattendrag och vattenhushållning
På delgeneralplaneområdet finns inget område för grundvatten att beakta. Till den naturliga dagvattenavrinningen påförs ringa förändringar. Till de delar i planeområdet där avloppsledningsnätet är utbyggt, skall avloppsvattnet kopplas till det kommunala avloppsnätet.
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Naturskydd
I området eller i dess omedelbara närhet finns inga naturskyddsområden.
I naturinventeringen har inte konstaterats sådana uppgifter som till sina särdrag skulle hindra
uppgörandet eller verkställandet av delgeneralplanen.
Naturaområden
Man har konstaterat att det i planeområdets direkta närhet inte finns några Natura 2000områden eller andra naturskyddområden.
5.4.3 Samhällsekonomiska (övriga) konsekvenser
Kommunaltekniska lösningar finns på området och en högre exploatering av området är således
att föredra. Området ligger nära kommunens administrativa centrum och utgörs dessutom av en
trevlig och havsnära boendemiljö i skärgårdslandskap.
5.5

Störande faktorer i miljön
Påverkan på jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet kommer att vara ytterst begränsad. Kommunalt avlopp är utbyggt till en stor del av området och med ett kompletteringsbyggande kan kommunen erhålla en ren boendemiljö där avloppsvatten inte rinner ut i terrängen
och försämrar invånarnas levnadsstandard.

5.6

Planebeteckningar och planebestämmelser
Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.3, områdesreserveringar samt angivna på
delgeneralplanekartan.

5.7

Namn
Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV KACKUR-SÄMSKAR DELGENERALPLAN.

6.

GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN

6.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att delgeneralplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under år 2014. Efter att
delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området i huvudsak på markägarna.

