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LARSMO KOMMUN

KAPTENS DETALJPLAN

DETALJPLANEBESKRIVNING
Detaljplanen gäller det ca 24,3 ha stora område på Kaptens benämnda område i Bosund. På planeområdets sydostligaste del finns en gällande detaljplan för industriområdet från 1985. På planeområdets nordvästligaste del finns en gällande detaljplan från 1990. Ändring av detaljplanen gäller Bosund norra industriområde kvarter 103-105 med därtill anslutande skyddsgrönområde och gatuområde. I tillägg gäller
ändring av detaljplanen kvarter 43 och därtill anslutande vägområde som ingår i detaljplan för Larsmo Bosund. Detaljplanen gäller fastigheterna: 7:47, 7:48, 7:93, 8:100, 8:129, 8:146, 8:148, 8:160, 8:169, 8:201,
8:212, 8:223, 8:224, 8:234, 8:235, 8:259, 8:32, 8:36, 8;47, 8:99, 34:1, 37:1, 46:0, 48:0, 50:1, 50:2, 59:0,
70:0 samt delar av fastigheterna: 7:120, 7:167, 7:87, 34:20, 36:2, 37:17, 895:2:10 och SMF. 876:2.
Genom detaljplanen bildas kvarter 43, 103, 104, 145-156, delar av kvarter 127 och 128 jämte anslutande
trafik-, gatu-, rekreations-, vatten- och specialområden.
Detaljplanebeskrivningen rör detaljplanen som Larsmo kommunfullmäktige godkänt den . .2017 §.

Planeområdets läge och namn
Det ca 24,31 hektar stora detaljplaneområdet varav landområde ca 23,28 hektar är beläget i Larsmo, Bosund, strax norr om LV 749 mellan Jakobstad och Karleby. Området ligger i centrum av Bosund. Detaljplanens gränser enligt pärmbild. Den ändrade och utvidgade detaljplanens namn är Kaptens detaljplan.

Planens utarbetare
Planen utarbetas av Arkitekt Ab Rajaniemi och som ansvarig person fungerar tekn.dr., arkitekt SAFA Juho
Rajaniemi. Byggnadsingenjör AnneMo Kaitfors fungerar som planerare. Som Larsmo kommuns ansvarsperson fungerar markanvändningsingenjör Thomas Käldström.
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1.

SAMMANDRAG

1.1 Detaljplanens skeden
En idéskiss utarbetades 2013 i samband med uppgörande av Murmästar detaljplan. Idéskissen ligger som
grund för utarbetandet för Kaptens detaljplan.
3.11.2015 § 31 beslöt planeringssektionen påbörja planering av Kaptens detaljplan.
9.12.2015 § 40 beslöt planeringssektionen anta Arkitekt Ab Rajaniemi som konsult för utarbetare av detaljplanen.
Programmet för deltagande och bedömning var framlagt till påseende under tiden 23.2–9.3.2016.
Detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende 22.4.– 23.5.2016. Fyra åsikter och fem utlåtanden
gavs om utkastet.
2.5.2016 hölls ett informationstillfälle för intressenterna vid Larsmo kommun.
Detaljplaneförslaget var framlagt till offentligt påseende 30.9.– 31.10.2016. Två åsikter och fem utlåtanden
gavs om förslaget.

1.2 Detaljplanen
Det ca 24,31 hektar stora detaljplaneområdet varav landområde ca 23,28 hektar är beläget i centrum av
Bosund, Larsmo. Genom detaljplanen fås 12 nya bostadstomter, varav en är i privat ägo och elva i kommunal ägo. I detaljplanen anvisas 24 redan bebyggda bostadtomter samt en obebyggd bostadstomt och
en bostadstomt bebyggd med uthus. I detaljplanen anvisas ytterligare tre bebyggda industritomter, samt
en bebyggd tomt för allmänna byggnader. I detaljplanen anvisas även tre bebyggda tomter för lagerbyggnader.

1.3 Genomförande av detaljplanen
För genomförandet av detaljplanen står både den privata och offentliga sektorn. Kommunen bygger gator
och kommunalteknik på planområdet. Genomförande av planen förutsätter att nödvändiga markanvändnings- och kommunaltekniska avtal ingåtts. Gatuområdena övergår i kommunens ägo utan ersättning i enlighet med MarkByggL 94 § på de områden som hör till detaljplanens utvidgning. Planens genomförande
påbörjas genom gatuplanering som görs under senare delen av år 2017.
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2.

UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Utredning om förhållandena på planområdet
2.1.1 Allmän redogörelse
Området är till stor del bebyggd miljö. Området är relativt kuperat med höjdskillnader på 0-14 m.
På planeområdet finns ca 90 invånare och ca 40 arbetsplatser på industriområdet som finns på den östra
delen av planeområdet. En hall för frivilliga brandkåren finns intill industrierna. Öster om planeområdet
fortsätter industriområdet.
I planeringen har kommunens baskarta använts. Baskartan är uppgjord av FM-international Ab genom
stereokartering. Flygfotografering utfördes 19.5.2012. Baskartan uppgjordes med koordinatsystem GK 23
och höjdsystem N60. Baskartans höjdsystem ändrades till N2000 år 2016 och baskartan godkändes den
30.3.2016.

2.1.2 Naturomgivningen
För planeområdet har utarbetats en naturinventering under sommaren 2012 av FM biolog Mattias Kanckos från Essnature, bilaga 3.
Största delen av de obebyggda områdena på planområdet består av gammal åker- eller ängmark som beskogats. I trädskiktet förekommer nu ca 50-åriga björkar samt mycket rikligt med aspar. Det obebyggda
området längs LV 749 består av ca 80-årig eller ännu äldre tallskog med stort inslag av gran i trädskiktet
samt även lite björk och gråal. Skogsområdet väster om industriområdet som i naturinventeringen anges
som gammal tallskog har till största del avverkats sedan naturinventeringen utfördes.
På detaljplaneområdet påträffades lite spillning av flygekorre vid naturinventeringen. Spillning hittades
endast i tallskogen längs LV 749 och i tallskogen väster om industriområdet som avverkats sedan naturinventeringen gjordes. Spillning av flygekorre påträffades under enstaka granar och mängden var mycket liten. Inget hålträd eller risbo återfannas i området, och enligt naturinventeringen kan man anse att observationen av flygekorre i detta specifika fall inte behöver beaktas i samband med detaljplanering av området då observationen av flygekorren tolkades på så vis att det är frågan om ett område som flygekorren
endast tillfälligt vistas i och då spillningen dessutom påträffades mycket nära befintliga egnahemshus i
området behöver man inte beakta förekomsten av flygekorren på något speciellt vis. Tillräckligt med barrträd borde ändå sparas på och emellan egnahemshustomterna så att flygekorren även i fortsättningen kan
använda området vid förflyttning.
Enligt naturinventeringen är områdets betydelse för den biologiska mångfalden rätt liten i och med att
största delen av området består av redan bebyggda områden och inga enhetliga större värdefulla skogsområden förekommer på området. I naturinventeringen påpekas, att även om Hermassundet och de sjöar
som står i förbindelse med sundet inte hör till naturinventeringen, bör man i samband med uppgörandet av
detaljplanen för området beakta att själva Hermassundet är en mycket viktig fågelsjö som bör bevaras.
Man bör sträva till att inte göra alltför stora ingrepp i strandområdet som skadar sjöns betydelse för fågellivet.

2.1.3 Bebyggd miljö
En stor del av området är bebyggt. På området finns 24 egnahemshus, fyra industribyggnader och byggnad för frivilliga brandkåren. I huvudsak är de befintliga byggnaderna på området låga trä- eller tegelhus.
En byggnadsdokumentering gjordes i april 2013 och som kompletterades i februari 2016, bilaga 4.
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Kaptensbacken klassas som värdefull kulturmiljö på landskaps- eller regional nivå i Österbottens landskapsplan 2030. I Bosund delgeneralplan, godkänd 24.4.2002, anvisas ett skyddsobjekt på Kaptensbacken.
På området finns inga registrerade fornminnen.

2.1.4 Kommunalteknik
Kommunaltekniken är utbyggd på största delen av området. Larsmo kommun kommer att påbörja planeringen och utvidgningen av avloppsnätet då detaljplanen vunnit laga kraft. En 20 kVs luftelledning sträcker sig genom planeområdet, men dras om som markledning vid förverkligande av detaljplanen. Kartor
över kommunalteknik, bilaga 5.

2.1.5 Markägoförhållanden
Larsmo kommun äger betydande delar av området. Under detaljplaneprocessen har Larsmo kommun
köpt fyra markområden samt gjort ett markbyte.
22.2.2016 § 53 godkände kommunstyrelsen ett markköp på 2150 m² av Atle Svenfelt.
14.3.2016 § 71 godkände kommunstyrelsen ett markköp på 3,55 ha av Henrik Svenfelts dödsbo.
6.9.2016 § 203 godkände kommunstyrelsen ett markköp på 2270 m² av Johan Svenfelt.
31.10.2016 § 244 godkände kommunstyrelsen ett markköp på 2820 m² av Nils Ahlskog.
I kvarter 127 har ett markbyte på ca 400 m² gjorts mellan Larsmo kommun och Stefan och Marianne
Svenfelt.
Efter markköpen innehar Larsmo kommun ca 30 % av detaljplaneområdet.
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Bild 1. Larsmo kommuns markinnehav markerat med rött.

2.1.6 Områdets byggnadshistoria
Kaptens bebyggdes redan på 1700-talet. Kaptens ursprungliga gårdsgrupp fanns då ca 300 m längre österut från nuvarande stället. Men under stora ofreden 1713-1721 brändes allt ner och efter freden byggdes
gårdsgruppen upp igen där den nu är belägen. Närheten till havet var viktigt då det tillverkades båtar i alla
gårdar. Kaptensbacken är ett högt beläget område ca 10 m ovan havsytan och klassas som värdefull kulturmiljö på landskaps- eller regional nivå i Österbottens landskapsplan 2030. Kaptensbacken är liten
gårdsgrupp som består av tre välbehållna gårdar från 1720-, 1850- och 1860-talet.
Under utarbetande av detaljplanen granskades sju byggnader närmare:
1. Områdets äldsta hus, ”Smänas/framstu” (tomt 1 i kvarter 149, bild 2). Den östra delen, ”Smänas”, är
byggd på 1720-talet och den västra delen, ”framstu”, är tillbyggd efter 1850 enligt Fredrik Björkskog.
Byggnaden har kulturhistoriska värden trots att huset ändrats under tidens lopp, bl.a. har fönstren
bytts ut mot nya.
2. Till gården hör en sädesbod (tomt 1 i kvarter 149, bild 3) troligtvis uppförd samtidigt som ”Smänas”
byggdes. Sädesboden är väl hållen och placerad på en högt belägen synlig plats.
3. Gården som kallas ”Jannisas” (tomt 2 i kvarter 149, bild 4) byggdes enligt Fredrik Björkskog 1867.
Byggnaden var ursprungligen längre, men har kortats av. Byggnaden har fått nya fönster, men har i
övrigt behållit den urspungliga karaktären relativt bra. Till gården hör även tidstypiska uthus som dock
är i dåligt skick.
4. Gården som kallas ”Svennas nystugo” (tomt 4 i kvarter 149, bild 5) byggdes enligt Fredrik Björkskog
1859. Huset är tillbyggt och fönster har bytts ut, men har kulturhistoriska värden.
5. Till gården hör en sädesbod (tomt 4 i kvarter 149, bild 6) uppförd samtidigt som ”Svennas nystugo”.
Sädesboden är väl hållen.
6. Huset som kallas ”Mattas” (tomt 2 i kvarter 148, bild 7) byggdes enligt Fredrik Björkskog 1880. Huset
byggdes till och höjdes upp 1950. Huset har byggts om och ändrats i flera etapper att dess ursprungliga värde på detta sätt minskats.
7. Huset (tomt 4 i kvarter 154, bild 8) är enligt ägaren Svenfelt Atle byggt på 1930-talet. Huset är timrat.
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Bild 2. ”Smänas/framstu”. Den östra delen, ”Smänas”, är byggd på 1720-talet och den västra delen, ”framstu”, är tillbyggd efter
1850
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Bild 3. Sädesbod intill ”Smänas/framstu”
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Bild 4. ”Jannisas”, byggd 1867.

Bild 5. ”Svennas nystugo” byggdes enligt Fredrik Björkskog 1859
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Bild 6. Sädesbod intill ”Svennas nystugo”

Bild 7. ”Mattas”, byggdes 1880 och tillbyggt på 1950-talet.
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Bild 8. Timrat hus byggt på 1930-talet.

2.2 Planeringssituation
2.2.1 Riksomfattande målsättningar för områdesanvändning
Enligt Markanvändnings- och bygglagen 24 § skall de statliga myndigheterna i sin verksamhet beakta de
riksomfattande målen för områdesanvändningen, främja möjligheterna att uppnå dem och bedöma vilka
konsekvenser myndigheternas åtgärder har för regionstrukturen och områdesanvändningen.
Vid planering på landskapsnivå och annan områdesplanering skall de riksomfattande målen för områdesanvändningen beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas.
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och bygglagens
system för planering av områdesanvändningen. I de riksomfattande särskilda målen nämns bland annat:
Vid planeringen av områdesanvändningen skall man sörja för ett tillräckligt utbud av tomtmark för
byggandet av bostäder och arbetsplatser.
I samband med planeringen av områdesanvändningen får nya märkbara områden för bostäder,
arbetsplatser och serviceverksamhet inte placeras utanför den befintliga samhällsstrukturen.
I samband med planeringen av områdesanvändningen skall utnyttjandet av det befintliga byggnadsbeståndet främjas samt skapas förutsättningar för en god tätortsbild. Vid utvecklandet av tätorter skall man se till att grönområdena bildar enhetliga helheter.
Vid områdesanvändningen skall tillräckliga områden reserveras för nätverk för fotgängare och
cyklister, och nätverkens kontinuitet, säkerhet och kvalitet skall främjas.
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Vid områdesanvändningen skall områden med översvämningsrisk i enlighet med myndigheternas
utredningar beaktas och en bekämpning av riskerna i anslutning till översvämning eftersträvas.
Vid planeringen av områdesanvändningen skall nybyggande inte placeras i områden med översvämningsrisk.
Bördiga och enhetliga åkrar skall inte utan särskilda skäl tas i bruk för tätortsfunktioner, inte heller
skall värdefulla och vidsträckta skogsområden spjälkas upp till följd av annan områdesanvändning.
Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas och befintliga olägenheter skall om möjligt minimeras. Nya bostadsområden och andra
verksamheter som är bullerkänsliga skall inte placeras i bullerområden, om man inte kan garantera att bullerbekämpningen är tillräcklig.

2.2.2 Landskapsplan
I Österbottens landskapsplan 2030, fastställd av miljöministeriet 21.12.2010, anges området som bebyggt
område och som serviceby (beteckningen at-1) vilket innebär ett viktigt bycentrum som är stark till sin
verksamhetsbas och viktig med tanke på regionstrukturen eller omgivningen. Vid mera detaljerad planering bör byacentrumets ställning stärkas genom att behoven beträffande boende, primärproduktion och
övrig näringsverksamhet sammanjämkas. Nybyggnation bör placeras fördelaktigt med tanke på service,
samhällsteknik och miljön. Vid planering av markandvändning och byggande bör bevarande av områdets
kulturhistoriska och landskapsmässiga särdrag främjas. Byggande bör anpassas till bymiljön.
I landskapsplanen finns beteckningen t både väster om och öster om beteckningen at-1 (Gammelhagens
industriområde respektive Bosunds industriområde). Med beteckningen t anges regionalt betydande industriområden.
Området är beläget inom ett område med turistattraktioner (mv-9, Jakobstadsregionen). Med beteckningen anges områden som är attraktiva med tanke på turismen. I landskapsplanen har en cykelled och en
riktgivande friluftsled norrut anvisats längs den regionala vägen och detaljplanområdets västra kant. Längs
med den regionala vägen har också en datakommunikationsförbindelse och från Bosund ett överföringsavlopp till Jakobstad anvisats.
Väster och öster om detaljplanområdet finns områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens
mångfald (luo), glosjöar och flador i den inre skärgården i Karleby och Larsmo.
Kaptensbacken klassas som värdefull kulturmiljö på landskaps- eller regional nivå i landskapsplanen.
Landskapsplanen har uppdaterats med etapplandskapsplaner. Etapplandskapsplan 1 gäller kommersiell
service och fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013. Etapplandskapsplan 2 gäller förnybara energiformer, speciellt vindkraft, och fastställdes av miljöministeriet 14.12.2015.
Landskapsstyrelsen beslöt 27.1.2014 av påbörja beredning av Österbottens landskapsplan 2040. Programmet för deltagande och bedömning var framlagt 6.1–12.2.2016. Målsättningen är att ett planutkast
ska vara framlagt hösten 2017 och ett planförslag hösten 2018, så att landskapsfullmäktige kan godkänna
planen i slutet av år 2018 eller i början av år 2019.
I samband med arbetet med landskapsplanen inventerade Österbottens förbund sommaren 2015 de på
landskapsnivå värdefulla kulturlandskapsområdena. På basen av inventeringen anses Kaptensbacken
fortsatt vara en värdefull miljö på landskapsnivå.
Inga fornminnen visas i landskapsplanen.
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Bild 9. Del ur Österbottens landskapsplan 2030.

2.2.3 Generalplan
Den västra delen av detaljplaneområdet ingår i Bosund delgeneralplan som godkändes av kommunfullmäktige 24.4.2002. På området begränsat av den blå streckade linjen på bild 10 (del ur Bosund delgeneralplan) finns tidigare av kommunfullmäktige godkänd delgeneralplan som dock är utan rättsverkan. I delgeneralplanen anvisas områden för fristående småhus, jord-, och skogsbruksdominerat område, område
för icke miljöstörande industri och vattenområde. I delgeneralplanen anvisas ett skyddsobjekt på Kaptensbacken.
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Bild 10. Del ur Bosund delgeneralplan, godkänd 24.4.2002.

2.2.4 Tidigare detaljplan
På planeområdets sydostligaste del finns en detaljplan för industriområdet från 1985 (ca 3,9 ha, bild 11).
På planeområdets nordvästligaste del finns en detaljplan från 1990 som omfattar kvarter 43 och vägområde (ca 0,3 ha, bild 12). I norr angränsar detaljplanen till Murmästar detaljplan som godkändes 25.1.2014
(bild 13). I öster angränsar detaljplanen till detaljplan för Bosund industriområde godkänd 1983.
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Bild 11. Detaljplan för Bosund norra industriområde, godkänd 1985.

Bild 12. Del ur detaljplan för Larsmo Bosund, godkänd 1990.
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Bild 13. Murmästar detaljplan, godkänd 25.1.2014.

2.2.5 Planer, beslut och utredningar som rör planområdet
Vid planering av området tas ovan nämnda planer, naturinventering, samt idéskissen (bild 14) som utarbetades 2013 i samband med uppgörande av Murmästar detaljplan i beaktande.

Bild 14. Idéskiss uppgjord 2013. Området begränsat av den röda linjen är området för Murmästar detaljplan godkänd
21.05.2014.
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3.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN

3.1 Behovet av detaljplanering och detaljplaneändring
Uppgörande av detaljplanen behövs för att kunna upprätthålla kommunens tomtreserv.

3.2 Planeringstart och beslut
3.11.2015 § 31 beslöt planeringssektionen påbörja utarbetande av Kaptens detaljplan.

3.3. Deltagande och samråd
3.3.1 Intressenter
Enligt MBL 62 § är intressenter 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. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma
verkningarna av planläggningen och skriftligen uttala sin åsikt i saken. Intressenter är alla som känner sig
delaktiga, bland annat markägarna, invånarna, Eugmo bys samfällda områdens delägarlag och företagen
som fungerar på området. Myndigheter är NTM-centralen i Södra Österbotten, Österbottens förbund, Österbottens museum, Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk samt social- och hälsovårdsverkets hälsoinspektion i Jakobstad.

3.3.2 Anmälan om anhängiggörande
Detaljplanens utarbetande har kungjorts den 21.2.2016 och informerats i tidningar, på kommunens hemsida, www.larsmo.fi, och på kommunens officiella anslagstavla i kommungården.

3.3.3 Deltagande och samarbete
2.5.2016 hölls ett informationstillfälle för intressenterna vid Larsmo kommun.
Detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende 22.4.– 23.5.2016. Fyra åsikter och fem utlåtanden
gav om utkastet. I bilaga 6 presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt en bedömning om åsiktens eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
Som följd av de inlämnade åsikterna gjordes följande ändringar i detaljplanen:
Körförbindelsens sträckning från Kaptensvägen till kvarter 152 (tidigare kvarter 150) justerades. Tomtgräns mellan 6 och 7 i kvarter 103 flyttas tre meter norrut. Tomt 4 i kvarter 154 (tidigare kvarter 152) förstorades och sp-beteckningen togs bort, byggnadsytan begränsades så att en 23 m bred zon längs tomtens västra gräns lämnas obebyggd. Nytt kvarterområde för lagerbyggnader, TV, anvisades längs Kaptensvägen. I tillägg gjordes mindre tillägg och justeringar i planbeskrivningen.
Efter diskussioner med markägare togs två AO-1-tomter bort längs Svennaståget och ersattes med kvarterområde för lagerbyggnader, TV. Kvartersgränsen för kvarter 127 justerades.
Kaptensbacken anvisas i detaljplanen med S-beteckning: ”Område där miljöns karaktär bevaras. Nya
byggnader skall tillsammans med det befintliga byggnadsbeståndet bilda en enhetlig helhet. Nya byggnader skall vad gäller storlek, höjd, takform och lutning, fasadernas proportioner, dörrar och fönster, byggnadsmaterial samt detaljer anpassas till omgivningens byggnader och områdets byabild. Som byggnadernas fasadmaterial används panel, om det inte finns särskild orsak att avvika från detta.”
I samband med ändringarna ovan ändardes även kvarters- och delvist tomtnumreringen.
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Baskartans höjdsystem ändrades till N2000 (tidigare N60).
Detaljplaneförslaget var framlagt till offentligt påseende 30.9.– 31.10.2016. Två anmärkningar och fem utlåtanden gavs om förslaget. I bilaga 7 presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt en bedömning
om anmärkningens eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
Som följd av de inlämnade anmärkningarna och utlåtandena ändrades tomtgränserna för tomt 4 i kvarter
154 och beskrivningen kompletterades.
Ytterligare delades kvarter 151 upp i två tomter enligt ny fastighetsindelning. Byggrätterna för TVområdena höjdes för att motsvara det som i nuläget är bebyggt på tomterna.
Efter diskussioner med markägare flyttades dragningen av Svennaståget österut så att tomterna 2 och 3 i
kvarter 148 förstorades österut för att omfatta ekonomibyggnaderna som hör till fastigheterna. I samband
med ändringen togs TV-området bort och VL-området längs Svennaståget minskades med 5 meter. Ändringen innebar även små ändringar i arealerna för tomt 1 i kvarter 148 och för tomt 8 i kvarter 149. Ändringarna gäller endast enskilt intresse och de intressenter som berörs av ändringarna har hörts skilt enligt
MBF 32 §.
Efter diskussioner med markägare ändrades en del av kvarter 152 som ägs av Larsmo kommun till VLområde.
I kvarter 153 ändrades även tomt- och kvartersgränser efter diskussioner med markägare.
Kommunstyrelsen överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för godkännande. Godkännandet informeras enligt MBF § 94 i tidningar och på den offentliga informationstavlan. Besvär i kommunens beslut
som gäller godkännandet söks hos Vasa förvaltningsdomstol, så som har stiftats i kommunlagen.
Larsmo kommun uppgör bindande markanvändnings- och kommunaltekniska avtal med markägare som
har uppgjort ett föravtal.

3.4 Mål för detaljplaneändring
3.4.1 Allmänna mål
Målsättningen är ett trivsamt och fungerande bostadsområde för såväl nuvarande samt nya invånare. Avsikten är att utarbeta en detaljplan som möjliggör en trivsam, högklassig, intressant, trygg och fungerande
miljö. Larsmo kommuns syfte är att planlägga nya bostadstomter eftersom efterfrågan på bostadstomter
är stor i Bosund.

3.4.2 Utgångsmaterialets givna mål
De riksomfattande målsättningarna för områdesanvändningen är att bl.a. erbjuda en tillräcklig tomtreserv
samt att nya märkbara bostadsområden inte placeras lösryckt från den befintliga samhällsstrukturen och
att grönområdena bildar enhetliga helheter. Nya bostadsområden och andra verksamheter som är bullerkänsliga skall inte placeras i bullerområden.
I Österbottens landskapsplan anges området som bebyggt område och som serviceby vilket innebär ett
viktigt bycentrum som är stark till sin verksamhetsbas och viktig med tanke på regionstrukturen eller omgivningen. Vid mera detaljerad planering bör byacentrumets ställning stärkas genom att behoven beträffande boende, primärproduktion och övrig näringsverksamhet sammanjämkas. Nybyggnation bör placeras
fördelaktigt med tanke på service, samhällsteknik och miljön. Vid planering av markandvändning och byggande bör bevarande av områdets kulturhistoriska och landskapsmässiga särdrag främjas. Byggande bör
anpassas till bymiljön. Kaptensbacken klassas som värdefull kulturmiljö på landskaps- eller regional nivå i
Österbottens landskapsplan 2030. Kaptensbackens miljö bör värnas i detaljplanen.
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I naturinventeringen framkom att områdets betydelse för den biologiska mångfalden är rätt liten. Enligt naturinventeringen bör man ändå sträva till att inte göra alltför stora ingrepp i strandområdet som skadar
sjöns betydelse för fågellivet.

3.4.3 Planutarbetarens kvalitativa syften
Planutarbetarens kvalitativa syften är att skapa en trivsam och trygg bostadsmiljö med närhet till naturen. I
tillägg är planutarbetarens syfte att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
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4.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

4.1 Planens struktur
Detaljplanen omfattar 38 AO och AO-1 tomter varav 14 är obebyggda, på en av tomterna finns en befintlig
uthusbyggnad. Detaljplanen omfattar även tre TY-tomter, tre TV-tomter, en Y-tomt samt ET-, VL-, EV- och
W-områden. Nya bostadstomter är placerade i intill befintliga bostadstomter. Kaptensgränden förlängs och
från Kaptensgränden byggs en ny gata, Dalgränden. Körförbindelse till kvarter 128 är anvisad på angränsande detaljplan, Murmästar detaljplan godkänd av kommunfullmäktige 21.5.2014 (bild 13). Storåkersgränden förlängs ca 40 meter till de nya AO-1 tomterna i kvarter 103. Befintliga privata vägar till kvarter
152 och till kvarter 156 och tomt 4 i kvarter 154 anvisas i detaljplanen som körförbindelser. Riktgivande
stigar anvisas i detaljplanen från Storåkersgränden till Dalgränden samt från Storåkersgränden vidare till
riktgivande stigar som anvisats i Murmästar detaljplan. Längs lv 749 har ett skyddsgrönområde anvistas
där det inte finns befintlig byggnation. Mellan kvarter 104 och 156 anvisas ett skyddsgrönområde enligt
gällande detaljplan för området.
Områdesreserveringar:
Yta (ha)

byggrätt(k-m2)

Kvartersområde för fristående småhus (AO och AO-1)

9,2759

11 550

Kvartersområde för allmänna byggnader (Y)

0,3442

1 377

Kvartersområde för lagerbyggnader (TV)

0,4036

750

Kvartersområde för industribyggnader där miljön
ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY)

2,2476

8 990

Område för närrekreation (VL)

7,9015

Kvartersområde för byggnader och anläggningar
för samhällsteknisk försörjning (ET)

0,0327

Skyddsgrönområde (EV)

1,3938

Vattenområde (W)

1,0231

Gator

1,6834

TOTALT

24,3058

22 667

Tabell 1. Detaljplaneområdets ytor och byggrätter

Uppskattningsvist ökar invånarmängden på planeområdet med ca 60 personer beräknat med 4 invånare
per bostad.

4.2 Målsättningarnas uppfyllande
Enligt de allmänna målen har bostadstomter skapats för att upprätthålla Larsmo kommuns tomtreserv i
Bosund. Genom att komplettera den befintliga bebyggelsen med nya byggplatser, men lämna enhetliga
helheter med grönområde runtomkring, har en trivsam, högklassig, intressant, trygg och fungerande miljö i
närhet till naturen skapats.
Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändning har man genom detaljplanen ökat tomtutbudet
som är koncentrerat till den befintliga strukturen. Tätortsbilden har förtätats, men enhetliga rekreationsområden bevaras. Genom förlängning av Kaptensgränden kan invånare på planeområdet lätt ta sig till cykelleden som planerats på Murmästar detaljplan som angränsar till planeområdet. Nya bostadstomter har
inte placerats i bullerområden.
I Österbottens landskapsplan anges området som bebyggt område och som serviceby. Genom detaljplanen stärks byns centrum och möjligheten till utvecklad service förbättras.
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I enlighet med naturinventeringen har inga ingrepp i strandområdet gjorts som kunde skada sjöns betydelse för fågellivet.
Genom detaljplanen skyddas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljön på Kaptensbacken som
klassas som värdefull kulturmiljö på landskaps- eller regional nivå i Österbottens landskapsplan. På planeområdet skyddas fem byggnader med detaljplanebeteckning sr-1. De tre äldsta husen (tomt 1, 2 och 4 i
kvarter 149, bilder 2, 4 och 5) med tillhörande sädesbodar (bilder 3 och 6) skyddas i detaljplanen på grund
av deras kulturhistoriska värden. I tillägg styrs nybyggnation genom bestämmelser i detaljplanen.
Under planeringsprocessen granskades också två andra byggnader närmare. Huset som kallas ”Mattas”
(148/2, bild 7) byggt 1880 skyddas inte i detaljplanen. Huset har byggts om i flera etapper och dess ursprungliga värde har på detta sätt minskats. Huset som ägs av Svenfelt Atle byggt på 1930-talet (154/4,
bild 8) skyddas inte i detaljplanen då byggnaden inte är tillräckligt kulturhistoriskt värdefull som följd av
ändringar som gjorts med tiden. Den bildar inte heller någon enhetlig miljö tillsammans med andra byggnader.

4.3 Planens konsekvenser
Planen förtätar och kompletterar området. Kompletteringsbyggande är ekologiskt och ekonomiskt förnuftigt.
Planens inverkningar på miljön, luft, vattendrag och jordmån är små.
Under utarbetning av planen har dagvattenhanteringen beaktats. VL-områden täcker de naturliga dagvattenleder och dagvattenområden som finns på planområdet och som leds vidare till sjöarna intill. Området
är redan utbyggt och kompletteringsbyggandet är relativt begränsat och nya tomter är placerade på högre
platser som inte påverkar dagvattenområden. Dagvattenhanteringen längs gator planeras noggrannare
vid uppgörande av gatuplan.
Uppskattningsvist bosätter sig ca 44 nya invånare längs Svennaståget, Kaptensvägen, Kaptensgränden
och Dalgränden, vilket betyder en ökning av ca 70 fordon per dygn längs Byvägen. Beräkningarna är
gjorda enligt ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” utgiven av miljöministeriet 2008. Korsningens (Byvägen/lv749) kapacitet är tillräcklig för denna ökning. Vid Skutholmsvägen bosätter sig uppskattningsvist fyra nya invånare vilket marginellt ökar trafiken längs Skutholmsgränden. Vid Storåkersgränden bosätter sig uppskattningsvist åtta nya invånare vilket marginellt ökar trafikmängden på Balticvägen.
Trafikmängden längs landsväg 749 på planeområdet var i medeltal 2398 fordon per dygn år 2015 enligt
trafikverket. Teoretiskt kan man uppskatta att om fordonens mängd stiger till 3000 fordon per dygn (tunga
fordon 5 %), skulle bullernivågränsen 55 dBA under dagtid vid hastighetsbegränsning 80 km/h sträcka sig
till ca 45-50 m från vägens mittlinje.
Bullerområdet har beräknats utgående från ”Käytännön meluntorjuntaratkaisuja”, publikation utgiven av
Helsingfors stads stadsplaneringskontor LB: 1/80, s 20. Genom att minska trafikmängden i publikationens
exempelbild från 10 000 fordon/dygn till 3 000 fordon/dygn kan dBA-nivån sänkas med ca 5 dBA och genom att öka exempelbildens hastighetsbegränsning från 50 km/h till 80 km/h kan dBA-nivån höjas med ca
5 dBA. På basen av detta kan bullernivågränsen 55 dBA uppskattas sträcka sig till ca 45-50 m från
vägens mittlinje. På områden där det finns skyddsgrönområde mellan nya tomter och landsvägen är gränserna för bullerområde tom ca 25 % kortare, då trädens och övrig växtlighets biomassa dämpar ljud. Psykologiskt dämpar växtligheten ytterligare mer än vad som går att mäta. Bullernivågränserna för riktvärdet
45 dBA nattetid är teoretiskt nära avstånden för bullernivågränserna för riktvärdena dagtid.
De tomter som befinner sig närmast intill lv 749 är redan bebyggda. Tomt 2 i kvarter 145 och tomt 6 i kvarter 103 är de enda obebyggda tomterna som befinner sig nära bullerområde, ca 65 m från vägens mittlinje. Tomterna kan baserat på beräkningen konstateras befinna sig utanför bullerområdet då hastighetsbegränsningen på landsvägen är 80 km/h och bebyggda tomter och växtlighet ytterligare dämpar ljud från
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lv 749. Ytterligare är dagens krav på värmeisolering i byggnader så stränga att byggnadernas ljudisolering
utan extra åtgärder är mycket god.
Planens konsekvenser för den byggda miljön är relativt små. Byggande på Kaptensbacken styrs genom
särskilda bestämmelser så att nya byggnader anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
Förverkligandet av planen kommer att öka behovet av dagvård, skolplatser och äldreomsorg. Förverkligandet av detaljplanen sker etappvist, vilket ger kommunen och den privata sektorn möjlighet att utveckla
servicen enligt behov.
Kommunalekonomiskt kommer planens genomförande öka kommunens inkomster för en lång tid framöver
då nya invånare flyttar till området.

4.4

Planbeteckningar och -bestämmelser

Som planbeteckningar har använts beteckningar som ingår i Miljöministeriets förordning samt av Larsmo
kommun redan använda planbeteckningar.
En ny planbeteckning, /S, har tagits i bruk: ”Område där miljöns karaktär bevaras. Nya byggnader skall
tillsammans med det befintliga byggnadsbeståndet bilda en enhetlig helhet. Nya byggnader skall vad gäller storlek, höjd, takform och lutning, fasadernas proportioner, dörrar och fönster, byggnadsmaterial samt
detaljer anpassas till omgivningens byggnader och områdets byabild. Som byggnadernas fasadmaterial
används panel, om det inte finns särskild orsak att avvika från detta.”

4.5

Namn

På plankartan finns ett nytt vägnamn, Dalgränden. De finska gatunamnen har tillagts.

5.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

5.1 Genomförande och tidschema
I genomförandet av detaljplanen deltar både den privata och offentliga sektorn. Kommunen står för uppbyggande av nya gator och kommunalteknik. Genomförande av planen kan tänkas börja år 2017.
Genomförande av planen förutsätter att nödvändiga markanvändningsavtal och servitutsavtal ingåtts.
Gatuområdena övergår i kommunens ägo i enlighet med MarkByggL 94 § på de områden som hör till detaljplanens utvidgning.

Jakobstad, 30.1.2017

Juho Rajaniemi
teknologie doktor, arkitekt SAFA
planens utarbetare
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