REVIDERING AV VÄSTERBY DELGENERALPLAN
Bemötande av utlåtanden och anmärkningar/Larsmo kommun, Ramboll

Förslagsskedet
25.10.2016

Nedan har redogjorts för ett sammandrag av de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena som inlämnats under planförslagets påseendetid.
Utlåtanden:

1. Hälsoinspektionsbyrån – Social- och hälsovårdsverket, Jakobstad
Anser att man i planläggningen borde utvärdera om behovet av dagvård och utbildning ökar till följd av
planens förverkligande.
Bemötande:

Finns inte behov av specifika områdesreservationer för daghem eller andra
funktioner för utbildning i delgeneralplanen, servicen finns på annat håll i
kommunen. Planen gäller i 10 år och byggnadstakten kan förutspås med relativt god precision i kommunens interna prognoser.

2. Miljönämnden
Under planbeteckningar och bestämmelser för AM-område borde ”för lantbruket” strykas i första raden
för att möliggöra byggande av ekonomibyggnader för bostädernas ändamål.
Som alternativ kunde ekonomibyggnader och biutrymmen definieras skilt till exempel i enlighet med
bestämmelser för AO-område.
Bemötande:

Bestämmelsen justeras till att möjliggöra byggande av ekonomibyggnader för
bostädernas ändamål.

3. Österbottens museum
1. sk-områdets bestämmelsetext bör kompletteras med en text om att museimyndigheten bör beredas tillfälle att avge utlåtande innan ansökningar om tillstånd avgörs. Museet betonar detta
ännu en gång. Byaområdet har i Österbottens förbunds inventering värderas som landskapsmässigt värdefullt och museet anser att det bör skrivas in också i planbestämmelsen.
2. Det är inte möjligt att evaluera detta planförslag utan tillgång till värderingsmaterial. Det är inte
möjligt att bedöma om man har tagit tillräcklig hänsyn till kulturmiljön i planen.
3. Påpekar att inventeringen som används som grund för planläggningen bör vara tillräckligt omfattande så att det är möjligt att evaluera värden på områdets byggnader. Man bör beakta
gårdsmiljön och hela kulturmiljön för att det skall vara möjligt att hitta dessa delar som skall
beaktas och också områdena som kan tillbyggas. Inventering med bild, adressinfo, skick och
anmälan om värdegrund kvarstår och ett förslag till planen, är inte sådant.
4. Anser att byns landskapsmässiga kulturmiljö bör beaktas när man närmare planerar den nya
cykelvägen till området. Museet anser att den nya cykelvägen bör byggas likadan som den trottoar som är byggd invid vägen. På så sätt är det möjligt att minska påverkan på miljön.
Bemötande:

1. Sk-bestämmelsen kan kompletteras med att ”museimyndigheten bör beredas tillfälle att avge utlåtande innan ansökningar om tillstånd avgörs”.
I sk-bestämmelsen nämns att området är bl.a. landskapsmässigt värdefullt, kräver inte korrigering till denna del.

BILAGA 8

1 / 12

2. Utredningsmaterialet ingår som bilaga till delgeneralplanen.
3. Utgångspunkten i markanvändnings- och bygglagen angående ”krav
på generalplanens innehåll”, är att man i generalplanen skall beakta
”att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas”. Vidare
nämns i markanvändnings- och byggförordningen att ”Utredningarna
ska innehålla tillräckliga uppgifter för att det ska vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser genomförandet av planen har för ...
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön,”.
I denna generalplans byggnads- och kulturhistoriska inventering har
man redogjort för vilka värdefulla miljöer och enskilda värdefulla
byggnadsobjekt som förekommer inom planområdet. Värdefulla helheter har utmärkts med sk-beteckning med tillhörande bestämmelse
som värnar om och tryggar de kulturhistoriska värdena. Därtill styr
bestämmelsen även hur kompletterande byggnation bör anpassas till
områdets tidigare värden för att inte föranleda negativa konsekvenser.
Dessa områden härstammar ur befintliga utredningar som kompletterats/uppdaterats, samt nya observationer som gjorts under fältbesök i
planområdet.
Vidare har man i utredningsarbetet kunnat definiera sådana landskapsområden som ger ett mervärde och borde tryggas. Dessa har
uppmärksammats med MA-beteckning.
Enskilda värdefulla byggnadsobjekt som ansetts vara värdefulla med
tanke på den bebyggda miljön och kulturarvet har angetts med beteckning som bevarar miljön i dessa (/s). Planens mål är inte att
skydda specifika byggnader med t.ex. sr-beteckning utan att man ser
till helheten och tryggar värdena för att inte föranleda negativa konsekvenser och så att de värden som finns, även skall finnas framledes.
Med tanke på utredningens innehåll, och kraven som uppställts i
MBL/MBF, anses det fullt möjligt att kunna utföra en tillräcklig konsekvensbedömning av miljöerna och objekten ifråga. Med beteckningarna och reservationerna i planen föranleds inte betydande direkta eller
indirekta konsekvenser för kulturmiljön i planområdet, för att unika
miljöer samt byggnadsobjekt tryggas i planen.
Utöver den utredning som gjorts har nyutförda utredningar beträffande kulturmiljöer i Österbottens landskapsplan 2040 beaktats. Därmed tryggas och bevaras även alla de helheter och objekt som
är/kommer vara värdefulla på landskapsnivå. Genom detta kan man
påverka att negativa konsekvenser inte föranleds till följd av planens
förverkligande.
I delgeneralplanen för Kackur-Sämskar, vilken har vunnit laga kraft,
har samma typ av utredning/material legat till grund för planen, vilket
även ansetts tillräckligt. Då borde även materialet i denna delgeneralplan, i rimlighetens namn, kunna anses tillräckligt.
4. Cykelvägen skall anpassas till miljön. Frågan om slutlig dragning och
utformning avgörs i samband med noggrannare planering.
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4. Österbottens förbund
Delgeneralplanen för Västerby har utarbetats i enlighet med landskapsplanens målsättningar och utvecklingsprinciper.
Bemötande:

Noterat, föranleder inte ändringar.

Anmärkningar:

1. Stefan Svenfors m.fl.
Önskar flytta tomterna enligt nedanstående karta:

Bemötande:

Enligt fastställda planeringsprinciper skall byggplatserna placeras inom fastställd ”byggnadszon”. ”Byggnadszonens” bredd på ifrågavarande ställe är
75m från vägen, vilket motsvarar nuvarande bredd på de angivna byggplatserna. Slutlig position av byggplatserna diskuteras/kontrolleras med markägaren och anges därefter i plankartan.

2. Kristina & Allan Nynäs
Önskar förminska MY-området till att omfatta den öppna vattenspegeln enligt nedanstående bild:

Bemötande:
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3. Bernice & Harry Törnqvist
Önskar att arealberäkningarna och byggrätternas antal granskas angående deras markområden.

Bemötande:

Grunden i beräkningen av byggplatserna är stomlägenheten, alltså den fastighet som var gällande 1.12.1980. Således har inte en persons sammanlagda
markinnehav utgjort fördelningsgrund. I detta fall utgörs markinnehavet i bilden av areal från två olika stomlägenheter.
Alla markerade fastigheter har sedan tidigare beaktats per stomlägenhet i
beräkningen.

4. Karl-Gustav Hagnäs m.fl.
Önskar att det i planen möjliggörs grävande av nytt dike genom luo-4 området så att markområden
norr om Fjälaholmsflagan kan torrläggas. Rörvass begränsar avrinningsmöjligheterna i dagläget vid
nuvarande utlopp, och grävning i flagan är förbjudet enligt luo-4.
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Bemötande:

Luo-4 områdets avgränsning granskas och justeras något så att grävande av
ett nytt dike kan möjliggöras eftersom det är betydelsefullt ur avrinningshänseende.

5. Torolf Vikström m.fl.
Anhåller om att få flytta 2 byggplatser från Bergendahl 3:16 så att byggplatserna 2 och 4 enligt den
gamla planen flyttas söderut så att de gränsar till varandra enligt bifogad karta.

Bemötande:
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Byggplatserna kan flyttas, men de bör anges längs och fast i vägen. Detta
möjliggör dock byggande i området enligt önskemål.
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6. Alf Malmsten
Bör granska fördelningen av byggplatser, speciellt för RNn 3:17 och 3:15. Fel i utdelningen som det är
nu. Därtill önskas att den nya byggplatsen som angetts bredvid 2:40 anges på 22:13 mot rån, se bild
nedan.

Bemötande:

Utgångspunkten i utredningen är den tidigare delgeneralplanens stomlägenhetsutredning. Stomlägenheterna 3:15 och 3:17 har delvis belastats fel i gällande delgeneralplan. Felaktigheter gällande dessa stomlägenheter korrigeras
i planförslaget före planen förs vidare i behandlingen. Den nya byggplatsen
kan flyttas till önskat ställe.

7. Gustav och Klara Grankulla
Hänvisar till tidigare skrivelser, lyfter ännu fram följande som de anser vara viktigt:

Markägares och bybors åsikter borde väga mycket tungt när man planerar byns framtida utveckling.

Byggrätterna borde fördelas jämt (rättvist) mellan markägarna.

Byns havsnära läge ger möjligheter att planera för boende närmare sjön.
Kan inte omfatta aktuella förslaget pga. att allt för få nya byggrätter är placerade utanför ”byacentrum”.
Många vill gärna bygga och bo lite vid sidan om eller nära sjön.
På bifogad karta har vi märkt ut sådana ställen som kunde vara lämpliga tomter och önskar att kommunen visar förståelse och tar detta i beaktande. Dessa föreslagna tomter skulle inte medföra extra problem för t.ex. utbyggnad av kommunalteknik eftersom områdena redan är delvist bebyggda.
Önskar flytta nya utvisade byggplatsen.
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Bemötande:

Principerna har definierats i planeringens tidigare skede. Flytt av byggplatsen
kan inte ske till önskad plats då den ligger utanför byggzonen (75m från väg).
Antal nya byggplatser som möjliggörs framgår i stomlägenhetsutredningen
och på plankartan.

8. Tommy Grankulla
1. Önskar att MA-området ändras till M-område för att det bättre skall motsvara det behov som
jordbruket har. Verksamheten förutsätter en viss frihet till att bygga t.ex. små maskinhallar eller tak till skydd för djur på bete. Sådana byggnader kunde placeras vid skogskanter utan att
störa omgivningen. Önskar att AM-området utvidgas enligt skiss på bifogad karta pga. planerad
tillbyggnad av dikostallet.

Komplettering 30.9.2016:
2. Önskar kunna bygga ett kallt dikostall på ca 400 m² på platsen angiven i bilden nedan.
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Bemötande:

1. Eftersom MA-området är värdefullt för landskaps-, och bybilden, och
angetts som värdefullt i kulturhistoriska inventeringen, förordas inte
ändring till M-område. Verksamheten bör dock kunna bedrivas på
ändamålsenligt sätt. Föreslår att AM-området kunde förstoras söderut
längs Krokvägen och kring befintligt verksamhetsområde, dock inte så
att hela det öppna odlingsområdet väster om gården anges som AMområde, vilket skulle blockera den öppna vyn.
2. Det nya området kan anges med ME-1 beteckning (Område för enhet
inom husdjursproduktionen) vilket tillåter eftersträvad verksamhet.
Bestämmelsen kunde lyda:
”På området får uppföras byggnader och konstruktioner som behövs
för bedrivande av djurproduktion. Den totala byggrätten på området är
500 v-m². Av den totala byggrätten får hygienutrymmen utgöra högst
20 v-m².”

9. Eugmo samfälligheter
Samfälligheten har två markområden inom planen, det ena området utgör 0,42 ha och det andra området utgör 0,26 ha. Det ena skiftet fattas från tabellen. Arealerna är tillräckligt stora för att erhålla byggnadsrätt. Byggnadsrätten kan sättas på området bredvid 22:5.
Bemötande:

BILAGA 8

Ett av skiftena, skiftet på 0,26 ha, saknas ur tabellen och bör medtas. Felet
härrör från den tidigare dimensioneringsprincipen där detta skifte inte omfattades av dimensioneringsområdet, och på så sätt lämnat utanför i dimensioneringstabellen.
Dimensioneringsberäkningen granskas före planen förs vidare i behandlingen,
behövliga justeringar som föranleds av detta utförs.
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10. Alf och Ole Vikström
Påpekar att kartan och övrigt material inte motsvarar varandra, och att det finns många fel. Planen bör
framläggas på nytt efter att det behandlats lagenligt som sig bör.
Delgeneralplanen som godkändes av fullmäktige 2012 omfattar 165 ha. Den nu under revidering utvidgade området för planen utgör 333ha. Området utvidgades med 301,8 %.
I tidigare delgeneralplanen som godkänts av fullmäktige 2012 beaktades all mark inom området för
planen, och byggrätter uträknades enligt det. Man hade då en dimensioneringstabell som kunde ge 8
byggplatser vid en areal om 23,1 ha.
I utvidgningen har det beaktats endast den areal som ligger inom den påhittade dimensioneringsgränsen, alltså hela arealen räknas inte.
Det godtyckliga systemet genererar inte byggrätter på tilläggsområdet för att uppfylla fodringarna i 39§
miljö- och byggnadslagen.
Med det här systemet har man favoriserat vissa, medan de markägare som har de största markarealerna i utvidgade planen inte alls erhållit byggrätter.
Kommentarer på omändrade ordalydelser i planbeskrivnigen.
Grunderna för uträkningen av byggrätterna bör följa samma som tidigare delgeneralplanen för att få en
rättvis fördelning mellan markägarna. Antalet byggrätter inritas där det passar bäst att bygga. Vill man
då ha koll på trafiken och vägunderhållets del så kan det stipuleras skilt t.ex. att de som bygger längre
bort än ????? km står själv för de merkostnader som uppstår.
Grunderna för ny uträkning finns färdigt så det är inget stort arbete.
Kommunen har planeringsmonopol, men det innebär att man skall följa lagen med en rättvis behandling
av markägarna.
Cykelvägen över 19:14 och 19:15 bör borttas, vi behöver ingen ”dödsfälla” där, och cykelvägen bör
sluta vid Bror Grankulla som förevisades tidigare vid Solstrand.
Fråntar sig ansvar om cykelvägen byggs som nu planerats.
Delgeneralplanen uppfyller inte lagens krav i MBL 39§.
Opartisk behandling av markägarna och säkerställande av skäliga byggmöjligheter i samband med planläggning baserar sig på Finlands grundlag.
m.m. För övriga kommentarer, se anmärkning.

Bemötande:

Planen har utvidgats från ca 165 till 333ha, dvs. med ca 200% och inte 300%.
Eftersom tidigare delgeneralplan (vilken godkändes år 2002, inte 2012) endast gällde för ett mindre område, har man då ansett att man kunde använda
hela området som dimensioneringsgrund. Denna princip är dock inte aktuell i
den reviderade planen eftersom man nu förstorat planläggningsområdet och
vill förtäta den centralaste delen och samtidigt klargöra markanvändningen i
anslutning till byn.
Med förstoringen av planområdet vill kommunen få en bättre helhetsplanering
över området. Tidigare har ansökningar om bygglov kommit in för områden
som är utanför plangränsen, vilket leder till en splittrad samhällsutveckling då
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man varit tvungen att bevilja bygglov. Ett av målen i markanvändningsplaneringen är bl.a. att planeringen skall främja en ekonomisk samhällsstruktur och
områdesanvändning. Detta uppnås inte om bebyggelsen sprids ut eftersom
det bl.a. ökar på trycket av nya vägar och utbyggnad av kommunalteknik.
Enligt allmänna planeringsprinciper för byområdesplanering så skall rätten att
bevilja direkta bygglov avgränsas så att den endast gäller centrala byområden. Enligt gällande samhällsstruktur är endast den centrala delen av byn
klassificerad som byområde, se bild nedan (grön färg).

Bild 1. Utdrag ur SYKE/YKR (samhällsstrukturen 2015). Röd linje anges dimensioneringsområdet.
Således är planeringsprinciperna och dimensioneringsområdet uppgjorda i god
samverkan med befintlig samhällsstruktur, och majoriteten av nya byggplatser styrs i huvudsak till detta område.
Det finns många markägare som inte äger mark i närheten av befintlig (byaområdes)struktur. Om all mark inom området skulle utgöra dimensioneringszon skulle det medföra att man får byggplatser som inte kan placeras på ett
sätt som finner understöd i allmänna planeringsprinciper och lagstiftning, t.ex.
i en fråga om att inte sprida ut bebyggelsen.
Med de utarbetade planeringsprinciperna för denna delgeneralplan vill man
ange principer som både förtätar och förenhetligar den befintliga byområdesstrukturen i planeringsområdet.
Man strävar i planläggningen efter att ta tillvara den befintliga strukturen, att
infrastrukturen kan ordnas på ett hållbart sätt, att miljöolägenheterna minskas, naturvärdena bevaras, att samhällets bygg- och driftskostnader minimeras, att befintliga byggnader och konstruktioner utnyttjas och återanvänds, att
infrastrukturen nyttjas och byggs på ett ekonomiskt sätt samt att bl.a. områdets särprägel och kulturhistoria beaktas. Samtliga dessa punkter beaktas i
planeringen. Man finner även stöd för dessa i MBL 39§, ” Kraven på generalplanens innehåll”.
Man kan inte se de enskilda punkterna i 39§ MBL som separata mål som utvärderas skilt, utan det är fråga om en helhetsbedömning som skall vara fungerande och som skall utredas och beaktas i den omfattning som styrmålet för
generalplanen och generalplanens noggrannhet förutsätter.
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Lättrafikleden har angetts som en riktgivande reservation i delgeneralplanen.
Detta har baserats på en skild utredning (idéskiss) som kartlagt lämpligt område för denna. Eftersom lättrafikleden endast är riktgivande, kan, och kommer den, preciseras i samband med noggrannare planering och ledens förverkligande. Då leden förverkligas kommer det naturligtvis ske på ett trafik-,
och säkerhetsmässigt bra sätt.
11. Krok småbåtshamnsförening
Vill utvidga gränsen mot söder och flytta nuvarande väg längs den nya gränsen, se bilaga 1 nedan.
Gränsen i väster går nu längs Krokhamnsvägen. Den kan gärna flyttas så att den går längs rågränsen.
Bilaga 1.

Enligt hamnens arrendeavtal med samfälligheten finns ett reserverat virkesupplag söder om Krokönsvägen (A). Då vägen flyttas längs med gränsen i söder har kommits överens med samfälligheten
att virkesupplaget placeras i väster om Krokhamnsvägen (B) där det nu finns område för båtsläp och
båtförvaring vintertid. Vi önskar att en del av grönområdet M ändras till LS-område så att där finns förvaringsplatsen (C). Se bilaga 2 nedan.
Bilaga 2.
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I arrendeavtalet har redan beaktats ett skyddsområde mot den närliggande villabebyggelsen. Mområdet mot Krokönsvägen borde ändras till LS-område så att det finns plats för båttrailers och båtförvaring samt parkering vid behov. Området kan planeras så att det finns fickor för förvaringen och ingen
enhetlig plan.
I arrendeavtalet har beaktats att ingen kommer ut på berget mot villagrannarna samt att det finns ett
vattenområde emellan.
Dessutom ett skogsområde mot villorna som fungerar som ljuddämpande område. Se bilaga 3 och 4
nedan.
Bilaga 3.

Bilaga 4.

Bemötande:
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Enligt behandling av ärendet gällande hamnen i utkastskedet beslöts att
hamnområdet anges i enlighet med planförslaget. Således förordas inte förstoring västerut. Vägen i söder kan dock rätas ut enligt önskemål för att få en
enhetligare form på området.
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