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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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SYFTE MED ETT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB)
I enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 63 § skall ett med avseende
på planens syfte och betydelse nödvändigt program för deltagande och växelverkan samt
för bedömning av planens konsekvenser utarbetas.
I samband med påseendet av PDB:n anhängiggörs planeärendet. PDB:n kompletteras
vid behov under planeringsprocessens gång. Vid behov kan man även ordna ett samråd
angående PDB:ns tillräcklighet (MBL § 64).
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PLANERINGSOMRÅDE
Planeringsområdet omfattar Fagernäs by öster om Larsmo kommuncentrum och uppgår
till ca 328 ha. Planeringsområdet inkluderar gammal och nyare bosättning samt åkeroch skogsmark.
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Figur 1. Planeringsområdets läge.
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PLANERINGENS UTGÅNGSPUNKTER

4.1 Planeringsområdets nuläge
4.1.1 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.
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Figur 2. Planeringsområdet i förhållande till YKR-klassificering samt byggnadsklasser i
Lantmäteriverkets terrängdatabas.

Figur 3. Planeringsområdets befolkningsmängd enligt RTTK 2013 (statistikcentralens
rutdatabas).
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4.1.2 Natur och kultur
Planområdet består av jordbruks- och skogsområden. Skogen på området är varierad
med gamla, tvinvuxna tallskogar på bergsområden, äldre lövblandskogar samt
tallplantskogar i varierande ålder. På området finns sparsamt med myrar eller andra
våtmarker. På området finns en vandringsled och därtill finns flera andra små stigar som
används flitigt.
Inom planområdet finns inte privata eller av staten ägda naturskyddsområden,
grundvattenområden, Natura 2000-områden eller områden som hör till skyddsprogram.
Enligt naturutredningen som har uppgjorts på området finns det inte naturtyper som är
skyddade enligt naturvårdslagen eller vattenlagen. Två sten- och blockfält inventerades
som värdefulla livsmiljöer i enlighet med skogslagen.
Enligt Museiverkets databas finns det inte fornlämningsobjekt eller –områden inom
planeringsområdet. 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)

Figur 4. RKY 2009-området Larsmo kyrka med omgivning överlappar till sina nordliga
delar planeringsområdet.

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

Program för deltagande
och bedömning

5 (11)

28.3.2017

4.2 Planer som berör området
4.2.1 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

4.2.2 Landskapsplan och etapplandskapsplaner
Österbottens landskapsplan 2030 gäller på planområdet. På planområdet har bl.a.
följande beteckningar angivits:
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 de
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.
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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.

Figur 5. Planeringsområdets riktgivande läge i förhållande till Österbottens landskasplan
2030.
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I Etapplandskapsplanerna 1 (handel) och 2 (förnybara energiformer) har det inte givits
beteckningar på planområdet.
Österbottens förbund har inlett uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040.
4.2.3 Generalplaner
Fagernäs generalplan gäller på planområdet. Delgeneralplanen har godkänts år 2002 och
delvis reviderats år 2009.

Figur 6. Delgeneralplan för Fagernäs (2002) samt delvis revidering (2009).

Larsmo strandgeneralplan har vunnit laga kraft 2013.
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Figur 7. Planeringsområdet i förhållande till Larsmo strandgeneralplan.

4.2.4 Detaljplaner
Fagernäs delgeneralplaneområde angränsar till Kvarnbackens detaljplan. Detaljplanen
revideras under år 2017.
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Figur 8. Planeringsområdets
Kvarnbackens detaljplan.
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4.2.5 Byggnadsordning
Larsmo kommuns byggnadsordning har trätt i kraft 1.5.2008.
5

DELGENERALPLANENS MÅL
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.

6

UTREDNINGAR
I samband med delgeneralplanearbetet har uppgjorts eller uppgörs följande utredningar:


Naturinventering (10/2016, Essnature)



Uppdatering av byggnadsbeståndsinventeringen för planområdet (våren 2017).
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Dimensionering i enlighet med Larsmo Pls 18.1.2016 § 4

I tillägg till dessa utnyttjas även regionala och nationella utredningar samt nationella
databaser.
Utredningsbehovet kan kompletteras på basen av inledningsskedets myndighetssamråd.
7

KONSEKVENSBEDÖMNING
Delgeneralplanens konsekvenser bedöms i enlighet med markanvändnings- och
bygglagen (132/1999) samt markanvändnings- och byggförordningen (895/1999).
Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkan i enlighet med MBL § 44 på basen av vilken
bygglov kan beviljas.
Enligt MBL § 9 ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de
betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar
som planeringen kräver. När planens konskevenser utreds ska planens uppgift och syfte
beaktas.
Enligt MBF § 1 skall de direkta och indirekta konsekvenserna av planens genomförande
bedömas för:
1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö,
2) marken och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna,
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och
trafiken,
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön,
6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet.
Centrala konsekvenser som bedöms i samband med planläggning har betecknats med
fet stil ovan.

8

DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN

8.1 Information
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.
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).
8.2 Intressenter
Enligt MBL § 62 skall planer beredas 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.
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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. I planeringens olika skeden begärs
utlåtanden från olika myndigheter och samfund.
Innan ett planförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå närings, trafik- och miljöcentralen samråd om huruvida programmet för deltagande och
bedömning är tillräckligt (MBL § 64).
9

PRELIMINÄR TIDTABELL
Planläggningens preliminära tidtabell samt tillfällen för intressenters deltagande är
följande:
Planläggningens inledningsskede (våren 2017)
Allmänheten informeras om att frågan om planläggning väckts och att delgeneralplanens
program för deltagande och bedömning ställs till påseende genom kungörelse i
lokaltidningar samt på Larsmo kommuns anslagstavla och hemsidor.
Inledningsskedets myndighetssamråd ordnas.
Planutkastskede (vinter 2017)
Planutkastet ställs till påseende i 30 dagar. Intressenter har möjlighet att framföra sina
åsikter om planutkastet under utställningstiden skriftligen eller muntligen (MBL § 62,
MBF § 30). Utlåtanden om planutkastet begärs av myndigheter. Under påseendetiden
ordnas ett infotillfälle för allmänheten.
Planförslagsskedet (vår 2018)
På basen av responsen över planutkastet uppgörs planförslaget. Planförslaget ställs till
påseende i 30 dagar. Intressenter har möjlighet att skriftligen framföra sina

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

Program för deltagande
och bedömning

12 (11)

28.3.2017

anmärkningar om förslaget under utställningstiden (MBL § 65, MBF § 19). Utlåtanden om
planförslaget begärs av myndigheterna.
Delgeneralplanen godkänns (vår 2018)
Svarsmål med motiveringar ges till inkomna anmärkningar och utlåtanden.
Delgeneralplanen godkänns i Larsmo kommunfullmäktige. Beslutet delges allmänheten
genom kungörelse.
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