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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
1.1

Identifikationsuppgifter
Området är beläget i Bosund i Larsmo kommun. Planändringen berör kvarter 103 i Bosund S
detaljplan.
Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll
Finland Oy.
Kontaktuppgifter:
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

Kontaktperson:

Thomas Käldström

Planläggare, YKS-605:

Tel. +358 44 787 7225

Lantmäteriingenjör YH Jonas Lindholm

E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

T +358 50 349 1156
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi
Kvalitetsgranskare:
Lantmäteriingenjör YH Christoffer Rönnlund
T +358 44 312 2301
E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi

1.2

Detaljplaneområdets läge
Planläggningsområdet ligger på Helgören i Bosund på södra sidan av Norra Larsmovägen.

Bild 1. Områdets läge anvisat med röd ring © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Områdets utsträckning.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är Ändring av Bosund S detaljplan – Kvarter 103.
Syftet med planen är att justera tomtindelningen och grönområdet invid stranden. Utöver detta
görs mindre justeringar i planteringsområden, tomtgränser och byggnadsytor för att bättre motsvara nuläget samt förväntat läge.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

Bilaga 2a:

Bemötanden utkastskedet

Bilaga 2b:

Bemötanden förslagsskedet

2. SAMMANDRAG
2.1

2.2

Olika skeden i planprocessen
21.12.2016 § 46

Planeringssektionen beslutar påbörja planläggningen.

27.4–11.5.2017

Hörande i beredningsskedet (Planutkast + PDB till påseende).

23.8–23.9.2017

Planförslaget till påseende.

16.10.2017 § 280

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

16.10.2017 § 87

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är för småhusboende, rekreationsverksamhet samt gatuområden.
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2.3

Genomförandet av detaljplanen
Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på kommunen och/eller på privata markägare.

3. UTGÅNGSPUNKTER
3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet
3.1.1 Allmän beskrivning av området

Området är ett utpräglat småhusområde i havsnära miljö. Största delen av området är förverkligat i enlighet med gällande detaljplan.
3.1.2 Naturmiljön

Området är ett småhusområde innefattande mindre rekreationsområdeshelheter i havsnära miljö
där skyddande trädbestånd ställvis förekommer mellan tomterna. Större enhetligare naturområden finns bl.a. i anslutning till den befintliga båthamnen. På området eller i dess närhet finns
inga naturskyddsområden eller Natura 2000-områden.
3.1.3 Den byggda miljön

Området består till största delen av bebyggda egnahemshustomter.
Service
Inom planläggningsområdet finns ingen service. Närmaste service finns i kommunens centrum
Holm.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom planläggningsområdet finns inte arbetsplatser.
Rekreation
I den befintliga detaljplanen finns områden för närrekreation. Närheten till sjön ger goda möjligheter till rekreationsutövande. Några byggda rekreationsområden finns inte. I Holm centrum vid
idrotts-/skolområdet finns fina möjligheter till utövande av rekreation i olika former.
Trafik
Helgörsvägen fungerar som intern samlarled ut till det övergripande trafiknätet (Norra Larsmovägen). Inom planläggningsområdet finns inte gång- eller cykelvägar eller kollektivtrafik.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom området finns inte värdefulla kulturhistoriska helheter eller fornminnen.
Teknisk försörjning
Kommunalt vatten och avlopp finns utbyggt till området.
3.1.4 Markägoförhållanden

Fastigheterna är i privat ägo.

1-7

3.2

Planeringssituationen
3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planområdet

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. Dessa styrs närmare genom gällande landskapsplan.
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.
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.
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Bild 3. Utdrag ur Österbottens landskapsplan. Planläggningsområdets läge anvisat med röd ring.

För planområdet 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.
Strandzon
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges tre riktgivande
strandzoner som är indelade enligt natur, tillgänglighet, servicemöjligheter och
behovet av att styra byggverksamhet. Zonerna är den yttre zonen, mellanzonen
och fastlandszonen.
Planeringsbestämmelse: Byggande skall i första hand styras till fastlandszonen. Byggandet skall styras till stränder med god tålighet så att tillräckliga rekreationsmöjligheter tryggas i strandområdena. Vid planläggning skall den regionala typbilden av naturens succession i ett kustområde med landhöjning tryggas samtidigt som jämlik fördelning av byggrätt, samnyttjoområden och allmänna områden markägare emellan samt ordnandet av vattenförsörjning och en
rimlig tillgång till service beaktas. Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet på
stränderna, i synnerhet i den yttre zonen.
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FASTLANDSZONEN
Fritidsbyggande bör i första hand styras till stränder med god tålighet i fastlandszonen. Fast bebyggelse bör ta fasta på befintliga strukturer, servicen i byarna och närheten till trafiknät. Byggandet skall främja bevarandet av landskapsoch naturvärden.
Vattenområde som lämpar sig för paddling
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges skyddade områden i
inre skärgården som lämpar sig för paddling.
Bebyggt område

3.2.1.2.1

Etapplandskapsplan 1 och 2

För planområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplanerna.
3.2.1.3 Generalplan
I Larsmo stranddelgeneralplan har området märkts ut som detaljplanerat område (svart raster).

Bild 4. Utdrag ur Larsmo stranddelgeneralplan, kartdel 6.

3.2.1.4 Detaljplan
Planläggningsområdet berörs från tidigare av Bosund S detaljplan, godkänd 1996.
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Bild 4. Utdrag ur befintlig detaljplan (1996).

3.2.1.5 Byggnadsordningen
Byggnadsordningen är godkänd av fullmäktige 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
År 2012 uppgjordes ny baskarta för området, baskartan är tidsenlig.

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN
Kommuner har enligt finsk lagstiftning planläggningsmonopol i sin egen kommun och således bör
det genom planprocessen hållas ett smidigt och informativt samarbete med Larsmo kommun.
Intressenter bör ges möjlighet att höras och därav ordnas officiella påseendeskeden för allmänheten.
Som första steg utarbetas ett Program för deltagande och bedömning (PDB) och ett preliminärt
planutkast/alternativ. Handlingarna sätts till påseende för hörande i beredningsskedet. Under
påseendeskedet kan intressenter lämna in åsikter och av myndigheter begärs utlåtande. Om
behov finns uppdateras PDB under planläggningsprocessen.
Som andra steg utarbetas ett planförslag för områdets markanvändning, i vilket inkommen respons från påseendeskedet för PDB och planutkastet beaktas. Uppgjorda och befintliga utredningar som berör projektet beaktas. När en fungerande planlösning erhållits sätts planförslaget
till offentligt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in anmärkningar och av
myndigheter begärs utlåtande.
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Som tredje steg görs vid behov tekniska justeringar i förslaget. Tekniska justeringar utförs på
basen av inkommen respons från påseendeskedet för förslaget. Stora förändringar i förslaget kan
medföra att förslaget åter en gång sätts till offentligt påseende. Små korrigeringar i förslaget
kräver inte ett nytt påseendeskede.
Som fjärde, och sista, fas skall kommunen godkänna förslaget. Besvär kan lämnas in över godkännandet. Inkommer inga besvär vinner planen laga kraft.
4.1

Behovet av detaljplanering
Behovet av att revidera detaljplanen har aktualiserats på basen av en anhållan av områdets
markägare som lämnats in till kommunen. Som motivering till ändringen har bl.a. angetts att
planen bättre skall motsvara användningen idag samt eftersträvat läge eftersom det finns planer
på att ändra fastighetsindelningen.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planeringssektionen beslöt den 21.12.2016 § 46 att områdets detaljplan kan ändras. Initiativet
till ändringsarbetet har tagits av privata markägare.

4.3

Deltagande och samarbete
Under planläggningsprocessen hörs berörda intressenter. Skilda möten med berörda myndigheter ordnas vid behov. Under detaljplanens framläggningstidpunkter finns möjlighet att lämna in
respons i enlighet med kungörelse.
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 i planläggningsarbetet.
Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (enligt MBL 62 §).
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)



Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten – (PB 262, 65101 Vasa)



Österbottens museum – (Museigatan 3-4, 65100 Vasa)



Österbottens förbund – (PB 174, 65101 Vasa)



Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk (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 detaljplanen:



Oy Herrfors Ab – (Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad)
JNT Ab – (Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad)

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


Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influensområde.
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Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planläggningsarbetet kan ha konsekvenser för.

4.3.2 Anhängiggörande

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 21.12.2016 § 46.
4.3.3 Deltagande och växelverkan

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


Planutkast och Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 27.4–
11.5.2017 i enlighet med MBL 62 §. Begäran om utlåtande över utkastet sändes till berörda
myndigheter och sammanslutningar i enlighet med MBF 30 §. Över utkastet inkom 4 utlåtanden och 0 åsikter.



Förslaget var framlagt under tiden 23.8–23.9.2017 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 2 utlåtanden.

Bemötanden till inlämnad respons som bilaga 2.
4.3.4 Myndighetssamarbete

Myndigheterna hörs under arbetet via utlåtandeförfarande, skilda möten med myndigheter ordnas enligt behov under planläggningsprocessen.
4.4

Mål för detaljplanen
I detaljplanearbetet strävas efter att utveckla och aktualisera markanvändningen inom området.
Det strävas efter en tidsaktuell detaljplan som stämmer överens med verkligheten och som samtidigt möter de behov och önskemål som finns.

5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN
5.1

Planens struktur
Ändringsarbetet av detaljplanen har inte gett upphov till några stora förändringar i markanvändningen. Största ändringen är att det tidigare VL-området ändrats till tomtområde. I övrigt kan
tomtspecifika ändringar beskrivas som småskaliga.
5.1.1 Dimensionering

I detaljplaneringen ändras inte tomternas antal från gällande situation, utan endast mindre ändringar i bl.a. byggnadsytor och planteringsområden har utförts. Genom detaljplaneändringen
bildas AO-tomterna 7-10. Varje tomt har 300v-m² byggrätt.
5.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
I praktiken kommer inte något i tomternas miljö att ändras eftersom planen nu ändrats till att
motsvara den nuvarande användningen. Genom planteringar mellan tomterna och mot gatuområdena erhålls en trevlig havsnära miljö.
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5.3

Detaljplanens förhållande till övriga planer
Beaktande av landskapsplanen:
I detaljplanearbetet har landskapsplanen och de i punkt 3.2.1.2 – Landskapsplanen angivna planebeteckningarna beaktats. Detaljplanen är uppgjord i god samverkan med landskapsplanen och
äventyrar inte dess målsättningar.

5.4

Områdesreserveringar
AO

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS

VL

OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION

Beteckningarna i detalj, se detaljplanekartan.

6. PLANENS KONSEKVENSER
6.1

Utredning om detaljplanens konsekvenser
6.1.1 Konsekvenser för den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
Antalet områden för boende hålls intakt i jämförelse med tidigare plan. Detaljplanen medför inte
betydande konsekvenser för boendet i området i jämförelse med gällande situation.
Rekreation och fritidsverksamhet
Ett tidigare rekreationsområde på privat mark har ändrats till tomtmark. Området har dock inte
tidigare använts som rekreationsområde enligt gällande situation, ändringen till tomtmark således inte betydande ur rekreationssynpunkt. Bra anlagda rekreationsmöjligheter finns bl.a. vid
kommunens idrottsområde i Holm.
Trafik
Antal tomter inom detaljplanen förblir oförändrat och trafikkonsekvenserna är således små.
Helgövägen kan förmedla tomternas förväntade trafikmängder utan att problem uppstår.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Värdefulla betydande områden ut kulturmiljöperspektiv eller fornminnen förekommer inte inom
området, konsekvenser uppstår inte.
Tätortsbild
Genom förverkligande av detaljplanen åstadkoms en enhetlig och strukturerad tätortsbild vilket
är positivt för området som helhet.
Teknisk försörjning
Befintligt tekniska nätverk kommer att utnyttjas, betydande konsekvensenser uppstår inte.
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6.1.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
De justeringar som gjorts i planen härrör sig till redan bebyggda områden. Detaljplanen kommer
inte att ge upphov till förändringar i landskapets särdrag. Genom att det i detaljplanen angetts
styrande bestämmelser för bl.a. plantering uppstår inga betydande konsekvenser för landskapet.
Vattendrag och vattenhushållning
I detaljplanen styrs lägsta bygghöjd för byggnader i strandzonen. Byggnaderna inom detaljplanen skall anslutas till vatten- och avloppsledningsnätet, konsekvenser för vattendraget Larsmosjön uppstår inte.
Naturskydd
Naturskyddsområden finns inte på eller i närheten av området. Det finns inte heller områden
med betydande växtlighet eller naturliv inom detaljplanen vilka skulle ta skada av planens förverkligande, betydande konsekvenser uppstår inte.
6.2

Beteckningar och bestämmelser
Detaljplanens beteckningar finns presenterade under punkt 5.4 - Områdesreserveringar samt
angivna på kartan. Bestämmelserna enbart på kartan.

6.3

Namn
Planens namn är BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING – KVARTER 103.

7. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
7.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i fullmäktige under våren/sommaren 2017. Efter att
detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen och markägarna.

