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REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FAGERNÄS DELGENERALPLAN
1

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1 Kontaktuppgifter
Larsmo kommun ansvarar för planläggningen av kommunens områden. Tilläggsuppgifter
angående planarbetet fås av:
Larsmo kommun
Markanvändningsingenjör
Thomas Käldström
Telefon:+358 6 785 7224
Mobiltelefon:+358 44 787 7225
E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo
Revideringen av Fagernäs delgeneralplan uppgörs av FCG Design och Planering Ab.
Tilläggsuppgifter angående planarbetet fås av:
FCG Design och planering Ab
Projektchef
Kristina Salomaa
FM, YKS-588
Mobiltelefon: 044 298 2006
E-post: kristina.salomaa@fcg.fi
FCG Design och planering Ab
Osmovägen 34
PL 950
00601 Helsingfors
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1.2 Planeringsområde
Planeringsområdet omfattar Fagernäs by öster om Larsmo kommuncentrum och uppgår
till ca 328 ha. Planeringsområdet inkluderar gammal och nyare bosättning samt åkeroch skogsmark.

Figur 1. Planeringsområdets läge.

1.3 Planens målsättning
Målsättningen med planeringen är att revidera den gällande delgeneralplanen för
Fagernäs by. Delgeneralplanen uppgörs som en generalplan med rättsverkningar i
enlighet med MBL § 44, d.v.s. på basen av vilken bygglov kan beviljas. Dimensioneringen
för delgeneralplanen uppgörs på basen av de dimensioneringsprinciper som har godkänts
i Pls 18.1.2016.
I delgeneralplanen förtätas den befintliga bebyggelsen och delgeneralplanens
utvidgningsområden anvisas till jord- och skogsbruksområden eller annan passande
verksamhet. Byggrätter anvisas i enlighet med dimensioneringen. I delgeneralplanen
beaktas områdets natur- och kulturvärden. Uppmärksamhet fästs även vid möjliga behov
för lätta trafikleder.
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1.4 Planläggningens och beslutsprocessens skeden
Planläggningen anhängig, program för deltagande och bedömning (våren 2017)
Program för deltagande och bedömning (PDB) var framlagt till påseende under tiden
27.4-11.5.2017. 4 utlåtanden lämnades in över PDB. Dessa har bemötts i bilaga 2.
Planutkast (augusti – november 2017)
Planutkastet har uppgjorts under hösten 2017. Beredningsmaterialet behandlades av
planläggningssektionen i november och ställdes till påseende under tiden 1.12.31.12.2017. Under påseendetiden ordades ett infotillfälle för markägare och intressenter.
Över planutkastet inlämnades 16 åsikter och 5 utlåtanden.
Planförslag (vår 2017-2018)
Planförslaget uppgörs på basen av planutkastet och den respons som inlämnats över
planutkastet. Planförslaget ställs till påseende i 30 dagar. I enlighet med MBL § 65 kan
intressenterna lämna in en anmärkning om förslaget inom påseendetiden. Utlåtanden
begärs av berörda myndigheter.
Planförslaget var till påseende under tiden 16.3.-16.4.2018. Över förslaget lämnades 5
utlåtanden och tre anmärkningar. Responsen har sammanfattats som bilaga till
planmaterialet.
Godkänd delgeneralplan (sommar 2018)
Mindre justeringar till planen görs ifall det på basen av responsen över planförslaget finns
behov av detta. Planen förs till godkännandebehandling i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Godkännandebeslutet kungörs, varefter planen erhåller laga kraft
om 30 dagar ifall besvär inte inlämnats över planen.
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2

UTGÅNGSUPPGIFTER

2.1 Samhällsstruktur, befolkning och service
Planeringsområdet
är
enligt
YKR-klassificeringen
(miljöförvaltningens
uppföljningsprogram för samhällsstrukturen) byområde samt landsbygd. Inom området
finns fast bosättning samt några fritidsbostäder. Väster om planeringsområdet finns
Larsmo kommuncentrum, som enligt YKR-klassificeringen är tätort. Enligt
Statistikcentralens rutdatabas 2013 är planeringsområdets invånarantal ca 120 pers.
Kommersiell och offentlig service finns tillgänglig i Larsmo kommuncentrum.

Figur 2. Planeringsområdet i förhållande till YKR-klassificering samt byggnadsklasser i
Lantmäteriverkets terrängdatabas.
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Figur 3. Planeringsområdets befolkningsmängd enligt RTTK 2013 (statistikcentralens
rutdatabas).

2.2 Naturmiljö
2.2.1 Allmänt
En naturinventering har uppgjorts för planområdet under sommaren 2016 (Essnature
2016, bilaga 3). Inventeringen omfattade naturtyper, växter, häckande fåglar, flygekorre
och fladdermöss. I området finns mycket åkermark, men största delen består av små
oregelbundet formade åkerlappar insprängd i skogsmarken. Stora, mera öppna
odlingsfält finns endast på ett begränsat område i öster. Inom planområdet förekommer
inga sjöar, större bäckar eller åar eller andra vattendrag. I söder gränsar planområdet
delvis till Larsmosjön. Skogen på området är varierad med gamla, tvinvuxna tallskogar
på bergsområden, äldre lövblandskogar samt tallplantskogar i varierande ålder. I
området finns sparsamt med myrar eller andra våtmarker. På området finns en
vandringsled som korsar inventeringsområdet på flera ställen och därtill finns flera andra
små stigar i området som används flitigt. (Essnature 2016)
2.2.2 Flygekorre
Flygekorren räknas som en nära hotad art (NT) enligt klassificeringen av
utrotningshotade arter och den finns även med på bilaga IVa i EU:s habitatdirektiv. Enligt
direktivet är det förbjudet att förstöra eller försvaga artens föröknings- och rastplatser.
I samband med naturinventeringen lokaliserades ett revirområde söder om
Fagernäsvägen. I området hittades rikligt med spillning och biotopen är väl passande för
arten.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PLANBESKRIVNING

6 (32)

25.6.2018

2.2.3 Fladdermöss
Inom planområdet förekommer rikligt med fladdermöss, men endast nordisk fladdermus
påträffades. Förutom ett tiotal observationer av jagande fladdermöss hittades också tre
möjliga rast- och förökningsplatser för nordisk fladdermus. Samtliga av dessa
förökningsplatser finns i byggnader.
2.2.4 Värdefulla och skyddade naturtyper
Inom planområdet finns inte privata eller av staten ägda naturskyddsområden,
grundvattenområden, Natura 2000-områden eller områden som hör till skyddsprogram.
Inom det inventerade området finns inga naturtyper som är skyddade enligt
naturskyddslagen eller vattenlagen. Under inventeringen observerades två områden som
uppfyller kraven på viktiga livsmiljöer enligt skogslagen (sten- och blockfält) samt två
områden som är värdefulla med tanke på fågellivet.

Figur 4. Naturvärden i Fagernäs i enlighet med naturinventeringen.

2.2.5 Jord- och bergsmån
Jordmånen på planområdet är huvudsakligen sandmorän och berg. Öster om
Fagernäsvägen förekommer även finare silt. Berggrunden är huvudsakligen granodiorit.
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Figur 5. Jordmån och bergsmån på planområdet (GTK 2017).

2.3 Kulturmiljö
2.3.1 Arkeologiska objekt
Enligt Museiverkets databas finns det inte fornlämningsobjekt eller –områden inom
planeringsområdet. För uppgörandet av denna delgeneralplan har en utredning över
arkeologiska objekt utförts av KP Arkeologia. Granskningen har inkluderat kartor och
lidarmaterial. Terränggranskningar utfördes inte. I förhållande till arealen känner man
endast till få fornlämningar i Larsmo, vilket delvis förklaras av terränghöjden över
havsytan. De kända fornlämningarna har huvudsakligen tidbestämts till historisk tid. Vid
granskningen utnyttjades även lokalkännedom från Larsmo lokalhistoriska arkiv.
På basen av granskningen konstaterades 4 möjliga
kulturarvsobjekt eller andra objekt på planområdet.

fornlämningar

samt

2



Langbro, bro, historisk, ny tid. Lägesbestämning på basen av karta över
storskifte. Bron gick över det gamla sundet, som i nuläget är Fagernäsutfallet. Enligt
lokala källor finns vägbanken kvar.



Skutrymmet, arbets- och framställningsplats, historisk, ny tid.
Varv/båtbyggnadsplats vid den gamla stranden av sundet. Enligt muntlig
information har man funnit verktyg på platsen och det har tolkats att man byggt
båtar på platsen.



Stens, arbets- och framställningsplats, historisk, ny tid. Tjärgrop med ca 10
m diameter.



Holmboända, stenmur, historisk. Objektet kunde inte lokaliseras.



Fagernäs, bytomt, historisk, ny tid, kulturarvsobjekt. 4 hus eller husgrupper
som har betecknats på storskifteskarta från 1790-talet.



Blomqvist, torp, historisk, ny tid, annat objekt. Soldattorp som betecknats på
storskifteskarta. Lägesbestämning osäker.
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På fornlämningsobjekt tillämpas Lagen om fornminnen (1963/295). I enlighet med §15:
”Berör förverkligande av allmänt eller större enskilt arbetsföretag fast fornlämning på
sådant sätt, att därav föranledes särskild undersökning av denna eller särskilda åtgärder
för dess bevarande, bör företagaren ersätta kostnaderna härför eller deltaga i dem,
försåvitt detta icke med beaktande av omständigheterna skall anses oskäligt.” Därmed
är det möjligt att den som ingår ett projekt som berör en fornlämning kan med beaktan
av åtgärdernas art och omständigheter vara skyldiga att delta i undersökningen eller
skyddet av en fornlämning. Detta berör inte bytomterna, som klassats som
kulturarvsobjekt.
2.3.2 Byggnadsarv och landskap
RKY 2009-området Larsmo kyrka med omgivning sträcker sig till sina nordliga delar inpå
planeringsområdet. Omgivningen runt Larsmo kyrka är en undantagsvis välbevarad
kyrkomiljö för kapellförsamlingen som grundades i slutet av 1700-talet i den inre
skärgården i Österbotten. RKY-området består av Larsmo kyrka, det tätt bebyggda
Fagerudd sydost om kyrkan samt byggnadsgruppen vid Marieholms prästgård.
(Museiverket 2017)
En uppdaterad byggnadsinventering har uppgjorts för delgeneralplaneområdet. Längs
med vägen norrut från kyrkan i Fagernäs kan man se förtätningen av boende i anknytning
till de gamla bytomterna. Den byastruktur som har utvecklats västerut från kyrkan på
1900-talet är mer ojämn. Allt som allt har området bevarats ganska enhetligt. Ett flertal
bostadsbyggnader från 1800- och 1900-talen har bevarats på området. Byggnaderna
från återbyggnadstiden passar väl in bland det äldre byggnadsbeståndet.
Vid inventeringen har tre bybildsmässigt värdefulla områden avgränsats;
Fagernäsvägens och Petönsvägens område samt Petönsvägens ände. I samband med
inventeringen har även anvisats de byggnader som är värdefulla med tanke på
landskapet, deras byggnadshistoriska betydelse eller historiska betydelse. Kring byarna
finns även åkerområden som är landskapsmässigt värdefulla.
Stornabbåkerns begravningsplats i de östra delarna av planområdet sköts fortfarande
och den är till det allmänna utseendet parklik. Stornabbåkerns begravningsplats var i
bruk endast en kort tid, ca. 20-30 år. Vid sekelskiftet 1800- talet och 1900-talet
användes främst träkors och den största delen av dessa finns inte kvar längre. Några
gravkors i järn har bevarats. Begravningsplatsen omges av en hög gammal granhäck
som ger ett gammalt intryck.
2.3.3 Rekreation och fritid
Planområdets rekreationsvärden härrör främst till den fria naturen, skogarna och
vandringslederna. I Holm i Larsmo centrum finns det goda idrottsmöjligheter året runt.
2.4 Trafik
Huvudleden genom planområdet är Fagernäsvägen. Enligt Trafikverkets kartor över
trafikmängder uppgår dygnstrafiken från Fagernäs till Holm till dryga 620 fordon (tung
trafik 41 fordon). Från Fagernäs norrut är trafikmängderna klart mindre och uppgår till
knappa 100 respektive knappa 10 fordon.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PLANBESKRIVNING

9 (32)

25.6.2018

Figur 6. Trafikverkets kartor över trafikmängder 2016.

2.5 Tekniska nätverk
Vattenverkets
verksamhetsområde
täcker
Avloppshantering ombesörjs fastighetsvis.

huvudsakligen

hela

planområdet.

2.6 Planer som berör området
2.6.1 Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De statliga och kommunala myndigheterna ska beakta de riksomfattande målen för
områdesanvändning (Statsrådets beslut 30.11.2000, de justerade målen vann laga kraft
1.3.2009) samt främja förverkligandet av dem. Myndigheterna ska också bedöma
konsekvenserna av sina åtgärder sett ur de riksomfattande målen för
områdesanvändningens perspektiv.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen berör följande helheter:







fungerande regionstruktur
enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
(specialfrågor i Helsingforsregionen)
helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer

De riksomfattande målen för områdesanvändningen har uppdaterats och kommer att
träda i kraft 1.4.2018. För delgeneralplanen vars planförslag har ställts till påseende
innan 1.4.2018 tillämpas de nu gällande målen.
2.6.2 Landskapsplan och etapplandskapsplaner
Österbottens landskapsplan 2030 gäller på planområdet. På planområdet har bl.a.
följande beteckningar angivits:
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Beteckning

Bestämmelse
Stadsutvecklingszon. Med beteckningen anges zoner för urban utveckling.
Beteckningarna för utvecklingsprinciperna omfattar beteckningar för
områdesreserveringar för tätortsfunktioner, områdes- och objektbeteckningar
för centrumklasser samt andra centrala beteckningar.
Med beteckningen anvisas Jakobstads stadsregion (kk-2).
Utveckling av å- och älvdalarna. Med beteckningen anges områden för
landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt
sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på
lantbruket och övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det
fysiska landskapet utvecklas.
Med beteckningen anvisas Larsmo- och Öjasjön (mk-6). Vid områdesplanering
bör förbättring av vattenkvaliteten främjas. Området användning för
rekreation och turism bör utvecklas.
Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och
rekreation. Med beteckningen anges områden som är attraktiva med tanke
på turismen.
Med beteckningen anvisas:
JAKOBSTADSREGIONEN - PIETARSAAREN SEUTU: 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.
Område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller
landskapsvården.
Med
beteckningen
anges
nationellt
värdefulla
landskapsområden och byggda kulturmiljöer. Vid planering och användning av
samt byggande i områdena skall bevarandet av de värden som hänför sig till
kulturoch
naturarvet
främjas.
Vid
detaljerad
planering
skall
landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och
tidsmässiga skiktning beaktas.
Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på
kulturmiljön
eller
landskapsvården.
Med
beteckningen
anges
landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet
och på det regionala planet.
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. Med
beteckningen anges viktiga fågelområden utanför skyddsområden.
Beteckningen är informativ och anger de viktigaste nationellt betydande
fågelområdena utanför skyddsområden. Beteckningen begränsar inte
områdets användning för t.ex. jord- eller skogsbruk. Inom området kan finnas
flera olika markanvändningsformer.
Riktgivande friluftsled.
Cykelled.
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Figur 7. Planeringsområdets riktgivande läge i förhållande till Österbottens landskasplan
2030.

I Etapplandskapsplanerna 1 (handel) och 2 (förnybara energiformer) har det inte givits
beteckningar på planområdet.
Österbottens förbund har inlett uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040, vars
planutkast var till påseende under början av 2018. I planutkastet har man betecknat en
byggd kulturmiljö av riksintresse, Jakobstad-Karleby utvecklingszon, Jakobstad
stadsutvecklingszon, luo-område (FINIBA), riktgivande cykelled och friluftsled.
2.6.3

Jakobstadsregionens strukturplan Livskvalitet 2040
Livskvalitet 2040 är en strategisk plan för
markanvändningen i Jakobstadsregionen. I
planen har Fagernäs betecknats som övrig by,
där byagemenskapen bevaras och ny
bebyggelse passar in i byastrukturen.
Området ingår i zonerna ”Landet” och ”Fritid”.

Figur 8. Utdrag ur planen Livskvalitet 2040.
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2.6.4 Generalplaner
Fagernäs delgeneralplan gäller på planområdet. Delgeneralplanen har godkänts år 2002
och delvis reviderats år 2009.

Figur 9. Delgeneralplan för Fagernäs (2002) samt delvis revidering (2009).
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Larsmo strandgeneralplan har vunnit laga kraft 2013.

Figur 10. Planeringsområdet i förhållande till Larsmo strandgeneralplan.
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2.6.5 Detaljplaner
Fagernäs delgeneralplaneområde angränsar till Kvarnbackens detaljplan. Detaljplanen
har godkänts under år 2017.

Figur 11. Planeringsområdets ungefärliga läge i förhållande till Kvarnbackens detaljplan.

2.6.6 Byggnadsordning
Larsmo kommuns byggnadsordning har trätt i kraft 1.5.2008.
2.6.7 Markägo
Området är huvudsakligen i privat ägo.
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3

PLANLÄGGNINGENS SKEDEN SAMT DELTAGANDE

3.1 Behovet av delgeneralplanläggning
Behovet för planläggning har påkallats av den i kraft varande planens aktualitet. Eftersom
det är ca 15 år sedan planen för Fagernäs har godkänts behöver planen och dess
lösningar uppdateras för att kunna fungera som grund för beviljande av bygglov i enlighet
med MBL § 44. Detta kräver att planen är aktuell och att den styr markanvändningen i
tillräcklig mån.
3.2 Anhängiggörande av planläggningen samt program för deltagande och bedömning
Planläggningen har anhängiggjorts i samband med påseendet av program för deltagande
och bedömning.
Program för deltagande och bedömning (PDB) var framlagt till påseende under tiden
27.4-11.5.2017.
Vid planläggningen identifieras centrala intressenter, som har möjlighet att lämna in
åsikter och anmärkningar under påseendeskeden av planen. Myndigheterna lämnar in
utlåtanden över de frågor som berör respektive myndighets verksamhetsområde.
Centrala intressenter i detta projekt är:
Intressenter är de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt
av den plan som tas fram:




markägare och bosatta i planens konsekvensområde
företag och näringsutövare
användare av fritidsområdena

Sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:



sammanslutningar som representerar boende såsom byaföreningar
sammanslutningar som representerar särskilda intressen eller befolkningsgrupper
såsom naturskyddsföreningar
sammanslutningar som representerar näringsutövare och företag
Sammanslutningar och företag med särskilda verksamhetsområden så som
energi- och vattenförsörjning




Myndigheter vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:







Larsmo kommuns förvaltningsenheter
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen)
Österbottens förbund
Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
Österbottens museum
Social- och hälsovårdsverket, Jakobstad, hälsoinspektionen

Listan på intressenter kan kompletteras vid behov.
Allmänheten informeras om att frågan om planläggning väckts samt om
delgeneralplaneprojektets olika skeden genom kungörelser i lokaltidning och på Larsmo
kommuns anslagstavla och internetsidor www.larsmo.fi. Informations- och
diskussionstillfällen för intressenter ordnas vid behov.
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Delgeneralplanen ställs ut offentligt i det förberedande skedet (planutkast) och i
förslagsskedet (planförslag). Vid påseendetillfällen finns planmaterialet framlagt på
kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30) samt på kommunens hemsidor
(http://www.larsmo.fi/boende-och-miljo/planer/paseende).
Vid behov ordnas myndighetssamråd med berörda myndigheter.
3.3 Planutkast
Planutkastet har uppgjorts under hösten 2017. Som grund för arbetet har det uppgjorts
en naturinventering och en byggnadsinventering i området. Delgeneralplanens lösningar
grundas på en stomlägenhetsutredning och dimensionering i enlighet med Larsmo
planeringssektions beslut 18.01.2016.

Figur 12. Planutkast för Fagernäs.

Planutkastet var till påseende under december månad 2017. Över planutkastet inkom 5
utlåtanden och 16 åsikter.
3.4 Planförslag
Planförslaget har uppgjorts under början av 2018. I förhållande till planutkastet har
följande justeringar gjorts:
-

Områdesbeteckningar och byggplatser har granskats på basen av inkommen
respons.
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-

Byggplatserna i planen har granskats så att de motsvarar de befintliga bebygda
gårdarna eller ändamålsenliga helheter. Via denna granskning strävar man till att
byggplatserna ska bilda klara gårdsgrupper som är täta till sin karaktär och
därmed passar in i byns struktur.

-

För sådana fastigheters del som har en AO-byggrätt och fastigheten fortsätter till
stranden har man betecknat strandbastu med en skild beteckning.

-

Arkeologiska värden har utretts för planområdets del.

-

Byggnadsinventeringen har uppdaterats på basen av Österbottens museums
utlåtande över planutkastet.

-

Planbeskrivningen har kompletterats på basen av processens framskridning.

Figur 13. Planförslag för Fagernäs.

Planförslaget var till påseende under tiden 16.3.-16.4.2018.
3.5 Godkännande av delgeneralplanen
Inför godkännande har man gjort mindre justeringar till planmaterialet på basen av den
inlämnade responsen.
-

En byggplats har flyttats på basen av inlämnad respons. Eftersom flytten endast
berör enskilt intresse (2 markägare) så har ett skilt hörande utförts i enlighet med
MBF §32.
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-

s-2-beteckningen har justerats till sm på basen av Österbottens landskapsmuseums
utlåtande.

-

/s-beteckningens bestämmelse har preciserats:
Tidigare bestämmelse: ”/s, Område där miljön bevaras.”
Specificerad bestämmelse: ”/s, Område där miljön bevaras. Fastighetens
byggnadsbestånd är värdefullt och man bör sträva till att bevara det. Vid
kompletterande byggande bör beaktas att byggnaderna passar in i helheten.”
Dessutom har målsättningen med /s-beteckningen lyfts fram i samband med kapitel
4.2.

-

Mindre justeringar har gjorts till plankarta samt kompletteringar
planbeskrivningen gällande processen samt beteckningarna.

till

Revideringen
och
utvidgningen
av
Fagernäs
delgeneralplan
godkändes
i
planläggningssektionen
11.6.2018,
kommunstyrelsen
18.6.2018
och
av
kommunfullmäktige 25.6.2018.
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4

DELGENERALPLANENS INNEHÅLL

4.1 Stomlägenhetsutredning och dimensionering
4.1.1 Dimensionering
Dimensioneringen för Fagernäs har uppgjorts i enlighet med Larsmo planeringssektions
beslut 18.01.2016 för området nedan.

Figur 14. Dimensioneringsområde för Fagernäs delgeneralplan.

Planeringsbehovet på områden som inte har betydande byggnadstryck i enlighet med
MBL §44 har granskats via en dimensionering som baserar sig på en
stomlägenhetsutredning. Principmässigt har nya byggplatser anvisats invid det befintliga
byggnadsbeståndet samt vägnätet på ett sätt som inte i betydande mån inverkar
spridande på samhällsstrukturen.
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I enlighet med planen kan bygglov beviljas på byaområdet på AO-områden i enlighet
med MBL § 44 och på strandområdet på RA- och AO-områden i enlighet med MBL § 72.
En central målsättning vid delgeneralplanläggning som styr byggandet är en lika
behandling av markägarna vid anvisningen av byggplatser. Detta har förverkligats genom
att använda en enhetlig dimensioneringsmetod för hela dimensioneringsområdet.
Som tidpunkt för stomlägenhetsutredningen används 1.12.1980 – hösten 2017. En
fastighet som har registrerats senast 1.12.1980 tolkas som en stomlägenhet. Fastigheter
som har styckats och bebyggts efter detta räknas i samband med dimensioneringen som
stomlägenhetens använda byggplatser.
Fastighetens yta ligger som grund för den fastighetsvisa byggrätten. I
dimensioneringsberäkningarna har fastighetens yta uppmärksammats till den del som
den är belägen inom dimensioneringsområdet.
4.1.2 Antal byggplatser
I samband med uppgörandet av delgeneralplanen har man prövat och granskat ett flertal
olika dimensioneringsalternativ för att uppnå ett slutresultat som bäst tjänar Fagernäs
område. Sedan år 2002, då den nuvarande delgeneralplanen godkändes, har det i
genomsnitt beviljats 0,94 bygglov årligen. Detta har uppmärksammats vid fastställelsen
av behovet för nya byggplatser. I enlighet med MBL kan bygglov beviljas på basen av
§44 endast på sådana områden, där byggnadstrycket inte är betydande.
På planområdet finns det ett flertal obyggda byggplatser i enlighet med den nuvarande
delgeneralplanen. Därmed har man beaktat dessa i samband med dimensioneringen.
Behovet av nya byggplatser har beräknats på basen av antalet beviljade bygglov/år för
10 år framöver.
I enlighet med den nuvarande delgeneralplanen finns det på Fagernäs område 28
obyggda byggplatser. Vid dimensioneringen har dessa beaktats som byggda och anvisats
i enlighet med befintlig delgeneralplan. I samband med revideringen av delgeneralplanen
anvisas det på basen av dimensioneringsberäkningarna 9 nya byggplatser. Detta innebär
37 obyggda byggplatser på planområdet, vilket med marginal tryggar bygglovsbehovet
för området framöver.
Nedanstående skala visar hur stomlägenhetens areal korrelerar med antalet byggplatser.
Tabell 1. Skala för stomlägenheternas areal och antal byggplatser.

Stomlägenhetens areal (ha)

Antal byggplatser

0,2 - 1,2
1,21-3,5
3,51-5,0
5,1-10,5
10,51-

1
2
3
4
5

På
basen
av
stomlägenhetsutredningen,
lägenheternas
areal
och
dimensioneringsprinciperna
fastställs
dimensioneringsberäkningen.
Dimensioneringsberäkningen anger den beräknade byggrätten, d.v.s. antalet
byggplatser som kan anvisas i delgeneralplanen.
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Hur det beräknade antalet byggplatser anvisas i delgeneralplanen påverkas av
stomlägenhetens helhetsbyggrätt. Ifall helhetsbyggrätten för fastigheten har överskridits
har det inte anvisats nya byggrätter även om det enligt beräkningarna skulle bildas
sådana för någon styckad fastighet. Anvisning av byggrätt på basen av den
stomlägenhetsvisa beräkningen är praxis via vilken man säkerställer lika behandling av
markägare.
4.1.3 Resultat av dimensioneringen
I tabellen nedan redogörs för antalet byggda, befintliga och nya byggplatser på
planområdet. De nya byggplatserna har anvisats till byggnadsområdet.
Tabell 2. Byggplatser i enlighet med föreliggande delgeneralplan.

Befinliga byggplatser

Antal

Fast bostad

58

Fritidsbostad

1

Obyggd byggplats i enlighet med
nuvarande delgeneralplan

28

Nya byggplatser

9

Sammanlagt

96

4.2 Delgeneralplanens lösningar
Revideringen och utvidgningen av Fagernäs delgeneralplan omfattar ca 328 ha. På basen
av delgeneralplanen är det möjligt att bevilja bygglov i enlighet med MBL § 44.
Målsättningen med delgeneralplanen är att möjliggöra nybyggen i området i den
utsträckning som natur- och kulturvärden samt byns karaktär medger. I samband med
dimensioneringen har byns karaktäristiska drag tillsammans med markens beskaffenhet
och kulturmiljö beaktats.
Delgeneralplanens skala är 1 : 5 000.
Bostads- och fritidsbostadsbyggande riktas till områden som har betecknats med AOoch RA-beteckningar. På M-områden är det möjligt att bygga sådana byggnader som
härrör till jord- och skogsbruket då fastigheten har en tillräcklig areal i enlighet med
bestämmelsen. Målsättningen med beteckningen för strandzon är att styra större jordoch skogsbruksbyggnader till andra områden än precis invid stranden. Därmed styr
strandzon-beteckningen byggnation endast på M-områden. För sådana fastigheters del
som har en AO-byggrätt på en fastighet som löper ner till strandlinjen har man i förslaget
även betecknat en skild beteckning för strandbastu. Strandbastun härrör till AOgårdsgruppens byggrätt.
I samband med planförslaget har man även granskat bestämmelsen för beteckningen
landskapsmässigt värdefullt området för att lyfta fram de värden som härrör till RKY
2009-området.
I tillägg till detta finns det områden som är värdefulla med tanke på byabilden, där man
vid byggande och renovering bör beakta kulturmiljöns värden och gårdsgruppernas
traditionella struktur. Genom denna beteckning strävar man till att bevara byns karaktär
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och det byggda landskapet. Via /s-beteckningen har man lyft fram de gårdsgrupper som
på basen av byggnadsinventeringen bedömts vara värdefulla. På fastigheten finns
värdefulla huvudbyggnader och möjligen värdefulla ekonomibyggnader, vars värde bör
bevaras vid renovationer och kompletterande byggande. I byggnadsinventeringen har
man lyft fram de byggnader som är de mest representativa för olika tidsperioder. I
byggnadsinventeringen har man lyft fram de skilda objektens värden.
4.2.1 Områdesreserveringar
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4.2.2 Natur- och kulturvärden
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4.2.3 Övriga beteckningar

4.2.4 Allmänna bestämmelser
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5

DELGENERALPLANENS KONSEKVENSER
I markanvändnings- och bygglagen stadgas att konsekvenserna ska utredas då en plan
utarbetas. En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar (9 §
MBL). I 1 § i MBL definieras noggrannare att den aktuella planens uppgift och syfte,
tidigare gjorda utredningar samt andra omständigheter som inverkar på behovet av
utredningar ska beaktas vid bedömningen av konsekvenserna. Utredningarna bör
innehålla tillräckliga uppgifter för att de direkta och indirekta konsekvenserna av
genomförandet av planen kan bedömas. I förordningen listas fem punkter för vilka
konsekvenserna bör utredas:
1. Människornas levnadsförhållanden och livsmiljö
2. För jordmånen och berggrunden, luften
3. Växt- och djurarterna, naturens mångfald och naturresurserna
4. Samhällsstrukturen och -ekonomin samt trafiken
5. Landskapet och den byggda miljön
Den slutliga förteckningen över objekt för konsekvenser som måste utredas kompletteras
och preciseras under planprocessens gång.
Planen har uppgjorts med beaktande och sammanjämkande av inventeringarnas resultat,
kommunens målsättningar och markägarnas önskemål. Planens konsekvenser har
bedömts med beaktande av att allt byggande som anvisats förverkligas. Vid uppgörandet
av planen har man strävat till att minimera skadliga konsekvenser för naturen,
landskapet, den byggda miljön och människorna. Vid konsekvensbedömningen kan 0alternativet anses vara att planen inte uppgörs.
I följande tabell bedöms delgeneralplanens konsekvenser för olika delområden. I
granskningen användes följande bedömningsklassificering:
0
+
++
+++
---()

påverkar inte den nuvarande situationen
förbättras något jämfört med den nuvarande situationen
förbättras jämfört med den nuvarande situationen
förbättras avsevärt jämfört med den nuvarande
situationen
försämras något jämfört med den nuvarande situationen
försämras jämfört med den nuvarande situationen
försämras avsevärt jämfört med den nuvarande
situationen
beteckningen innanför parentesen beror på
förverkligandet.
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DELOMRÅDE

BEDÖMNING

MOTIVERING

Människornas
levnadsförhållanden och
livsmiljö

++

Delgeneralplanen har uppgjorts med beaktande av
nybyggnation i förhållande till bevarandet av en byaktig
struktur. Detta bedöms även bidra till att människornas
livsmiljö och byn bevarar sina karaktäristiska drag.

Jordmån och berggrund

0

Den småskaliga tillbyggnationen kräver inte stora
ingrepp i jordmån eller berggrund och medför inte
heller risker för förorening av dessa. Byggandet kräver
inte betydande massabyten.

Vatten, luftkvalitet och
mikroklimat

0

Den småskaliga tillbyggnationen påverkar inte
nämnvärt dessa faktorer.

Klimat

0

Den småskaliga tillbyggnationen påverkar inte
nämnvärt dessa faktorer. Ett ökat invånarantal kan ha
konsekvenser för klimatet i och med ökad privatbilism,
men de verkliga mängderna är mycket små. På basen
av beviljade bygglov i området under de senaste 15
åren uppskattas antalet beviljade bygglov vara kring 10
st på 10 år.

Växt- och djurarter,
naturens mångfald

+

Områdets naturvärden har karterats och beaktats i
samband med delgeneralplanens lösningar. Enligt
bedömning är planens konsekvenser för naturvärden
och naturens mångfald positiva, eftersom byggandet
inte riktas mot sådana områden som ökar naturens
mångfald.
I samband med delgeneralplanläggningen har man
strävat till att sammanjämka naturinventeringens
resultat gällande fladdermössens rast-och
förökningsplatser med konsekvenserna för markägare.
På grund av få observationer har man i
delgeneralplanen inte betecknat rast- och
förökningsplatserna, som till karaktären bör vara i
regelbunden användning. I samband med uppgörandet
av delgeneralplanen har man inte på basen av den
mängd observationer som gjorts vid inventeringen
kunnat konstatera, att byggnaderna skulle vara i en
sådan regelbunden användning att det skulle vara
motiverat att förse byggnaderna med rivningsförbud. I
samband med naturinventeringen har man för de
objekt som är belägna på planområdet konstaterat att
det är sannolikt att byggnaderna är rast- och
förökningsplatser. Vid ett objekt observerade man två
fladdermöss och vid det andra objektet ett fladdermöss
som flög in i byggnaden. Fladdermössen karterades
under två tillfällen. Dock är fryslagret betecknat med en
/s-beteckning i samband med byggnadsinventeringen.
Det andra objektet som lyfts fram i naturinventeringen
hör till gårdsgruppen på den västra sidan av
Fagernäsvägen, som i byggnadsinventeringen
konstaterats vara värdefull och betecknats med /s.

Naturresurser
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Region- och
samhällsstruktur

Samhälls- och
energiekonomi

++

0

Trafik och möjligheter
att röra sig på området

++

Stadsbild och landskap

+

Kulturarv och byggd
miljö

++

På lokal nivå bidrar delgeneralplanen till att möjliggöra
invånarunderlaget i Fagernäs by. Service är tillgänglig i
Larsmo centrum på ett relativt nära avstånd. Via
dimensioneringsprinciperna styr även kommunen
byggplatserna till befintliga strukturer och förtätar byn.
Den småskaliga tillbyggnationen påverkar inte
nämnvärt dessa faktorer. Området är väl tillgängligt
med tanke på skolor och service.
Områdets närhet till Larsmo centrum möjliggör lätt
trafik (cykel och gång). Ökningen av privatbilism som
planen medför är småskalig.
Den byggnation som delgeneralplanen möjliggör passar
väl in i bybilden och landskapet.
I samband med planläggningen har
byggnadsinventeringen uppdaterats och inför
planförslaget har den kompletterats för kulturmiljöns
del. I delgeneralplanens lösningar har man beaktat
resultaten av inventeringen. Delgeneralplanen styr
byggandet även ur kulturmiljöns synvinkel genom
planbestämmelserna /s och sk.
I samband med uppgörandet av planförslaget har man
uppgjort en granskning av arkeologiska värden i
området samt beaktat resultaten i samband med
planlösningen. Möjliga fornlämningar är inte belägna på
områden där markanvändningen ändras.
Delgeneralplanen innebär inte betydande konsekvenser
för fornlämningar.
I den arkeologiska granskningen har ett objekt bedömts
vara kulturarvsobjekt. Detta har även
uppmärksammats i samband med
byggnadsinventeringen för delgeneralplanen och
betecknats med /s-beteckning.
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DELGENERALPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL DE RIKSOMFATTANDE MÅLEN FÖR
OMRÅDESANVÄNDNINGEN SAMT LANDSKAPSPLANEN

6.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen
I samband med planläggningen på generalplanenivå bör man beakta de riksomfattande
målen för områdesanvändningen. Nedan har presenterats de mål som specifikt berör
denna generalplan samt hur de har beaktats i samband med planläggningen:
MÅL

BEDÖMNING

FUNGERANDE REGIONSTRUKTUR:

Genom områdesanvändningen stödjer
man en balanserad utveckling av
regionstrukturen och förstärker
näringslivets konkurrenskraft och landets
internationella ställning genom att i så
stor utsträckning som möjligt utnyttja
befintliga strukturer och främja en
förbättring av livsmiljöns kvalitet och ett
hållbart nyttjande av naturresurserna.
Utvecklingen av regionstrukturen och
områdesanvändningen bygger i första
hand på områdenas egna starka sidor och
på faktorer förknippade med områdets
lokalisering.

Via uppdateringen av delgeneralplanen
säkerställer man att det även i fortsättningen är
möjligt att välgrundat medge bygglov för området
i enlighet med MBL §44. Via
delgeneralplanläggningen främjer man
utvecklingen av Fagernäs by och det befintliga
bynätverket.

Regionstrukturen utvecklas som en
polycentrisk och nätverkande enhet som
bygger på goda trafikförbindelser.

Via delgeneralplanläggningen främjer man
utvecklingen av Fagernäs by och det befintliga
bynätverket. Fagernäs är beläget i närheten av
Larsmo kommuncentrum. Trafikförbindelserna till
området är goda.

Med områdesanvändningen främjas
växelverkan mellan stad och landsbygd
samt utvecklingen av bynätet.

Via delgeneralplanläggningen främjer man
utvecklingen av Fagernäs by och det befintliga
bynätverket. Via delgeneralplanläggningen
möjliggör man nya byggplatser i enlighet med
behovet för området baserat på beviljade bygglov
per år samt på basen av uppgjord dimensionering.

Vid områdesanvändningen beaktas
näringar som grundar sig på
glesbebyggelse och enskilda funktioner
samt landsbygdens behov av nya, bofasta
invånare.

ENHETLIGARE SAMHÄLLSSTRUKTUR OCH KVALITET PÅ LIVSMILJÖN:

Genom områdesanvändningen främjas
den ekologiska, ekonomiska, sociala och
kulturella hållbarheten i samhällena och
livsmiljöerna.

Ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella
hållbarheten har beaktats i samband med
delgeneralplanläggningen.

Utgångspunkten för landskapsplanen och
generalplanen bör vara en välgrundad
bedömning av befolkningsutvecklingen. I
samband med planeringen på
landskapsnivå och generalplanläggningen
skall olika alternativ granskas när det
gäller utvecklingen på lång sikt av
befolkningsmängden såväl i tätorts- som
landsbygdsområdena.

Antalet nya byggplatser har anvisats på basen av
antalet årligen beviljade bygglov och med
beaktande av antalet obyggda byggplatser i
enlighet med nuvarande plan. I samband med
uppgörandet av delgeneralplanen har man
granskat olika dimensioneringsalternativ för
området.
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Vid planeringen av områdesanvändningen
skall man sörja för ett tillräckligt utbud av
tomtmark för byggandet av bostäder och
arbetsplatser.

Antalet nya byggplatser har anvisats på basen av
antalet årligen beviljade bygglov och med
beaktande av antalet obyggda byggplatser i
enlighet med nuvarande plan. Enligt bedömning
tillfredsställer antalet byggplatser behovet för
tomtmark med beaktande av områdets
karaktäristiska drag.

I samband med planeringen av
områdesanvändningen får nya märkbara
områden för bostäder, arbetsplatser och
serviceverksamhet inte placeras utanför
den befintliga samhällsstrukturen.

Den befintliga samhällsstrukturen har beaktats vid
uppgörandet av delgeneralplanen.
Delgeneralplanen möjliggör endast några nya
byggplatser som är belägna i samband med den
befintliga strukturen.

I samband med planeringen av
områdesanvändningen skall bebyggelsen
på landsbygden samt turismen och den
övriga fritidsverksamheten inriktas så att
de stödjer landsbygdstätorterna och
bynätet samt infrastrukturen.

Via revideringen av delgeneralplanen strävar man
till att stöda utvecklingen av Fagernäs by med
beaktande av dess karaktäristiska drag och
kultur- samt naturvärden.

Vid områdesanvändningen skall tillräckliga
områden reserveras för nätverk för
fotgängare och cyklister, och nätverkens
kontinuitet, säkerhet och kvalitet skall
främjas.

I delgeneralplanen har man anvisat gång- och
cykelled samt friluftsled.

KULTUR- OCH NATURARV, REKREATION I DET FRIA OCH NATURRESURSER:

Med hjälp av områdesanvändningen bidrar
man till att kulturmiljön och
byggnadsarvet samt deras regionalt
skiftande karaktär bevaras.

I samband med planläggningen har man
uppdaterat inventeringen av byggnadsbeståndet
och beaktat dess resultat vid delgeneralplanens
lösningar. RKY-området har beaktats i
delgeneralplanen med rasterbeteckning. Inom
RKY-området har man inte i denna delgeneralplan
anvisat nya byggplatser. Inom området finns dock
obyggda byggplatser i enlighet med gällande
delgeneralplan. Via bestämmelserna för RKYområdet och sk-området är det möjligt att
garantera att nybyggnationen passar in i
kulturmiljön. En levande by är även viktig för
bevarandet av kulturmiljöns karaktär.

Med hjälp av områdesanvändningen
främjas bevarandet av områden som är
värdefulla och känsliga i den levande och
den livlösa naturen och säkerställs att
deras mångfald bevaras.

Inför planläggningen har det uppgjorts en
naturutredning i området. Dess resultat har
beaktats i samband med delgeneralplanläggningen och områden som är värdefulla för
naturens mångfald har anvisats i planen.

Bördiga och enhetliga åkrar skall inte utan
särskilda skäl tas i bruk för
tätortsfunktioner, inte heller skall
värdefulla och vidsträckta skogsområden
spjälkas upp till följd av annan
områdesanvändning.

Åkerområdet samt landskapsmässigt värdefulla
åkerområden har beaktats och anvisats i
delgeneralplanen.
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6.2 Landskapsplaner
Landskapsplanerna och beteckningar i dessa skall beaktas och förverkligas på
generalplanenivå. Nedan presenteras de beteckningar som specifikt berör denna
generalplan samt hur de har beaktats i samband med planläggningen:
BETECKNING

BEDÖMNING

Stadsutvecklingszon.
Med
beteckningen anges zoner för urban
utveckling.
Beteckningarna
för
utvecklingsprinciperna
omfattar
beteckningar för områdesreserveringar
för tätortsfunktioner, områdes- och
objektbeteckningar för centrumklasser
samt andra centrala beteckningar.

Fagernäs by är väl tillgänglig till Jakobstad samt
till Karleby centrum samt de arbetsplatser och
den service som är lokaliserad där. Därmed är
det även ur regionalt perspektiv motiverat att
utveckla byn samt de möjligheter för boende
delgeneralplanen medger.

Med beteckningen anvisas Jakobstads
stadsregion (kk-2).
Utveckling av å- och älvdalarna. Med
beteckningen
anges
områden
för
landsbygdsbebyggelse
i
åoch
älvdalarna, där särskilt sådant boende
samt sådan näringsverksamhet och
rekreationsverksamhet som faller tillbaka
på
lantbruket
och
övriga
landsbygdsnäringar,
naturen
och
kulturmiljön samt det fysiska landskapet
utvecklas.

Delgeneralplanen för Fagernäs möjliggör boende
samt sådan näringsverksamhet och
rekreationsverksamhet som faller tillbaka på
lantbruket och övriga landsbygdsnäringar.
Natur- och kulturmiljön har beaktats i samband
med planläggningen och deras värden bevaras.

Med beteckningen anvisas Larsmo- och
Öjasjön (mk-6). Vid områdesplanering
bör förbättring av vattenkvaliteten
främjas. Området användning för
rekreation och turism bör utvecklas.
Område med turistattraktioner /
utvecklingsområde för turism och
rekreation. Med beteckningen anges
områden som är attraktiva med tanke på
turismen.

Delgeneralplanen för Fagernäs hindrar inte
områdets användning för turism- och
rekreationsändamål.

Med beteckningen mv-9 anvisas området
JAKOBSTADSREGIONEN.
Område som är nationellt värdefullt
med tanke på kulturmiljön eller
landskapsvården. Med beteckningen
anges nationellt värdefulla
landskapsområden och byggda
kulturmiljöer. Vid planering och
användning av samt byggande i
områdena skall bevarandet av de värden
som hänför sig till kultur- och naturarvet
främjas. Vid detaljerad planering skall
landskapsområdenas och den byggda
kulturmiljöns helheter, särdrag och
tidsmässiga skiktning beaktas.
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Område som är värdefullt för
landskapet eller regionen med tanke
på kulturmiljön eller
landskapsvården. Med beteckningen
anges landskapsområden och byggda
kulturmiljöer som är av intresse för
landskapet och på det regionala planet.

Områdets kulturvärden har beaktats i samband
med planläggningen.

Område som är särskilt viktigt med
tanke på naturens mångfald. Med
beteckningen anges viktiga
fågelområden utanför skyddsområden.
Beteckningen är informativ och anger de
viktigaste nationellt betydande
fågelområdena utanför skyddsområden.
Beteckningen begränsar inte områdets
användning för t.ex. jord- eller
skogsbruk. Inom området kan finnas
flera olika markanvändningsformer.

I samband med naturutredningen för
delgeneralplanen har noggrannare avgränsade
områden som är värdefulla för fågelbeståndet
avgränsats till den del de är belägna på
planområdet.

Riktgivande friluftsled.

Beteckningen har uppmärksammats och
preciserats i delgeneralplanen. Vandringsleden
betjänar främst allmänna rekreationsmöjligheter
för byns invånare. Vandringsrutten börjar i Holm
där det även finns möjligheter för ex. parkering.
Genom att från vandringsrutten vika av mot
Molnviksvägen och Fagernäsvägen kan man
även inkludera byns kulturlandskap till ruttens
landskap.

Cykelled.

Beteckningen har uppmärksammats och
preciserats i delgeneralplanen.

Delgeneralplanen för Fagernäs är inte heller i strid med de områdesbeteckningar som
har anvisats planområdet i utkastet till Österbottens landskapsplan 2040.
6.3 Jakobstadsregionens strukturplan 2040
I strukturplanen har Fagernäs betecknats som en by, vars byagemenskap ska bevaras
och nybyggnation passa in i byastrukturen. Området har betecknats som ”Landet”, d.v.s.
en zon som präglas av en levande landsbygd och där primärnäringarnas särprägel
beaktas och som ”Fritid”, d.v.s. en zon som präglas av fritidsboende och närhet till hav
och vattendrag.
Delgeneralplanen för Fagernäs strävar till att förtäta byastrukturen på ett sätt som passar
in i byns karaktäristiska drag samt med en sådan mängd nya byggplatser som motsvarar
behovet i området.
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FÖRHÅLLANDE TILL INNEHÅLLSKRAVEN PÅ GENERALPLANER (MBL § 39)
När en generalplan utarbetas skall man beakta:
1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar,
2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,
3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas,
4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt
energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett
ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt,
5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper
balanserad livsmiljö,
6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv,
7) att miljöolägenheterna minskas,
8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt
9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation.
I samband med revideringen av delgeneralplanen för Fagernäs har man beaktat en
fungerande, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsstruktur genom att beakta
behovet av nya byggplatser på området i enlighet med antalet beviljade bygglov per år
samt genom att placera nya byggrätter i enlighet med dimensioneringen i samband med
den befintliga samhällsstrukturen. De servicebehov som delgeneralplanen ger upphov till
finns i närheten i Larsmo kommuncentrum samt i Jakobstad och Karleby. Trafiken,
energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett
ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt.
I de allmänna bestämmelserna har man gett bestämmelser angående anslutning till
kommunala nätverk vid möjlighet. För övriga fastigheters del bör avloppet ombesörjas
fastighetsvis. Delgeneralplanen ger möjligheter till en trygg och sund och för olika
befolkningsgrupper balanserad livsmiljö. Delgeneralplanen innefattar huvudsakligen
områden för boende, medan beteckningar i anslutning till näringslivet inkluderar jordoch skogsbruksområden samt TY-området invid mejeritomten. Delgeneralplanen ger inte
upphov till miljöolägenheter. I delgeneralplanen har man beaktat tillräckliga områden för
rekreation och natur samt betecknat värden i anknytning till kultur och natur.

8

FÖRVERKLIGANDET AV DELGENERALPLANEN
Efter godkännande av delgeneralplanen förverkligas den via bygglov påkallade av
markägarna.
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