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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
Identifikationsuppgifter
Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland
Oy. Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens markanvändningsingenjör.
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovrättsesplanaden 19 E,

68570 LARSMO

65100 VASA

Tel. (06) 785 7111

www.ramboll.fi

Fax (06) 785 7299
www.larsmo.fi
Kontaktperson:

Kontaktperson:
Planläggare, granskare YKS-605:
Lantm.ingenjör YH Jonas Lindholm

Markanvändningsingenjör:

T +358 50 349 1156

Thomas Käldström

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

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

Huvudplanerare:
Lantm.ingenjör YH Christoffer Rönnlund
T +358 40 312 3201
E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi

Planområdets läge
Planeringsområdet är beläget i den norra delen av Larsmo kommun, ca 8,5km norr om kommuncentrum i Holm, mellan byarna Eugmo och Bosund. I söder gränsar området till Norra Larsmovägen.

Bild 1. Områdets riktgivande läge anvisat med rött. © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Områdets riktgivande avgränsning. © Lantmäteriverket.

Planens namn och syfte
Planens namn är GAMMELHAGEN DETALJPLAN – ÄNDRING OCH UTVIDGNING.
Planläggningen går ut på att uppgöra en revidering och utvidgning av Gammelhagen detaljplan.
Målsättningen med projektet är uppdatera befintlig detaljplan och skapa nya tomter för industriverksamhet.
Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

Bilaga 2:

Naturinventering 2017.

Bilaga 3A:

Bemötandesammanställning utkastskedet.

Bilaga 3B:

Bemötandesammanställning förslagsskedet (tillsätts senare).
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2.

SAMMANDRAG
Olika skeden i planläggningsprocessen
7.3.2017

Beslut om påbörjande av detaljplaneuppdraget.

22.12.2017-7.1.2018

PDB till påseende.

8.6–9.7.2018

Planutkast till påseende.

__.__–__.__.2018

Planförslaget till påseende.

__.__.2018 § __

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

__.__.2018 § __

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är främst beteckningar för industriverksamhet/arbetsplatser. Planebeteckningar och bestämmelser förevisas noggrannare på plankartan
men kan också studeras under punkt 5.4 - Områdesreserveringar.
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 företagare.

3.

UTGÅNGSPUNKTERNA
Utredning om förhållandena i planeringsområdet
3.1.1 Allmän beskrivning av området

Området är ca 44 ha och från tidigare delvis exploaterat. Av den totala arealen är ca 28ha tidigare detaljplanerat. Inom området finns ett delvis utbyggt vägnät. Den södra delen av området
är mest exploaterat.
3.1.2 Naturmiljön

Landskapets särdrag
Stora delar av området består av barrskog i olika varierande ålder. I den nordöstra delen av området finns en del berg i dagen. I övrigt finns på området inga utmärkande särdrag.
Topografi
Inom området finns relativt märkbara höjdskillnader. Höjdskillnaderna varierar mellan 3–17
m.ö.h. Det lägsta partiet finns i områdets södra del där närheten till Larsmosjön är påtaglig. Den
mellersta och norra delen är betydligt högre. De högst belägna partierna består i många fall av
berg i dagen.
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Bild 3. Områdets topografi. © Ramboll.

Bild 4. Grundkarta som visar terrängens formationer. © Lantmäteriverket.
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Jordmån
På planläggningsområdet finns flertalet jordmånstyper. Största delen av området består av moränsand medan vissa delområden består bergsbunden mark, finmo och grovmo.

Bild 5. Jordmånskarta. I röd färg syns bergsbunden mark, i brun nyans anges moränsand, gul nyans anvisar grovmo medan den lila färgen visar finmo. © Geologiska forskningscentralen 2017, Lantmäteriverket.

Vattendrag och vattenhushållning
Ca 500m sydöst om planläggningsområdet finns Larsmosjön. Larsmosjön är en sötvattenssjö
som via slussar har kontakt med Bottenviken. Norr om planläggningsområdet, på ett avstånd av
ca 100m, ligger Storträsket. Från Storträsket rinner vattnet ut mot Fränsviksfjärden. Största delen av vattenavrinningen från området sker i riktning mot Larsmosjön.
Till området finns befintlig kommunal vatten- och avloppsledning.
Naturskydd
På området eller i dess närhet finns inte några naturskydds- eller Natura 2000-områden.
Storträsk, som finns norr om planläggningsområdet, är i landskapsplanen anvisad som ett
skyddsområde på landskapsnivå.
För området har uppgjorts en naturinventering under 2017. Enligt de rekommendationer som
finns i inventeringen bör man stäva efter att bevara den gamla hällmarkstallskogen som finns i
områdets nordöstra del. Området är ca 3ha. I övrigt behöver man på basen av de observationer
som framkommer i naturinventeringen inte vidta några särskilda åtgärder vid planläggningen av
området. Inom området påträffades några arter av utrotningshotade fåglar men en utvidgning av
området torde inte påverka dem negativt.
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Bild 6. På kartan har den hällmarkstallskog som bör bevaras märkts ut © Essnature.

3.1.3 Den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
På området finns ingen bosättning. Närmast hittas bostadshus på ett avstånd av ca 200 m sydväst om planläggningsområdet. Tätare bosättning finns i Bosund.
Samhällsstruktur
På och i närheten av området finns befintlig fungerande samhällsstruktur. Söder om området
passerar Norra Larsmovägen som förbinder städerna Jakobstad och Karleby. Planläggningsområdet klassificeras enligt Finlands miljöcentral som både byområde och landsbygdsområde.
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Bild 7. Utdrag ur YKR-registret. Grön färg anger byområden medan blå anger landsbygdsboende.

Arbetsplatser, näringsverksamhet
Idag finns på området arbetsplatser främst inom produktion och försäljning. Här finns även Ekorosk – återvinningsstation.
Trafik
Den enda vägen till och från området är Norra Larsmovägen, vägen har en medeldygnstrafik om
ca 3400 bilar. Inom området finns till viss del ett utbyggt gatunät, men som ska kompletteras
vart efter området byggs ut.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planläggningsområdet finns varken byggd kulturmiljö eller fornminnen.
Teknisk försörjning
Till området finns delvis utbyggd kommunalteknik.
Specialverksamhet
På planområdet finns ingen specialverksamhet att beakta.
Miljöskydd och störningar i miljön
Delar av området är sedan tidigare planlagt. Enligt den gällande planens bestämmelser får man
inte på området placera sådana anläggningar som förorsakar luftföroreningar eller varaktigt buller (över 60dB).
Inom området förekommer inte miljöstörningar. Behov till miljöskydd föreligger inte.
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3.1.4 Markägoförhållanden

Kommunen äger samtliga fastigheter inom planläggningsområdet.
Planeringssituationen
3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet

3.2.1.1

De riksomfattande målen för områdesanvändningen

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den 1.4.2018. Målen för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter:
•

Fungerande samhällen och hållbara färdsätt

•

Ett effektivt trafiksystem

•

En sund och trygg livsmiljö

•

En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar

•

En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar

3.2.1.2

Landskapsplanen 2030

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 8. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030.
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För planläggningsområdet finns följande reserveringar i landskapsplanen:
Beteckning

Beskrivning av beteckningen
Industri- och lagerområde
Datakommunikationsförbindelse
Överföringsavlopp
Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation
mv-9, JAKOBSTADSREGIONEN
Cykelled
Riktgivande friluftsled
Bebyggt område

3.2.1.2.1

Landskapsplanens etapplan 1 och 2

För planområdet finns inga reserveringar varken i etapplandskapsplan 1 eller 2.
3.2.1.3

Landskapsplanen 2040

Österbottens landskapsplan 2040 är under uppgörande. Planutkastet var framlagt till påseende
5.2–9.3.2018. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030
och dess etapplandskapsplaner. Den planerade verksamheten är i enlighet med det nya utkastet.
3.2.1.4

Generalplan

För området finns ingen delgeneralplan.
3.2.1.5

Detaljplan

Delar av det aktuella området är sedan tidigare planlagt på detaljplanenivå. Gällande detaljplan
är godkänd år 1999.
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Bild 9. Utdrag ur befintlig detaljplan för Gammelhagen industriområde.

3.2.1.6

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 26.3.2008 § 3.
3.2.1.7

Tomtindelning och tomtregister

Som informationen angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från
kommunen/Lantmäteriverkets använts.
3.2.1.8

Baskarta

För området finns en tidsenlig baskarta från 2015 vilken kompletterats hösten 2018.
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4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN
Konsulten utarbetar ett planutkast för markanvändningen och beaktar uppgjorda utredningar.
Efter att planutkastet varit framlagt uppgör konsulten ett planförslag för officiellt framläggande.
Som sista fas i planeringen skall kommunen godkänna planförslaget och där efter vinner planen
laga kraft.
Behovet av detaljplanering
Planläggningen har påbörjats eftersom det finns ett behov av att justera och utvidga gällande
detaljplan på området. Tanken är att anpassa planen efter de behov som finns i dagsläget men
även skapa tomter för framtida behov.
Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningssektionen beslöt i samband med godkännande av planläggningsöversikten den
7.3.2017 § 8 att inleda reviderings- och utvidgningsarbete av Gammelhagen detaljplan.
Deltagande och samarbete
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 åtminstone följande definierats:
4.3.1 Intressenter

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, åtminstone:
•

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

•

NTM-CENTRALEN (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) – (PB 262, 65101 VASA)

•

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

•

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)

Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av
detaljplanen.
Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen,
bl.a.:
•

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

•

Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planändringen kan ha konsekvenser för.
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4.3.2 Anhängiggörande

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 7.3.2017 § 8. Angående projektstarten har meddelats
allmänheten genom en kungörelse.
4.3.3 Deltagande och växelverkan

•

Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 22.12.2017-7.1.2018 i
enlighet med MBL 63 § och MBF 30 §.
Under framläggningstiden inlämnades 3 myndighetsutlåtanden; Österbottens museum
meddelande att de inte har något att anmärka, Österbottens förbund tycker det är bra
att ge en kort beskrivning av landkapsplanens beteckningar i PDB, och Hälsoinspektionsbyrån anser att endast icke-miljöstörande verksamhet bör tillåtas.

•

Planutkastet var framlagt under tiden 8.6–9.7.2018 i enlighet med MBL 62 §. Över utkastet har begäran om utlåtande sänts till de myndigheter och sammanslutningar enligt
MBF § 30. Över planeutkastet inkom tre utlåtanden och två åsikter.
BEMÖTANDEN TILL UTKASTSKEDETS RESPONS, SE BILAGA 3A.

•

Planförslaget med planebeskrivning var framlagt under tiden __.__–__.__.2018 i enlighet med MBL 65 §. Begäran om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 27 § och MBF 28 §. Över planförslaget inkom __ utlåtanden
och __ anmärkningar.
BEMÖTANDEN TILL FÖRSLAGSSKEDETS RESPONS, SE BILAGA 3B (läggs till senare).

4.3.4 Myndighetssamarbete

Möte med berörda myndigheter ordnas vid behov. Berörda myndigheter hörs under planens påseendeskeden.
Detaljplanens mål
Landskapsplanen, befintlig detaljplan och den aktuella fastighetsindelningen utgör det basmaterial som reviderings- och utvidgningsarbetet bygger vidare på. Även uppgjord naturinventering används i arbetet (listade i punkt 1.4).
Målet med planläggningen är att man ska kunna förstora och utvidga industriområdet genom att
bygga vidare på de befintliga strukturer som finns på området.
Genom att utvidga industriområdet säkerställs att Larsmo kommun har tillräckligt med attraktiva
industritomter åt de företag som verkar i nejden. Ett förstorat industriområde kan ge synergieffekter bland de verksamma företagen på området.
Trafiken till och från området ska ledas via befintliga vägar. Inom industriområdet kommer man
att omforma väg- och gatuområden för att erhålla attraktiva industritomter som har goda vägförbindelser.
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5.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN
Planens struktur
Detaljplaneutkastet bygger långt vidare på strukturen i den gällande planen. Justeringar har
dock gjorts i kvartersområden så att de bättre ska följa nuläget och hur planen har förverkligats.
I söder avgränsas nu planen mot landsvägens fastighetsrå. Infarten till området (Granvägen) har
flyttats något västerut, enligt hur vägen är byggd. Kvarter 212 är helt nytt medan kvarter 209,
210 och 211 har omformats betydligt. Mellan kvartersområdena finns jord- och skogsbruksområden som dels fungerar som avskiljande skogsområden mellan kvarteren men även som fördröjnings och infiltreringsområden för dagvatten.

Bild 10. Planutkastets utformning (4.5.2018).

Bild 11. Planförslagets utformning (27.9.2018).

Planförslaget bygger vidare på planutkastet, mindre justeringar har utförts i tomt-/kvartersindelningen och byggrätten på basen av inlämnade synpunkter. En ny gata har reserverats i östra delen av området för att förbättra tillgängligheten och för att göra området smidigare för långa
transporter.
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Dimensionering
Planläggningsområdet utvidgas mot norr och öster i förhållande till gällande plan. I jämförelse
med gällande planen har i denna plan tillkommit ett större kvartersområde medan tre kvarter
har förstorats märkbart. Detaljplanen möjliggör byggande i två våningar på samtliga tomter. Förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta är e=0.40.
Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
I den naturinventering som ligger som grund för planläggningen framkommer att ett delområde i
planläggningsområdets nordöstra del borde bevaras. Nämnda område utgörs av gammal
hällmarkstallskog, här finns även delar av en vandringsled. I detaljplanen har man uppmärksammat området med beteckningen jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden. På så
vis säkerställs att området även i fortsättningen bevaras oexploaterat och att de värden som
finns där inte går förlorade.
Områdesreserveringar
T

KVARTERSOMRÅDE FÖR INDUSRI- OCH LAGERBYGGNADER.

KTY

KVARTERSOMRÅDE FÖR VERKSAMHETSBYGGNADER.

M

JORD- OCH SKOGSBRUKSOMRÅDE.

MY

JORD- OCH SKOGSBRUKSOMRÅDE MED SÄRSKILDA MILJÖVÄRDEN.

Övriga beteckningar och noggrannare bestämmelser: se detaljplanekartan.

6.

PLANENS KONSEKVENSER
Konsekvenser för den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Detaljplanen medför inga betydande konsekvenser för de boende i närområdet. Detaljplanens
utvidgningsriktning är bort från bebyggelsen.
Samhällsstruktur
Detaljplanen bygger vidare på befintlig samhällsstruktur. Delar av området är redan bebyggt och
till området finns utbyggda vägar och gator. Genom att man nyttjat befintliga strukturer i den
fortsatta utbyggnaden bedöms konsekvenserna som goda.
Service, arbetsplatser, näringsverksamhet
En utvidgning av industriområdet ger bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen. Ett
större tomtutbud ger större möjlighet för företag att hitta den typ av tomt som eftersöks. Genom
att förstora industriområdet ger man även bättre förutsättning för samarbete företag emellan.
Desto fler företag som finns på området, desto fler kunder lockas dit, något som i alla fall gynnar
sådana företag som sysslar med någon slags tillverkning/försäljning. Konsekvenserna bedöms
som positiva.
Rekreation och fritidsverksamhet
Det hällmarksområde som finns i områdets nordöstra hörn har angetts med MY-beteckning, med
beteckningen strävar man efter att bevara områdets karaktär och se till att det inte exploateras.
Området kan fungera som ett rekreationsområde, i närheten av det går en friluftsled. I övrigt
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behandlas i planläggningen inget sådant som rör rekreation och fritidsverksamhet. Konsekvenserna bedöms vara små.
Trafik
En förverkligad detaljplan medför förändringar i trafikflödet till och från området. Ökningen kommer främst att märkas i korsningsområdet Granvägen och Norra Larsmovägen. Infarten är i dagens läge ca 7 m bred, men detaljplanen ger möjlighet till en breddning om det behövs. Trafikförändringen beror delvis på vilken typ av industri/näringsverksamhet som etableras på området.
Planerade gator är dimensionerade för att klara av ökade trafikmängder. Lättrafikled finns. Konsekvenserna bedöms icke betydande och småskaliga.
Miljöskydd och störningar i miljön
På området tillåts verksamhet som bl.a. kan orsaka bullerstörningar. Verksamheten får dock inte
orsaka skador i miljön. Bullerstörningarna kan inte antas orsaka olägenheter för bosättning eftersom industriområdet ligger avskilt från bebyggelse. Industriområdets utvidgningsriktning är
även bort från befintlig bosättning. Konsekvenserna bedöms som små.
Teknisk försörjning
Befintlig teknisk försörjning nyttjas vid utbyggnad av området. Kostnadseffektivt nyttjande av
kommunalteknik är till fördel för den kommunala ekonomin.
Specialverksamhet
Till området har inte anvisats några specialområden.
Konsekvenser för naturen och naturmiljön
Landskapets särdrag
En förverkligad detaljplan medför förändringar i det lokala landskapet. Området är i dagens läge
till stor del skogsbevuxet, skogen kommer huggas ned och området bebyggas vart efter området
förverkligas.
Längst i norr och öster har i detaljplanen lämnats ett skyddande skogsområde, dels som skydd
mot Storträsket som är ett skyddsområde på landskapsnivå men även för att bevara den
hällmarkstallskog som finns i områdets nordöstra del.
Topografi
Ändringar i topografin kommer att ske i tomternas och gatornas byggnadsskede. Detaljplanen
medför inga betydande konsekvenser för topografin.
Jordmån
Detaljplanen har inga betydande konsekvenser för jordmånen.
Vattendrag och vattenhushållning
Planläggningen medför inga betydande konsekvenser för vattendragen i området. Största delen
av vattenavrinningen från området sker via befintliga diken till Larsmosjön, från den norra delen
av industriområdet kan en del ytvatten sökas sig till Storträsket. Inom området finns tillräckligt
stora gröna ytor (skogsområden) som fördröjer och infiltrerar dagvatten som uppkommer på
området.
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Naturskydd, naturaområden
I enlighet med de rekommendationer som finns i naturinventeringen bevaras den gamla
hällmarkstallskog som finns inom området. I norr lämnas även ett skyddande skogsområde mot
Storträsket som i landskapsplanen anvisats som ett skyddsområde på landskapsnivå. Således
har man i planläggningen tagit i beaktande de närbelägna miljöerna som är värdefulla. Konsekvenserna bedöms som goda.
Samhällsekonomiska konsekvenser
Detaljplanen kan förväntas medföra positiva konsekvenser för samhällsekonomin. Då detaljplanen är förverkligad kan Larsmo kommun förvänta sig ökade skatteintäkter. Genom att nyttja befintliga strukturer hålls även de kommunala satsningarna på samhällsbyggnad nere vilket i sin
tur har positiva samhällsekonomiska konsekvenser.
Störande faktorer i miljön
Störande faktorer i miljön kan anses utgöras av verksamheten på området. Inom området finns
goda möjligheter att bedriva industriell verksamhet vilket kan ge upphov till bl.a. bullerolägenheter. Med tanke på områdets karaktär som ett industriområde, är dock störande faktorer i miljön helt naturliga.
Namn
I planen anvisas gatorna Granvägen, Grangränden, Tallvägen, Tallgränden, Aspvägen, Alvägen.

7.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN
Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under vintern 2018–19. Efter
att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen/lokala företagare.

