Mottagare

Larsmo kommun
Dokumenttyp

Program för deltagande och bedömning
Datum

9.6.2016

LARSMO KOMMUN
REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGENERALPLAN

LARSMO KOMMUN
REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGENERALPLAN

Författare
Datum
Framställning

Jonas Aspholm, Jonas Lindholm
30.1.2013, 15.6.2015, 9.6.2016
Program för deltagande och bedömning

Ramboll
Hovrättsesplanaden 19 E
65100 VASA
T +358 20 755 7600
F +358 20 755 7602
www.ramboll.fi

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
6.
7.
8.
9.
10.
11.

UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH
BYGGLAGEN
PLANERINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE
KONTAKTPERSONER
INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT
Initiativ
Planläggningsbeslut
PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR
Planeringsuppdrag och syfte
Den byggda miljön
Miljöns nuvarande tillstånd
Landskapsplan
Landskapsplanens etapplan 1
Landskapsplanens etapplan 2
Generalplan
Delgeneralplan
Stranddelgeneralplan
Detaljplan
BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM
SKALL UTARBETAS
UTKAST OCH ALTERNATIV
BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
INTRESSENTER OCH SAKKUNNIGA
DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN
TIDTABELL

1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
8
8
8
9
9
9
10
11

1

1.

UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH
BYGGLAGEN
Ändringen av delgeneralplanen uppgörs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL),
MBL 62 §, 63 § och 64 §.

A) Växelverkan när planer bereds
Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för planeringen när planen bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars
boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter
och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen
eller muntligen uttala sin åsikt om saken.
B) Program för deltagande och bedömning
När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i
ett tillräckligt tidigt stadium.
När frågan om planläggning har väckts skall detta meddelas så att intressenterna har möjlighet
att få information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande
och bedömning. Informationen skall ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens
syfte och betydelse. Informationen kan också ges i samband med informationen om planläggningsöversikten.
C) Samråd om programmet för deltagande och bedömning
Kommunen kan samråda med den regionala NTM-centralen (närings-, trafik- och miljöcentralen)
om programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt och hur det skall genomföras.
Innan ett planförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå den regionala
NTM-centralens samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt.
Om programmet är uppenbart bristfälligt, skall den regionala NTM-centralen utan dröjsmål ordna
samråd med kommunen för att utreda behoven av att komplettera programmet.
Till samrådet skall kallas den intressent som väckt förslaget och enligt behov de myndigheter och
sammanslutningar vars verksamhetsområde saken berör.
D) Respons på programmet för deltagande och bedömning
Detta program för deltagande och bedömning är tillgängligt på Larsmo kommun, Miljö- och tekniska avdelningen, Norra Larsmovägen 30, 68570 LARSMO eller på kommunens internetsida
www.larsmo.fi.
Respons på programmet för deltagande och bedömning kan ges enligt följande:
Markanvändningsingenjör Thomas Käldström, tel. 044 787 7225.
e-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi.
Planläggare:
Jonas Lindholm
Lantmäteriingenjör YH
Detta program för deltagande och bedömning kommer att uppdateras vid behov under hela planeringsprocessen.
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2.

PLANERINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE
Planeringsområdet utgörs av Västerby glesbygdsområde i Larsmo kommun. Området har planlagts med delgeneralplan tidigare, vilken nu kommer att revideras och utvidgas. Området omfattar totalt ca 498 ha, av vilken utvidgningen utgör ca 333 ha.
Området är beläget i den nordvästra delen av Larsmo kommun. Avståndet till kommunens centrum i Holm är ca 9 km, medan avståndet till korsningen av landsväg 749 (Norra Larsmovägen)
och Västerbyvägen är ca 3,5 km.
Avståndet till Jakobstads centrumområde är ca 20 km och till Karlebys centrumområde ca 24,5
km. Planeområdets regionala läge har anvisats i bild 1 och planeområdets riktgivande avgränsning i bild 2.

Bild 1. Planeringsområdets regionala läge. ©Lantmäteriverket.

Bild 2. Planeområdets preliminära avgränsning angivet med svart.
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3.

KONTAKTPERSONER
Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland
Oy.
Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens planläggningstekniker
(kontaktuppgifterna nedan).
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30
68570 LARSMO
Tel. (06) 785 7111
Fax (06) 785 7299
www.larsmo.fi

Hovrättsesplanaden 19 E,
65100 VASA
Tel. 020 755 7600
Fax 020 755 7602
www.ramboll.fi

Kontaktperson:

Kontaktperson:

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

Planens utarbetare:
Lantmäteriingenjör YH Jonas Lindholm
T +358 50 349 1156
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi
Ansvarig planerare:
Lantmäteriingenjör YH Jonas Aspholm
T +358 41 434 1678
E-post: jonas.aspholm@ramboll.fi

4.

INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT
4.1

Initiativ

Initiativet till ändringen och utvidgningen av planen har tagits av Larsmo kommun.
4.2

Planläggningsbeslut

Beslutet för revidering av Västerby delgeneralplan har tagits den 12.12.2012 § 58 i Larsmo
kommunfullmäktige.

5.

PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR
5.1

Planeringsuppdrag och syfte

Målsättningen med detta projekt är att uppgöra en reviderad delgeneralplan för Västerby bebyggelseområde i Larsmo kommun. Revideringen och utvidgningen av planen utförs så att planen skall
kunna användas som grund vid beviljande av bygglov för bostadsbyggnader.
Kommunens målsättning är att skapa en delgeneralplan som är baserad på en stomlägenhetsutredning där den interna behandlingen av markägarna skall vara jämlik. Dimensioneringens principer
skall kunna tillämpas på övriga likaratade delgeneralplaner som revideras/uppgörs framledes.
Planearbetets utförande:
De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 § utgör
grund för planläggningsarbetet.
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5.2

Den byggda miljön

Bebyggelsen i området är av typisk Österbottniskt landsbygdskaraktär, lokaliserad (i huvudsak)
till områdets huvudvägar. En del av gårdarna ligger längs Krokönsvägen, i närheten av båthamnen, men bebyggelsen är främst placerad invid Västerbyvägen, Kroksvägen och Sonamovägen.
Utvidgningsområdet utgörs främst av skogsmark med ställvisa mindre odlingsmarker.

Bild 3. Den bebyggda miljön invid Sonamovägen varvas av skogspartier, öppna åkerområden och en del
bondgårdar. En typisk Österbottnisk landskapsbild speglar området, öppna ängsmarker/åkerområden
och rödmylla som dominerande färgsättning på diverse byggnader.

5.3

Miljöns nuvarande tillstånd

På området förekommer en stor del öppna obyggda odlingsmarker och skogsområden i naturtillstånd. Området innehar ställvis en kuperad terräng, vilken tydligast ger sig till känna längs med
Västerbyvägen.

5.4

Landskapsplan

För kustområdet i Österbotten gäller Österbottens landskapsplan (fastställd: 21.12.2010), som är
utarbetat enligt MBL innehåller en allmän 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
§).
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Bild 4. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (fastställd 21.12.2010). Områdets riktgivande läge angivet
med blå ring.

För planeområdet, eller i närheten av det, finns följande reserveringar i landskapsplanen:
Planebeteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Vattenområde som lämpar sig för paddling
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges skyddade områden i inre skärgården som lämpar sig för paddling.
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 kulturoch naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas
och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning
beaktas.
Riktgivande friluftsled

5.4.1 Landskapsplanens etapplan 1

Etapplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, påverkar indirekt området för den
aktuella planen.
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Bild 5. Utdrag ur landskapsplanens etapplan 1 (godkänd i landskapsfullmäktige 14.5.2012).

I etapplan 1 finns följande reservering i (nära) anslutning till planeområdet:
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.

5.4.2 Landskapsplanens etapplan 2

För planeområdet finns inga reserveringar i etapplanen.
5.5

Generalplan

Larsmo har inte låtit uppgöra generalplan över hela kommunen.
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5.5.1 Delgeneralplan

För området har tidigare uppgjorts delgeneralplan. Delgeneralplanen för Västerby godkändes av
kommunfullmäktige den 14.10.2002. Mindre ändringar av planen (flytt av enstaka byggplatser)
har även godkänts efter detta.

Bild 6. Utdrag ur delgeneralplanen för Västerby (godkänd 14.10.2002).

Söder om området för Västerby delgeneralplan ligger Finnäs delgeneralplan. Finnäs delgeneralplan har reviderats ett antal gånger och den senaste revideringen är godkänd i kommunfullmäktige den 26.11.2003.
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Bild 7. Utdrag ur delgeneralplanen för Finnäs (godkänd 11.8.2002).

5.5.2 Stranddelgeneralplan

I anslutning till planeområdet finns en stranddelgeneralplan, benämnd Larsmo strandgeneralplan.
Strandgeneralplanen godkändes av kommunfullmäktige den 18.4.2012 § 15.
5.6

Detaljplan

För området finns ingen detaljplan. Närmaste detaljplan ligger på Köpmanholmen, belägen i Larsmo skärgård väster om planeområdet.

6.

BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM
SKALL UTARBETAS
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 kommer att utgöra grund för arbetet med delgeneralplanen.





Naturinventering 2013
Uppdatering av kultur- och byggnadsinventering.
Stomlägenhetsutredning.
Övriga utredningar.
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7.

UTKAST OCH ALTERNATIV
För planeområdet kommer under planeringsarbetet att utarbetas en stomlägenhetsutredning som
grund för fördelningen av byggplatser. Olika alternativa lösningar kommer att testas i beredningsskedet, men endast ett utkast kommer att utarbetas enligt det mest ändamålsenliga alternativet, baserat på kommunens dimensioneringsprinciper. Utkastet kommer sedan att ligga som
grund för det fortsatta planeringsarbetet, varifrån det slutliga planeförslaget kommer att utformas.

8.

BEDÖMNING AV KONSEKVENSER
MBL 9 §
Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas
En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. När en plan utarbetas
skall miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenserna, av planen och av undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredningarna skall omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.
Delobjekten för bedömningen av konsekvenserna baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Enligt lagens 9 § och förordningens 1 § bedöms i samband med utarbetningen av planen
konsekvenserna för:
1)
2)
3)
4)
5)

människors levnadsförhållanden och livsmiljö,
jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,
växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna,
region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken
stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön.

I ovan nämnda listan är de sannolikt betydande konsekvenserna i samband med utarbetandet av
planen utmärkta med fet stil.

9.

INTRESSENTER OCH SAKKUNNIGA
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 §):
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)
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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.

10. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN
MBL 1 §
Lagens allmänna syfte
Syftet med denna lag är att reglera områdesanvändningen och byggandet för att på
det sättet skapa förutsättningar för en bra
livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.
Målet är också att tillförsäkra alla en möjlighet att delta i beredningen av ärenden och
att säkerställa att planeringen är högklassig
och sker i växelverkan, att det finns tillgång
till mångsidig sakkunskap och att det ges
öppen information om de ärenden som behandlas.

MBL 6 §
Växelverkan och information om planläggningen
Beredningen av en plan skall på det sätt som bestäms i denna lag ske i växelverkan med de personer och sammanslutningar vars förhållanden eller intressen i avsevärd mån kan påverkas av planen.
Myndigheter som bereder planer skall informera
om planläggningen så att de som berörs av saken
har möjlighet att följa planläggningen och påverka
den.

Information om att planläggning har inletts samt program för deltagande och bedömning




Att delgeneralplaneringen har inletts informeras i lokaltidningen och på kommunens internetsida samt anslagstavla.
Detta program för deltagande och bedömning finns framlagt vid kommunhuset och på
kommunens internetsida (www.larsmo.fi). Om framläggandet meddelas i lokaltidningen.
Om programmet för deltagande och bedömning finns möjlighet att ge skriftliga och muntliga åsikter i enlighet med kungörelsen.

Utarbetande av planeutkast






Myndigheternas samråd vid behov.
Vid hörande i beredningsskedet hålls planeutkastet offentligt framlagt under tjänstetid på
kommunhuset samt på kommunens internetsida under minst 14 dagar.
Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens
anslagstavla och internetsida.
Under tiden planeutkastet är framlagt finns möjlighet att göra skriftliga och muntliga påpekanden.
Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter.

11

Utarbetande av planeförslag








Förslaget till delgeneralplan framläggs offentligt med kommunstyrelsens beslut enligt MBL
65 § och MBF 19 § under 30 dygn på kommunens anslagstavla. Under denna tid finns möjlighet att göra anmärkningar mot planförslaget. Om offentligt framläggande informeras
genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens anslagstavla och internetsida. Nödvändiga begäran om utlåtande mot planförslaget sänds till olika myndigheter och sammanslutningar.
Myndigheternas samråd i enlighet med MBL 66 § och MBF 18 § hålls när planförslaget varit
framlagt offentligt och anmärkningar och utlåtande gällande den erhållits. Nödvändigheten
överenskoms med NTM – centralen.
Styrelsebehandling, godkännande av planförslaget och sändning för fullmäktigebehandling.
Fullmäktigebehandling, godkännande av planförslaget.
Information om godkännandet av plan enligt MBL 67 § och MBF 94 §.

11. TIDTABELL
Målet är att delgeneralplanen skall vara klar för behandling i kommunfullmäktige under år 2016.

