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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1

Identifikationsuppgifter

Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll
Finland Oy. Lantmäteriingenjör YH Jonas Aspholm har fungerat som planens utarbetare. Lantmäteriingenjör YH Christoffer Rönnlund har fungerat som planerare. Lantmäteriingenjör YH Jonas
Lindholm har fungerat som kvalitetsgranskare.
Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens kontaktperson
(kontaktuppgifterna nedan).
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovrättsesplanaden 19 E,

68570 LARSMO

65100 VASA

Tel. +358 6 785 7111

Tel. 020 755 7600

Fax +358 6 785 7299

Fax 020 755 7602

www.larsmo.fi

www.ramboll.fi

Markanvändningsingenjör

Planens utarbetare

Thomas Käldström

Lantm.ingenjör YH Jonas Aspholm

Tel. +358 44 787 7225

T +358 41 434 1678

E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

E-post: jonas.aspholm@ramboll.fi
Planerare
Lantm.ingenjör YH Christoffer Rönnlund
T +358 44 312 2301
E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
Kvalitetsgranskare
Lantm.ingenjör YH Jonas Lindholm
Tel. +358 50 349 1156
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

1.2

Planläggningsområdets läge

Planläggningsarbetet berör tre olika delområden i Bosund by, Larsmo kommun. Den sammanlagda arealen för dessa områden är ca 5,4 ha. Områdena ligger ca 12 km norr om kommunens
centrum i Holm. Avståndet till Jakobstad är ca 22,5 km medan avståndet till Karleby är ca 16
km.
Planläggningsområdets regionala- och riktgivande läge i nedanstående bilder.
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Bild 1. Områdets regionala läge © Lantmäteriverket.

Bild 2. Områdets riktgivande läge. © Lantmäteriverket.

1.3

Planens namn och syfte

Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJPLAN.
Med projektet eftersträvas att förbättra möjligheterna till en ökad befolkningstillväxt i Bosund.
För att lyckas med detta är det av vikt att kunna erbjuda attraktiva bostadstomter i byn. Läs
mer i punkt 4.1 – Behovet av detaljplanering.

1-6

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen

Befintliga och aktuella utredningar för planläggningsområdet beaktas. Utredningarna kompletteras efter behov.
Bilagor:

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

Bilaga 2A:

Bemötandesammanställning, utkastskedet.

Bilaga 2B:

Bemötandesammanställning, förslagsskedet.

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planläggningsprocessen

3.11.2015 § 35

Planeringssektionen beslutar att inleda reviderings- och utvidgningsarbete av Bosund detaljplan.

9.12.2016 § 39

Ramboll Finland Oy antas som konsult för planläggningsuppdraget.

22.4.2016

Kungörelse gällande påbörjandet av detaljplanen på kommungårdens anslagstavla för offentliga kungörelser samt i de lokala dagstidningarna. Kungörelsen i samband med att PDB (Program för deltagande och bedömning) och utkast framlades till officiellt påseende.

22.4–23.5.2016

PDB (Program för deltagande och bedömning) och utkast till påseende.

24.6–15.8.2016

Förslaget till påseende.

23.11.2016 § 272

Kommunstyrelsen behandlade detaljplanen.

30.11.2016 § 55

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

2.2

Planläggningsarbetet

Med planläggningsarbetet uppgörs en detaljplan.
De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är olika beteckningar för boende, arbetsplatser och rekreationsverksamhet.
2.3

Genomförandet av detaljplanen

Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på markägarna.

3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena på planläggningsområdet

3.1.1 Allmän beskrivning av området
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Planläggningsområdet är ca 5,4 ha. Stora delar av området är sedan tidigare detaljplanerat men
i denna planändring ingår även ett mindre utvidgningsområde.
Planläggningsområdet är uppdelad i tre mindre områden, alla områden finns i Bosund.
Kommunen kännetecknas överlag som en skärgårds- och landsbygdskommun med goda förbindelser till regioncentrumen Jakobstad och Karleby.
3.1.2 Naturmiljön

Landskapets särdrag
Byn ligger i nära anslutning till skärgården och havet. Inom byområdet finns flertalet mindre
insjöar. Detta inslag är dominerande i landskapsbilden.
Topografi
Höjdkurvorna i byn varierar från 1-10 m-ö-h. På de berörda områdena varierar höjden mellan 27 m.ö.h.
Jordmån
Planläggningsområdet domineras i sin helhet av sandmoränmark. Inom området finns en liten
andel bergsbundenmark.

Bild 3. Jordmånskarta. Röd nyans förevisar delområden med bergsbunden mark. Ljusbrun nyans förevisar delområden med jordarter bestående av sandmorän. Blå rastrering anger gyttja och silt. © GTK | ©
Lantmäteriverket.

Vattendrag och vattenhushållning
I Bosund finns tre insjöar som på grund av landhöjningen inte längre har direkt kontakt med
havet. Via diken och bäckar har insjöarna kontakt med havet i norr och Larsmosjön i söder.
Inom planläggningsområdet finns inga grundvattenområden. Kommunalt vattenledningsnät finns
utbyggt på hela området.
Naturskydd
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Inom planläggningsområdet eller dess närhet finns inga naturskyddsområden eller Natura 2000områden.
3.1.3 Den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
Bosund består av relativ tät byabebyggelse, sammanlagt finns i byn ca 315 hushåll. Bosund och
hela kommunen har en stadigt positiv befolkningsutveckling. En stor del av bebyggelsen finns
kring Byvägen och dess sidovägar. Bebyggelsen inom byn utgörs av såväl äldre välbevarade
gårdar som moderna nybyggda hus.
Informationskälla; Larsmo kommun, Statistikcentralen.
Samhällsstruktur
Hela Bosund räknas som ett tätortsområde. I Bosunds randområde breder det glesare landsbygdsboendet ut sig. Stora delar av tätortsområdet är både planlagt och anlagt.
Informationskälla; OIVA.

Bild 4. Bilden förevisar samhällsstrukturen. Röd färg; Tätortsområden, Grön färg; Byar, Blå färg; Landsbygdsbebyggelse/glesbygdsbebyggelse. © SYKE/YKR © MML, Esri Finland.

Stads-/tätortsbild
Tätorten som uteslutande består av fristående småhus är uppbyggd kring Byvägen och dess
sidovägar. I anknytning till Byvägen ligger ett gammalt fähus som i dagens läge används som
uthus/förråd, se nedanstående bilder.

Bild 5. Det gamla fähuset som i dagens läge används som uthus/förråd.
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Bild 6. Det gamla fähuset som i dagens läge används som uthus/förråd.

Arbetsplatser, service
Inom planläggningsområdet finns i dagens läge utrymme för offentlig service och en bilverkstad.
Båda verksamheterna finns koncentrerade till en tomt i direkt anslutning till Byvägen.
Rekreation och fritidsverksamhet
Invid Bosund lågstadieskola finns en rink, grusplan och ett skidspår. I övrigt finns i byn inga
byggda rekreationsanläggningar.
Teknisk försörjning
På planläggningsområdet finns fungerande kommunalteknik. Vatten- och avloppsnätet är utbyggt.
3.1.4 Markägoförhållanden

Såväl kommunen som privata markägare står som ägare till fastigheterna på området.
3.2

Planeringssituationen

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet

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 detaljplaneområdet:
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

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapsplanens betydelse med nedanstående text:
Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med landskapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och
regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade
riktningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt.
Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områdesanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och
detaljplaner som kommunerna uppgör.
Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen
fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010.

Bild 7. Utdrag ur Österbottens landskapsplan. (fastställd: 21.12.2010).

För planläggningsområdet finns följande reserveringar i landskapsplanen:
Beteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
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.
mv-9, JAKOBSTADSREGIONEN
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 särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald
Beskrivning av beteckningen: 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.
Serviceby
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges viktiga bycentrum
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som är starka till sin verksamhetsbas och viktiga med tanke på regionstrukturen
eller omgivningen.
Planeringsbestämmelse: Vid mera detaljerad planering bör bycentrumets
ställning stärkas genom att behoven beträffande boende, primärproduktion och
övrig näringsverksamhet sammanjämkas. Nybyggnation bör placeras fördelaktigt
med tanke på service, samhällsteknik och miljön. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande.
Vid planering av markanvändning och byggande bör bevarande av områdets
kulturhistoriska och landskapsmässiga särdrag främjas. Byggande bör anpassas
till bymiljön.
Riktgivande friluftsled
Planeringsbestämmelse: Noggrannare planering och utmärkning av vandringsleder bör ske i samarbete med markägare och myndigheter. Vid planeringen
bör miljövärdena beaktas.
Cykelled
Bebyggt område

3.2.1.2.1

Etapplandskapsplan 1 & 2

Etapplandskapsplan 1 - Lokalisering av kommersiell service och Etapplandskapsplan 2 - Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten innehåller inga reserveringar som berör
planläggningsområdet.
3.2.1.3

Generalplan

För Bosund finns en delgeneralplan (Bosund delgeneralplan, revidering 7.2.2002). I delgeneralplanen för Bosund är det aktuella området inte planlagt, eftersom kommunen valt att inte delgeneralplanera sådana områden som från tidigare är detaljplanerade.

Bild 8. Utdrag ur Bosund delgeneralplan.
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3.2.1.4

Detaljplan

Det aktuella området är sedan tidigare planlagt på detaljplanenivå. På området finns följande
aktuella planer som berörs av planeändringen:


Byggnadsplan för Bosund i Larsmo kommun. Godkänd av Vasa länsstyrelse 23.1.1981.

Bild 9. Utdrag ur Byggnadsplan för Bosund i Larsmo kommun. M-område berör den aktuella detaljplaneändringen. Riktgivande läge med röd linje.

Bild 10. Utdrag ur Byggnadsplan för Bosund i Larsmo kommun. Kvarter 2 berör den aktuella detaljplaneändringen. Riktgivande läge med röd linje.



Byggnadsplaneändring i kvarter 9, 10, 12 samt på planeväg-, P- och LP-områden. Byggnadsplaneutvidgning i kvarter 9, 12, 21, 22 samt på planeväg- LYT- och VL-områden. Godkänd av Vasa länsstyrelse 24.4.1990.
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Bild 11. Utdrag ur Byggnadsplan för Bosund i Larsmo kommun. Kvarter 12 berör den aktuella detaljplaneändringen. Riktgivande läge med röd linje.



Byggnadsplan för del av Bosund. Godkänd av Vasa länsstyrelse 6.6.1990.

Bild 12. Utdrag ur Byggnadsplan för Bosund i Larsmo kommun. Kvarter 41 samt M- och VL-område berör
den aktuella detaljplaneändringen. Riktgivande läge med röd linje.



Ändring av Bosund detaljplan – Detaljplanen berör en del av kvarter 51. Godkänd av kommunfullmäktige 27.8.2008.

Bild 13. Utdrag ur Ändring av Bosund detaljplan. Kvarter 51 berör den aktuella detaljplaneändringen.
Riktgivande läge med röd linje.
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Utvidgning och ändring av Bosund detaljplan – Detaljplanen berör kvarter 4, 7, 9, 10, 11, 13
och 14 samt område för allmän väg. Godkänd av kommunfullmäktige 30.5.2012.

Bild 14. Utdrag ur Utvidgning och ändring av Bosund detaljplan. Kvarter 14 berör den aktuella detaljplaneändringen. Riktgivande läge med röd linje.

3.2.1.5

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 26.3.2008.
3.2.1.6

Tomtindelning och tomtregister

Information angående fastighetsindelningen på området är baserad på tidsenliga uppgifter från
Lantmäteriverket.
3.2.1.7

Baskarta

Som bas i planläggningsarbetet har kommunens tidsaktuella baskarta använts.

4. OLIKA SKEDEN I PLANLÄGGNINGSPROCESSEN
Kommuner har enligt finsk lagstiftning planläggningsmonopol i sin egen kommun och således bör
det genom planläggningsprocessen hållas ett smidigt och informativt samarbete med Larsmo
kommun. Intressenter bör ges möjlighet att höras och där av ordnas officiella påseendeskeden
för allmänheten.
Som första steg utarbetas ett Program för deltagande och bedömning (PDB). PDB sätts till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in påpekanden och av myndigheter
begärs utlåtande. PDB är en informativ handling och berättar vad planläggningsarbetet handlar
om, vilka lagparagrafer som styr planläggningen och vem som står som kontaktperson vid eventuella frågor. Om behov finns uppdateras PDB under planläggningsprocessen.
Som andra steg utarbetas ett detaljplaneutkast för markanvändning, i vilket inkommen respons
från påseendeskedet för PDB beaktas. Uppgjorda och befintliga utredningar som berör projektet
beaktas. När en fungerande planlösning erhållits sätts utkastet till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in påpekanden och av myndigheter begärs utlåtande.
Första och andra steget kan utföras parallellt.
Som tredje steg utarbetas ett detaljplaneförslag för markanvändning, i vilket inkommen respons
från påseendeskedet för utkastet beaktas. Förslaget uppgörs för att erhålla en optimal lösning.
När en fungerande planlösning erhållits sätts förslaget till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in anmärkningar och av myndigheter begärs utlåtande.
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Som fjärde steg görs tekniska justeringar på förslaget. Tekniska justeringar utförs på basen av
inkommen respons från påseendeskedet för förslaget, samt genom att korrigera eventuella och
observerade småfel. Stora förändringar i förslaget kan medföra att förslaget åter en gång sätts
till officiellt påseende. Små korrigeringar i förslaget kräver dock inte ett nytt påseendeskede.
Som femte, och sista, fas skall kommunen godkänna förslaget. Besvär kan lämnas in mot godkännandet. Inkommer inga besvär vinner planen laga kraft.
4.1

Behovet av detaljplanering

Behovet av planläggningsarbetet har uppkommit eftersom det finns ett behov av nya bostadstomter i området. Målsättningen är se över markanvändningen på området och skapa möjligheter för nya tomter.
I revideringsdelen är det aktuellt att både uppdatera och förbättra befintliga tomter. Med revideringsarbetet erhåller kommunen en mer tidsaktuell markanvändning som på ett bättre sätt överensstämmer med dagssituationen i Bosund.
De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 § utgör
grund för planläggningsarbetet, medan behovet av att utarbeta detaljplan grundar sig på MBL 51
§.
4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna

Kommunstyrelsen beslöt den 3.11.2015 enligt § 35 att områdets detaljplan skall revideras. Initiativet till revideringsarbetet har tagits av Larsmo kommun.
4.3

Deltagande och samarbete

4.3.1 Intressenter

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas
betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas/berörs i planläggningsarbetet.
Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken.
Som intressenter i planläggningsarbetet har följande definierats (enligt MBF 28 §):
Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planläggningsarbetet:


LARSMO KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (Norra Larsmovägen 30, 68570 LARSMO)



NTM-CENTRALEN (Närings-, trafik- och miljöcentralen) – (PB 262, 65101 VASA)



ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)



ÖSTERBOTTENS MUSEUM – (PB 3, 65101 VASA)



MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK/LARSMO
BRANDSTATION – (Huvudkontoret: Gustaf Adolfsgatan 76, 67200 KARLEBY)



STADEN JAKOBSTAD - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET – (PB 111, 68601 JAKOBSTAD)

Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av
planläggningsarbetet:


JNT Ab – (Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad)



Oy Herrfors Ab – (Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad)

1-16

Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planläggningsarbetet:


Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influensområde.



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

4.3.2 Anhängiggörande

Planläggningsarbetet anhängiggjordes den 4.11.2015 i samband med protokollutgivandet från
planeringssektionens möte den 3.11.2015 i Larsmo kommun.
Genom en kungörelse i samband med påseendeskedet för PDB (Programmet för deltagande och
bedömning) och utkastet har det meddelats allmänheten om projektstarten. Den 22.4.2016 sattes en kungörelse upp i Larsmo kommungård. En kungörelse fanns även i de lokala dagstidningarna den 22.4.2016. Föredragningslistor och protokoll har även kunnat ses på www.larsmo.fi.
4.3.3 Deltagande och växelverkan

Denna punkt kompletteras med datum under planläggningsprocessens gång, vartefter respektive
skede behandlats.


PDB (Program för deltagande och bedömning) och utkastet var framlagt under tiden
22.4–23.5.2016 i enlighet med MBL 62 §, MBL 63 § och MBF 30 §. Över utkastet inkom 4
utlåtande/n och 0 åsikt/er.



Förslaget var framlagt under tiden 24.6–15.8.2016 i enlighet med MBL 65 §. Begäran om
utlåtande över förslaget sändes till berörda myndigheter och sammanslutningar i enlighet
med MBF 27 § och MBF 28 §. Över förslaget inkom 5 utlåtanden och 0 anmärkningar.

4.3.4 Myndighetssamarbete

Berörda myndigheter ges möjlighet att ge utlåtande under planläggningsprocessens gång. Vid
behov ordnas myndighetsmöte i enlighet med MBL 66 § och MBF 26 §. Ytterligare möten ordnas
vid behov.

5.

MÅL FÖR DETALJPLANEN

Målet med planläggningsarbetet är att ge möjlighet till ytterligare byggande i området. Byns
befolkning ökar stadigt och det finns behov av attraktiva bostadstomter. I planläggningsarbetet
ämnar man att höja på byggrätten på vissa tomter medan andra kommer att omdisponeras. Som
målsättning finns också att planlägga några nya tomter.
Planläggningsarbetets utförande:
Markanvändnings och bygglagens 5 § – Målen för områdesplanering och 9 § - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas utgör grund för planläggningsarbetet.
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6.

DETALJPLANENS UTGÅNGSALTERNATIV

Förutom beaktandet av de klarlagda målen i punkt 5, har normala revideringsåtgärder utförts.
Justeringsåtgärder har utförts på platser där detta varit nödvändigt.
6.1

Detaljplaneutkast

I det utarbetade utkastet har målsättningar och korrigeringsbehov som framförts från både
kommunens och markägarnas sida beaktats. Befintlig markanvändning har analyserats och konstaterade behov av planläggningsstrukturella förbättringar har utförts.
Under utkastets påseendeskede begärdes utlåtande av myndigheter och sammanslutningar. Övriga intressenter gavs möjlighet att lämna påpekande.

Bild 15. Utkastets utformning.

6.1.1 Utlåtanden och åsikter som inkommit när utkastet varit framlagt till officiellt

påseende och beaktandet av dem
En sammanställning över myndighetsutlåtanden och inlämnade åsikter från utkastets officiella
påseende, samt bemötandet av dem, redovisas i Bilaga 2A – Bemötandesammanställning,
utkastskedet.
6.2

Detaljplaneförslag

Förslaget har utarbetats på basen av respons från utkastskedet. Dialog har förts med markägare
på området, medan planläggningssektionen påtalade justeringsbehov. Nedanstående större justeringar har utförts.


Kvartersnumreringen har uppdaterats.



Byggrätten har justerats på utvalda tomter.



I kvarter 12 har en KTY- och AR-tomt bildats. Dessa reserveringar är mer lämpade för de
verksamheter som idag bedrivs på tomterna.
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Tomterna i kvarter 16 har förstorats norrut.



I kvarter 17 har det planlagts en separat tomt (TV) för det gamla fähuset. Fähuset har
även angetts med s-beteckning och byggrätten har justerats. AO-tomten i samma kvarter har tagits bort.

Bild 16. Förslagets utformning.

6.2.1 Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när förslaget varit framlagt till offi-

ciellt påseende och bemötandet av dem
En sammanställning över myndighetsutlåtanden och inlämnade anmärkningar från förslagets
officiella påseende, samt bemötandet av dem, redovisas i Bilaga 2B – Bemötandesammanställning, förslagsskedet.
6.3

Teknisk justering

Tekniska justeringar har utförts på basen av respons från förslagsskedet. Dialog har förts med
markägare på området, medan planläggningssektionen påtalade justeringsbehov. Nedanstående
större justeringar har utförts.


För att ge mer djup och bättre byggförutsättningar för tomt nr. 5 (AP-beteckning) i kvarter 12, så har den riktgivande tomtgränsen mot tomt nr. 4 (KTY-beteckning) justerats.



För att trygga den offentliga serviceverksamheten på tomt 3 (AR-beteckning) i kvarter
12 har tilläggsbestämmelsen y 30 % tillfogats.



Vattenområdet har ritats om. Gränsen mellan VL-området och W-området har korrigerats.
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Bild 17. Förslagets utformning efter tekniska justeringar.

7.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

7.1

Planens struktur

I revideringsarbetet har strävan varit att utöka antalet byggplatser i byn. Arbetet har även resulterat i höjda byggrätter och sammanslagning av tomter. Genom rittekniska lösningar har omstruktureringar utförts för att plankartan skall överensstämma med dagssituationen och den
utveckling som skett.
7.1.1 Dimensionering



Planläggningsarbetet har resulterat i tre nya bostadstomter (två AO-tomter och en APtomt) och en tomt för lagerbyggnader.
o

Kvarter 17, en ny TV-tomt.

o

Kvarter 16, två nya AO-tomter.

o

Kvarter 12, en ny AP-tomt.



För bilverkstaden och offentlig serviceverksamhet, i kvarter 12, har planbeteckningen
ändrats för att bättre passa verksamheten (en AL-1-tomt  en KTY- och en AR-tomt).
Till AR-tomten har anvisats att Högst 30 % av den våningsyta som är tillåten på byggnadsytan får användas för offentlig serviceverksamhet. Småskalig dagklubbverksamhet
bedrivs i en del av det befintliga radhuset.



I kvarter 41 och kvarter 2 har tekniska justeringar utförts.



Den del av kvarter 51 som berörs av planläggningsarbetet ändrats från en tomt till tre
tomter (en AR-tomt  en AP-tomt och två AO-tomter).



I övrigt har revideringsarbetet resulterat i bl.a. höjda byggrätter och ändring av användningsändamål.

1-20

7.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet

Förverkligandet av detaljplanen torde inte orsaka några negativa konsekvenser för miljön. På de
områden där man under byggnadstiden formar terrängen för anläggning av gator och tomter,
förorsakar verkställandet av detaljplanen förändringar/ingrepp i jord- och berggrunden.
7.3

Planens förhållande till övriga planer

Beaktan av landskapsplanen:
Landskapsplanen och etapplandskapsplanerna har beaktats.
Konstaterande: Detaljplanen är uppgjord i god samverkan med landskapsplanen. Etapplandskapsplanerna berör inte de delar som nu planläggs.
Beaktan av Bosund delgeneralplan:
Bosund delgeneralplan har beaktats.
Konstaterande: Bosund delgeneralplan berör inte de delar som nu planläggs.
7.4

Områdesreserveringar – Beteckningar och bestämmelser

Planens beteckningar finns presenterade i nedanstående punkter samt angivna på kartan. Bestämmelserna enbart på plankartan.
AP

KVARTERSOMRÅDE FÖR SMÅHUS.

AR

KVARTERSOMRÅDE FÖR RADHUS OCH ANDRA KOPPLADE BOSTADSHUS.

AO

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS.

KTY

KVARTERSOMRÅDE FÖR VERKSAMHETSBYGGNADER.

TV

KVARTERSOMRÅDE FÖR LAGERBYGGNADER.

VL

OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION.

W

VATTENOMRÅDE

Övriga beteckningar: se plankartan.
7.5

Namn

Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DETALJPLAN.

8.

PLANENS KONSEKVENSER
8.1

Utredning om konsekvenserna i området

8.1.1 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
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Då planen förvekligas kommer förändringar i landskapet att skönjas. Det är dock inte frågan om
några stora förändringar utan mindre sådana. Exploateringen är av naturlig karaktär vid samhällsbyggande i tätort.
Summering: Konsekvenserna för landskapets särdrag bedöms som ringa.
Jordmån
Jordmånen på området ändras till en ytlig del i och med anläggandet av tomter, gator och kommunalteknik.
Summering: Konsekvenserna för jordmånen bedöms vara ringa och tillfälliga då de begränsar
sig till förverkligandeskedet.
Vattendrag och vattenhushållning
Inom området finns inga grundvattenområden. Avloppsvatten skall kopplas till det kommunala
avloppsnätet.
Summering: Konsekvenserna bedöms som obetydliga och naturliga.
Naturskydd
På planläggningsområdet, eller i dess direkta närhet, finns inte några Natura 2000-områden eller
andra naturskyddsområden som påverkar/påverkas av planen.
Planen förväntas inte medföra negativa konsekvenser för det i landskapsplanen informativt angivna viktiga fågelområdet/området som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.
Utökningen av byggnationen i närheten av vattendraget är småskalig.
Summering: Konsekvenserna för naturskyddet bedöms som obetydande.
8.1.2 Konsekvenser för den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
Ändringen av planen medför ändringar i form av nya bostadstomter och ändrat användningsändamål för vissa tomter. Det är frågan om små men viktiga ändringar.
Summering: Ändringarna i planen bedöms som positiva eftersom det möjliggör en fortsatt utveckling av byn.
Samhällsstruktur
Samhällsstrukturen i stort ändras inte i och med denna plan. Planen bygger på befintlig samhällsstruktur.
Summering: Konsekvenserna för samhällsstrukturen bedöms som småskaliga och av positiv
karaktär.
Stads-/tätortsbild
Planen ger en förtätad tätortsbild och de planlagda och modifierade tomterna för boende ger
möjlighet till olika former av boende i det centrala Bosund.
I kvarter 17 har det gamla fähuset planlagts med en s-beteckning (byggnad som bör bevaras).
Byggnaden ligger uppefter den centrala Byvägen och anses tillföra byamiljön ett mervärde.
Byggnaden är uppförd år 1951-1952 och på basen av sitt centrala läge anses byggnaden ge tätortsområdet i Bosund ett kulturhistoriskt värde, som vittnar om lokalhistorien och det tidigare
jordbrukarsamhället. Det är önskvärt att byggnaden ingår i den berörda tomtens helhet.
Summering: Konsekvenserna för tätortsbilden bedöms vara av positiv karaktär.
Arbetsplatser, service
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Planen har ingen direkt inverkan på arbetsplatserna och servicen i området. Indirekt ger dock ett
ökat byggande och en ökande befolkning en bra grund för befintliga verksamheter att utvecklas
eller åtminstone kvarstå.
Summering: Konsekvenserna för arbetsplatserna och servicen bedöms vara av positiv karaktär.
Rekreation och fritidsverksamhet
På den östra sidan om kvarter 12, 16 och 17 planläggs ett sammanhängande rekreationsområde.
Summering: Konsekvenserna för rekreationen bedöms vara av positiv karaktär.
Trafik
I och med att planen möjliggör mera byggande i området kommer trafiken att öka något. Det är
dock frågan om ytterst små ökningar av bebyggelsen och trafiken.
Summering: Konsekvenserna för trafiken bedöms som ytterst ringa.
Teknisk försörjning
På planläggningsområdet finns fungerande kommunalteknik. Vatten- och avloppsnätet är utbyggt.
Summering: Konsekvenserna för den tekniska försörjningen bedöms vara små. En förverkligad
detaljplan medför en sund- och kostnadseffektiv utbyggnad av kommunaltekniken.

9.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

9.1

Genomförande och tidsplanering

Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under år 2016. Efter att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägarna.

