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LARSMO KOMMUN

NABBSKATA DETALJPLAN
DETALJPLANEBESKRIVNING
Detaljplanen gäller det ca 31,31 ha stora området på Nabbskata i Risöhäll. På området finns
ingen detaljplan från tidigare. Detaljplanen gäller fastigheterna: 5:27, 5:28, 5:36, 5:53, 5:56,
5:61, 5:64, 5:67, 5:82, 5:83, 5:84, 5:88, 5:89, 5:113, 5:114, 5:138, 5:142, 5:144 5:148, 5:149,
5:154, 5:158, 5:163, 5:167, 5:170, 5:177, 5:178, 5:188, 5:199, 5:202, 5:206, 5:208, 5:209,
7:107, 7:108, 7:155, 7:285, 10:55, 11:13, 11:57, 11:58, 11:67, 19:4, 19:9, 21:7, 27:14, 60:22
samt delar av fastigheterna: 7:288, 8:151 och 876:4.
Genom detaljplanen bildas kvarter 200-207 jämte anslutande gatu-, rekreations-, vatten- och
specialområden.
Detaljplanebeskrivningen rör detaljplanen som Larsmo kommunfullmäktige godkänt den
. .2017 §

Planområdets läge och namn
Det ca 31,31 hektar stora detaljplaneområdet är beläget i Larsmo, Risöhäll. Nabbskata området ligger vid havet ca 6 km fågelvägen norr om Jakobstad centrum.
Detaljplanens namn är Nabbskata detaljplan.
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Översiktskarta över planeringsområdets läge.

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
19.2.2013 § 7 beslöt planeringssektionen påbörja planering av Risöhäll detaljplan under 2013.
11.11.2013 § 29 beslöt planeringssektionen påbörja planering av Nabbskata detaljplan samt
begära in anbud för detaljplanen.
18.12.2013 § 38 beslöt planeringssektionen anta Arkitekt Ab Rajaniemi som till utarbetare av
detaljplanen.
Programmet för deltagande och bedömning var framlagt till allmänt påseende under tiden 10.2
-24.2.2014.
2.4.2014 hölls ett informationstillfälle för intressenterna på kommunkansliet.
Detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende under tiden 21.3–22.4.2014. 13 åsikter
och åtta utlåtanden gavs om utkastet. Två åsikter lämnades in efter att tiden för påseende gått
ut.
17.9.2015 § 27 beslöt planeringssektionen att avbryta planeringen tillsvidare eftersom förhandlingar med markägare inte lett till något resultat.
16.2.2016 § 9 beslöt planeringssektionen att minska planområdet eftersom tidigare förhandlingar med markägare inte lett till resultat. Ett nytt utkast utarbetas av konsulten.
Det justerade detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende under tiden 9.6–
10.7.2016. Sex åsikter och fem utlåtanden gavs om utkastet.

1.2 Detaljplanen
Det ca 31,31 hektar stora detaljplaneområdet är beläget i Larsmo, Risöhäll. Nabbskata området ligger vid havet ca 6 km fågelvägen norrut från Jakobstad centrum. Planområdets
gränsdragning syns på pärmbilden. På området finns ca 32 bostadshus och 9 fritidsstugor.
Inga egentliga arbetsplatser finns på området.
Genom detaljplanen fås ca 25 nya bostadstomter, varav 17 är i privat ägo och åtta kommunala. Tre av de nya bostadstomterna är bebyggda med fritidsbostad. I detaljplanen anvisas
även 32 redan bebyggda bostadstomter och sex bebyggda fritidsbostadstomter.
Baskartan för detaljplanen är godkänd 30.3.2016 av markanvändningsingenjör Thomas
Käldström. Flygfotograferingen gjordes i maj 2012 för norra delen av planeområdet och i april
2015 för den södra delen. Höjdsystem är N2000.

1.3 Genomförande av detaljplanen
För genomförandet av detaljplanen står både den privata och offentliga sektorn. Larsmo kommun bygger gator och kommunalteknik på planområdet.
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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 låglänt med höjdskillnader på 0-6 m.
På planeområdet finns ca 120 invånare.

2.1.2 Naturomgivningen
För planeområdet har utarbetats en naturinventering. Naturinventeringen omfattar en inventering av växter, häckande fåglar och flygekorre. Dessutom ingår en inventering av olika
naturtyper för området. Naturinventeringen har gjorts sommaren 2012 av FM biolog Mattias
Kanckos från Essnature (bilaga 3).
Norra delen av planeområdet består till största del av flerårig och mångskiktad tallskog. Trädskiktets ålder varierar mellan 60 till 80 år.
Strandområdet är till största del starkt kulturpåverkat av båtplatser, bryggor, stenpirar, trädgårdar och parkliknande områden. Endast i områdets nordligaste del finns en havsstrand som är
något så när naturlig. En strandlund med en ca 40-årig lövskog finns intill utfallsdiket i planeområdets nordligare del. Den östra delen av det obebyggda strandområdet mitt på planeområdet består av hällmarktallskog som dock inte är i naturtillstånd. I trädskiktet finns ca 50-60
åriga tallar men även mycket lövträd. Västerut mot havet finns flera privata båthamnar.
De skogsbevuxna delarna på planeområdet består av gammal dikad åkermark där det nu
växer ca 50-årig blandskog, 40-årig björkskog samt ca 45-årig granskog.
På planeområdet finns även ca 1,7 ha åkermark.
Inom inventeringsområdet förekommer inte flygekorre.
2015 utförde Ramboll Ab en utredning över fladdermöss på området (bilaga 4). Inga fladdermöss iakttogs på planområdet. Enligt utredningen förekommer troligtvis ändå fladdermöss på
området. Det är i alla fall väsentligt att notera att inga fladdermöss eller miljöer som är potentiellt lämpliga för fladdermöss observerades på de områden som anvisas för byggnation.
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Bild 1. Vy längs Hannasgränden. (nytt vägnamn)

Bild 2. Vy längs Risöhällsvägen

Bild 3. Vy längs Nabbskatavägen.

Bild 4. Vy från Nabbskatavägen mot stranden.

Bild 5. Vy längs Nabbskatavägen.

Bild 6. Vy längs Risöhällbergsvägen.
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Bild 7. Vy från båthamnen.

Bild 8. Vy från Risöhällsbergsvägen mot havet.

2.1.3 Bebyggd miljö
På området finns inga registrerade fornminnen.
En stor del av området är bebyggt. På området finns ca 32 egnahemshus och 7 fritidsbostäder. I huvudsak är de befintliga byggnaderna på området låga trähus samt några tegelhus.
De äldsta husen härstammar från 1910-talet. På Nabbskatavägen är stor del av husen byggda
på 1920-1930-talet. En byggnadsdokumentering gjordes i mars 2014 och reviderades i maj
2016 (bilaga 5).
På planeområdet finns en småbåtshamn, Risöhäll båtklubb r.f. Marken arrenderas av Larsmo
bys samfällda jordområden och rymmer 36 båtplatser. I detaljplanen reserveras utrymme så
att båthamnen kan utvidgas både mot norr och söder vid behov. I detaljplanebestämmelserna
begränsas utvidgningen till max 12 st nya båtplatser för att hindra en väsentlig trafikökning
längs Risöhällbergsvägen. Den totala mängden båtplatser är då begränsad till max 48 båtplatser.

Bild 9. Småbåtshamnen

Bild 10. Båthus vid småbåtshamnen.
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Bild 11. Småbåtshamnen, Alholmen i bakgrunden.

Bild 12. Båthus vid småbåtshamnen

2.1.4 Kommunalteknik
Vattenledningsnät finns på största delen av planområdet till befintliga bostadshus. På stora delar av planområdet finns ett befintligt avloppsnät. Larsmo kommun kommer att påbörja planeringen och utvidgningen av avloppsnätet då detaljplanen vunnit laga kraft. Kartor över kommunalteknik, bilaga 6.
En vattenledning som tillhör Risörens vattenbolag går delvist över tomt 1 i kvarter 207 samt
utanför strandlinjen på tomt 2 i samma kvarter. Vattenröret är utmärkt på detaljplanen och
markägare på tomt 1 och 2 är skyldiga till att beakta och flytta det vid eventuell muddring.

2.1.5 Markägoförhållanden
Området är till största del i privat ägo. Larsmo kommun äger ca 3,4 ha mark på planeområdets
nordvästra del.
Tillandning är en smal landremsa som bildas mellan vattenlinjen och stranden och uppstår då
strandlinjen flyttar på sig. Tillandning bildas till följd av landhöjning eller sänkning av vattennivån. Enligt Finlands lag 1902/31 § 10 inverkar inte höjning eller sänkning av vatten- eller marknivån på en fastighets gräns mot en annan fastighets eller en bys samfällda vattenområde.
Tillandningen ägs i regel av den som äger vattenområdet, dvs. Larsmo bys samfällda områden. Tillandningen hör således inte till den fastighet vid vilken den ligger. Om tillandningen
försvårar en ändamålsenlig användning av strandområdet eller om tillandningen är mycket liten kan ägaren till den angränsande fastigheten i allmänhet inlösa den genom att hos lantmäteribyrån ansöka om lantmäteriförrättning, inlösning av tillandning. Vid ansökan om byggnadslov granskas behov av lantmäteriförrättning. Vid förrättningen avgörs förutsättningarna för
inlösning, området som ska inlösas samt de ersättningar som ägaren till tillandningen ska betala för inlösningen.
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Bild 13. Karta över markägoförhållanden, kommunens mark skrafferad med blå färg.

2.1.6 Områdets byggnadshistoria
Enligt H.E. Fagerudds hembygdsbok utgiven 1958 flyttade Johan och Greta Litens till Risöhäll
1889 som de första invånarna. Risöhäll betraktades vid den tiden som rena ödemarken av övriga larsmobor. Så småningom flyttade även flera familjer till Risöhäll. På 1920-talet fanns det
ett tiotal familjer som bodde i Risöhäll enligt Gretel Braskén i hennes bok ”Risöhäll by 100 år”
utgiven 1994. Enligt Braskén var det närheten till arbetsplatserna på Alholmen som var orsaken till att bebyggelsen växte på Risöhäll. På Alholmen fanns två sågverk, cikoriafabriken,
lastningsarbete i hamnen och senare cellulosafabriken. Också flottning, sortering och upptravning av virke försiggick på Risöhäll och i närheten. Dessutom gav närheten till sjön möjlighet
till fiske. Vägarna var på den tiden inte utbyggda inom kommunen och även övriga i kommunen tog vägen över Risöhäll och rodde sedan över till Alholmen. Vintertid åkte man häst
och släde över isen. När de första bosatte sig fanns endast en primitiv väg från Grev. Till Storströmmen fanns endast en stig längs stranden. I slutet av 1930-talet fanns ca 30 familjer i byn
och man började förbättra vägen och förlänga den mot Storstömmen. Vinterkriget stannade
upp en ordentlig uppbyggnad av vägen och först efter fortsättningskriget (1941-1944) kom
man igång med förbättringar av vägen igen. 1957 anslöts Risöhäll till vattenandelslagets ledningsnät.
Under utarbetande av detaljplanen granskades tio byggnader närmare pga. byggnadernas ålder och/eller tidstypiska karaktär. Följande byggnader granskades närmare: Risöhällvägen
165 (bild 14), ”Jakobssons Lillstuga” (bild 15), Nabbskatavägen 19 (bild 16), Nabbskatavägen
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29 (bild17), Risöhällvägen 173 ”Maja-Fias” (bild 18), Risöhällvägen 181 (bild 19), Risöhällvägen 189 (bild 20), Risöhällvägen 194 ”Lötjockas” (bild 21), Risöhällvägen 195 ”Hannas”,
(bild 22) och Risöhällvägen 197 (bild 23).
Bild 14. (Risöhällvägen 165 RNr
11:67) Huset påbörjades redan
före 1939, men inkallelse i kriget
fördröjde byggandet och huset
blev klart 1948.

Bild 15. (Nabbskatavägen 3 RNr
5:89) ”Jakobssons Lillstuga” flyttades gården från annan ort och
sattes upp på Risöhäll 1906.
Stugan är timrad och hade ursprungligen pärttak.

Bild 16. (Nabbskatavägen 19,
RNr 5:88) Byggdes 1954 och tillbyggt 1971.
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Bild 17. (Nabbskatavägen 29,
Rnr 5:142) Byggdes 1928-1935.
Tillbyggt på 1960-talet och 1974.

Bild 18. (Risöhällvägen 173, RNr
5:84) ”Maja-Fias”. Huset var ursprungligen mycket mindre och
byggd av timmer och pärttak på
Strömsholm. Huset flyttades år
1934 till nuvarande plats. Huset
har sedan utvidgats och ändrats.

Bild 19. (Risöhällvägen 181, RNr
5:178) Husets södra del uppfördes av Ivar och Hilma Rosengård
åren 1926-1927. Huset är byggt
av timmer och hade pärttak.
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Bild 20. (Risöhällvägen 189, RNr
21:7) Huset byggdes 1912 av
timmer med plåttak.

Bild 21. (Risöhällvägen 194, RNr
5:27) ”Lötjockas” byggdes 1909
av timmer med pärttak.

Bild 22. (Risöhällvägen 195, RNr
5:28) ”Hannas” Gården byggdes i
slutet på 1880-talet av Johan och
Greta Litens som var Risöhälls
första invånare. Huset byggdes
av timmer och med pärttak.
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Bild 23. (Risöhällvägen 197, RNr
5:28). Fritidsbostad byggd 1943.
Mineritfasad. Ombyggd till åretombostad.

Risöhällvägen 165, RNr 11:67, (bild 14) huset påbörjades redan före 1939, men inkallelse i
kriget fördröjde byggandet och huset blev klart 1948. Huset har bevarat sin ursprungliga karaktär relativt bra och har skyddsvärden. Huset skyddas dock inte i detaljplanen eftersom den
inte har tillräckliga skyddsvärden då byggnaden genomgått många förändringar. Enligt fastighetsägarna har bl.a. har takfilt bytts till plåt, fönstren bytts till moderna fönster, kvisten har
gjorts om. Huset byggdes som ett tvåfamiljshus, men detta syns inte längre. Två fönster har
tagits bort. Fasadpanel och färg har ändrat. Förutom yttre ändringar har även inre ändringar
gjorts. Ladugården som tidigare hörde till huset står inte på samma tomt vilket gör att gårdsmiljön gått förlorad.
”Jakobssons Lillstuga”, RNr 5:89, (bild 15) flyttades från annan ort och sattes upp på Risöhäll
1906. Stugan är timrad och hade ursprungligen pärttak. Stugan är anspråkslös och i dåligt
skick. Byggnaden skyddas inte i detaljplanen.
Nabbskatavägen 19, RNr 5:88 (bild 16). Huset byggdes 1954 av spirverk. Tillbyggnaden är
byggd 1954. Alla fönster har bytts ut. Huset skyddas inte i detaljplanen då byggnaden inte är
tillräckligt kulturhistoriskt värdefull.
Nabbskatavägen 29, Rnr 5:142 (bild 17). Huset byggdes mellan åren 1928 och 1935. På
1960-talet byggdes en mindre tillbyggnad på husets baksida. Den större tillbyggnaden mot
sydost är byggd 1974. Fönster har bytts ut. Huset skyddas inte i detaljplanen då byggnaden
inte är tillräckligt kulturhistoriskt värdefull som följd av ändringar som gjorts med tiden.
Risöhällvägen 173, RNr 5:84 ”Maja-Fias” (bild 18). Huset var ursprungligen mycket mindre och
byggd av timmer och pärttak på Strömsholm. Huset flyttades år 1934 till nuvarande plats. Huset har sedan utvidgats och ändrats väsentligt. Till gården hör ett anspråkslöst uthus som tillsammans med huvudbyggnaden bildar en gårdshelhet. Byggnaden skyddas inte då husets ursprungliga form och karaktär gått förlorad.
Risöhällvägen 181, RNr 5:178, (bild 19) Husets södra del uppfördes av Ivar och Hilma Rosengård åren 1926-1927. Huset är byggt av timmer och hade tidigare pärttak. Huset bestod av ett
enda stort rum, kök och farstu. Det stora rummet delades 1936 i två rum varav det ena användes som butik. Husets norra del byggdes 1939 av spirvirke och plåttak. I den nya delen
fanns utrymme för butik och lager samt ett sovrum. Mellan åren 1936 och 1963 fungerade huset som butik, sedan flyttade butiken till en ny affärsfastighet ett par hundra meter söderut.
Huset karaktär har behållits väl och dess kulturhistoriska värde stiger då huset använts som
butik. Byggnaden är placerad på en synlig plats i byn och är i gott skick. Byggnaden skyddas
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med sr-1 beteckning, vilken innebär kulturhistorisk värdefull byggnad som skyddas. Byggnaden får inte rivas. Renoverings- och ombyggnadsarbeten bör förverkligas på ett sådant sätt
att byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktär bevaras vad gäller material, proportioner
och byggnadsdetaljer. Om sådana åtgärder som strider mot denna målsättning tidigare utförts
i byggnaden bör man sträva efter att i samband med ändringsarbete, reparera byggnaden på
ett sätt som anpassar sig till den ursprungliga stilen.
Risöhällvägen 189, RNr 21:7, (bild 20) Huset byggdes 1912 av timmer med plåttak. Huset har
blivit tillbyggt i flera etapper och stenfoten har bytts ut mot betongsockel vilket minskar dess
skyddsvärden. Byggnaden skyddas inte i detaljplanen.
Risöhällvägen 194, RNr 5:27, (bild 21) ”Lötjockas” byggdes 1909 av timmer med pärttak. Huset har renoverats och byggts om på 90-talet, med bl.a. taklykta och balkong. Fasaden mot
Risöhällvägen har dock bevarat sin ursprungliga karaktär bra. Huset bebos för tillfället endast
sommartid. Byggnaden skyddas inte i detaljplanen då stor del av den ursprungliga karaktären
ändrat på gårdssidan.
Risöhällvägen 195, RNr 5:28, (bild 22) ”Hannas” byggdes i slutet på 1880-talet av Johan och
Greta Litens som var Risöhälls första invånare. Huset byggdes av timmer och med pärttak.
Huset har bevarat sin ursprungliga karaktär väl och har skyddsvärden särskilt eftersom det var
det första huset på Risöhäll. Husets skick är väldigt dåligt enligt ägaren och vid okulär
gransking. Byggnaden skyddas med sr-2 beteckning som innebär kulturhistorisk värdefull
byggnad som skyddas. Renoverings- och ombyggnadsarbeten bör förverkligas på ett sådant
sätt att byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktär bevaras vad gäller material, proportioner och byggnadsdetaljer. Sådana ändringar som är nödvändiga för att byggnaden ska
kunna bevaras eller med tanke på byggnadens användning är tillåtna.
Risöhällvägen 197, RNr 5:28 (bild 23) fritidsbostaden byggdes 1943 av Ragnar Nars. Byggnaden har mineritfasad och ett funkisinspirerat burspråk, en tidstypisk skifferbelagd grund och
ett säreget arkitektoniskt formspråk. Taket och trädetaljer har bytts ut, men i övrigt har byggnaden bevarat sin ursprungliga karaktär. Fritidsbostaden är nu ombyggd till åretombostad.
Byggnaden har ett säreget utseende men är inte något renodlat funkishus och skyddas inte i
detaljplanen.

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.
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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.
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. Från detta kan avvikas bara
om man med stöd av behovs och konsekvensutredningar kan påvisa att översvämningsriskerna kan kontrolleras och att byggandet är förenligt med hållbar utveckling. Vid planeringen av områdesanvändningen skall vid behov anvisas ersättande lösningar för funktioner som är särskilt viktiga för ett fungerande samhälle
och som förknippas med betydande miljö eller personskaderisker.
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 med en enhetlig samhällsstruktur i Jakobstad, vilket innebär att Jakobstads ställning som ett regioncentrum i landskapet bör främjas. Vid områdesplanering skall
stadsregionens nuvarande struktur vara utgångspunkt samtidigt som möjligheterna att utveckla produktions- och affärsverksamheterna säkerställs. Nya bostadsområden bör placeras
fördelaktigt med hänsyn till kollektivtrafiken. Vid planering av markanvändning bör samarbete
över kommungränserna utvecklas och gemensam kommunal generalplanering möjliggöras.
Vid utveckling av stadens attraktionskraft som en havsnära boendemiljö bör man trygga den
regionala typbilden av naturens succession i ett kustområde med landhöjning.
I Österbottens landskapsplan 2030 anges området som by med en fungerande verksamhetsbas och regionstruktur. Byns läge, avstånd till andra centrum eller en attraktiv omgivning ökar
byns betydelse. Vid planering av markanvändningen skall strävan vara att stärka byns ställning genom att sammanjämka behoven beträffande boende och näringsverksamhet samt genom att utveckla byns kärnområde så att dess funktioner, bybild och trafikarrangemang är
funktionella. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att anpassa byggande till bymiljön och ordna vattenförsörjningen.
På området anges gräns för strandzon. 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. Byggande skall i
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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. Miljö hänsyn
skall tas i all verksamhet på stränderna, i synnerhet i den yttre zonen. Området befinner sig
delvist på fastlandzonen och mellanzonen.
Strax väster om området anges område som ingår i nätverket Natura 2000. På området gäller
bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. När områdesanvändningen
planeras skall det tillses att sådana naturvärden inte i betydande grad försämras för vilkas
skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000 .
I landslapsplanen anges en cykelled genom området samt vattenområde som lämpar sig för
paddling.
Inga fornminnen visas i landskapsplanen.

Bild 24. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030
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2.2.3 Generalplan
På området finns en delgeneralplan från 1990 utan rättsverkningar.
På den nordligaste delen av området, ca 1,3 ha, finns en stranddelgeneralplan godkänd
4.4.2012. På stranddelgenearlplanen anvisas tre RA-byggplatser för fritidshus samt jord- och
skogsbruksområde med särskilt behov att styra friluftslivet som tas med i detaljplanen.

Bild 25. Utdrag ur strandgeneralplan

2.2.4 Tidigare detaljplan
På området finns ingen detaljplan från tidigare.

2.2.5 Planer, beslut och utredningar som rör planområdet
Vid planering av området tas ovan nämnda planer, byggnadsinventering och naturinventering i
beaktande.
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3.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN

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

3.2 Planeringstart och beslut
11.11.2013 § 29 beslöt planeringssektionen påbörja planering av Nabbskata detaljplan. Planeringsarbetet inleddes i januari 2014.

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 invånarna på området, markägare och grannar samt företag som fungerar på området. Myndigheter är Myndigheter är Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten, Österbottens förbund, Österbottens museum och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.

3.3.2 Anmälan om anhängiggörande
Planen är med i Larsmo kommuns planläggningsöversikt 2013. Detaljplanens utarbetande har
kungjorts den 18.12.2013 och informerats i Österbottens Tidning, på kommunens hemsida,
www.larsmo.fi, och på kommunens officiella anslagstavla i kommungården.

3.3.3 Deltagande och samarbete
2.4.2014 hölls ett informationstillfälle för intressenterna på kommunkansliet.
Detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende under tiden 21.3–22.4.2014. 13 åsikter
och åtta utlåtanden gav om utkastet. Två åsikter lämnades in efter att tiden för påseende gått
ut. I bilaga 7 presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt en bedömning om åsiktens
eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
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Bild 26. Detaljplaneutkastet till påseende under tiden 21.3–22.4.2014.

Som följd av de inlämnade åsikterna gjordes följande ändringar i detaljplanen:
Baskartan uppdaterades.
Lekparken flyttades till strandlunden intill Nabbskatavägen. En riktgivande stig från lekparken leder ner till stranden längs utfallsdiket.
Nya AO-tomter anvisades på fastigheterna 5:89 och 5:142.
VL-området mellan kvarter 202 och 203 togs bort.
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Åkermark på fastighet 11:13 och 11:58 anges som MT-område, jordbruksområde, på detaljplanekartan.
Tomt 6 i kvarter 201 (fastighet 5:82) och tomterna 3-4 i kvarter 205 samt tomt 1 i kvarter
206 (fastighet 11:13) och togs bort på markägarnas initiativ. Som följd av detta togs även
tomt 2-3 i kvarter 206 bort då byggande av väg för två tomter blir oskäligt dyrt.
Gränserna för tomt 3 i kvarter 207 flyttades och planbeteckningen för tomten ändrades till
AP med byggrätten 500 m².
Gränserna för AO-tomter på fastighet 5:208 och 11:67 ändrades.
Detaljplanebestämmelserna kompletterades med maximiantal för nya båtplatser för att
hindra väsentlig ökning av trafiken längs Risöhällbergsvägen.
Den äldsta byggnaden ”Hannas” på Risöhällvägen 195 skyddades i detaljplanen med sr-2
beteckning. Byggnaden på Risöhällvägen 165 skyddas inte.
Reserveringar för vatten- och avloppsrör märktes på plankartan.
Dessutom gjordes några mindre förändringar på detaljplanekartan. En körförbindelse
anges till tomt 10 i kvarter 202. Kvarters-, och tomtnumreringen ändrade för stor del av
området.
17.9.2015 beslöt planeringssektionen att avbryta planeringen tillsvidare eftersom förhandlingar
med markägare inte lett till något resultat.
16.2.2016 beslöt planeringssektionen att minska planeområdet eftersom tidigare förhandlingar
med markägare inte lett till resultat. Planeringsområdet minskades med ca 14,7 ha i norr. Det
nya detaljplaneutkastet följer i övrigt samma struktur som detaljplaneutkastet som var till påseende 21.3–22.4.2014 och de ändringar som gjordes efter tiden för påseende. Som följd av
att planeområdet minskades faller en del ändringar på grund av inlämnade åsikter bort. Kvartersnumreringen har ändrat, finska gatunamn har tillagts samt mindre kompletteringar på
plankartan har gjorts. Planebeskrivningen och PDB har även översatts till finska.
Baskartan har uppdaterats till baskarta med höjdsystem N2000 till det justerade detaljplaneutkastet.
Det justerade detaljplaneutkastet var framlagt till offentligt påseende under tiden 9.6–
10.7.2016. Sex åsikter och fem utlåtanden gavs om utkastet. I bilaga 8 presenteras ett sammandrag av deras innehåll samt en bedömning om åsiktens eller utlåtandets innehåll förverkligats i detaljplanen.
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Bild 27. Det justerade detaljplaneutkastet till påseende under tiden 9.6–10.7.2016.
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Som följd av de inlämnade åsikterna gjordes följande ändringar i detaljplanen:
Den norra gränsen för tomt 1 i kvarter 203 justerades så att den följer fastighetsgränsen.
Gränserna för tomt 3 i kvarter 204 ändras så att tomten omfattar utfallsdiket och den befintliga infarten. Efter diskussioner med markägaren justerades gräns i öster och beteckning för tomten ändrades till AO, kvartersområde för fristående småhus. Byggrätten
minskades till 300 m². Samtidigt justerades Nabbskatagrändens gränser.
Nabbskatavägens gatuområde flyttades ca 1 m norrut för att den breddade vägen inte
skall komma för nära de befintliga bostadshusen på tomt 4 (tidigare tomt 5) i kvarter 201
och tomt 11 i kvarter 200.
Efter markbyte mellan markägare ändrades tomtgräns mellan 1 och 2 i kvarter 202.
På markägares initiativ justerades tomtgränser mellan tomterna 2, 3 och 4 i kvarter 200.
Efter diskussioner med markägare ändades tomterna 2, 12 och 13 i kvarter 200, tomt 2 i
kvarter 201 och tomterna 6 och 7 i kvarter 207 till RA-tomter, kvartersområde för fritidsbostäder.
Efter diskussioner med markägare ändrades tomt 3 och 4 i kvarter 201 ändras till en tomt,
ändringen gjorde att tomtnumrering ändrade i kvarter 201.
I planens särskilda bestämmelser tillades följande bestämmelse: ”I kvarter 201 och 207
får bygglov inte beviljas för nybyggnad eller del av byggnad, om inte byggplatsen gränsar
till vattenområde. Orsak till bestämmelsen är att försäkra att alla bostadstomters funktioner är belägna på tomtområde i framtiden.
Ytterligare gjordes mindre kompletteringar på plankarta och i beskrivningen.
Planförslaget kungörs för allmänt påseende enligt MBL 65 § och MBF 27 § efter att den färdigställts. I detta skede har intressenterna och kommunmedlemmarna möjlighet att lämna en
skriftlig anmärkning inom given tidsperiod. Samtidigt begärs myndigheternas utlåtande. Information om framläggande av planförslaget informeras i lokatidningar, på kommunens hemsida, www.larsmo.fi, och på kommunens officiella anslagstavla i kommungården. Information
skickas per brev åt dem som inte är bosatta på lokaltidningarnas spridningsområde om
adressuppgifter hittas från befolkningsregistercentralens register.
Detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige. 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.
Ytterligare har intressenter enligt MBL 64 § möjlighet att innan ett planförslag läggs fram föreslå NTM-centralen i Södra Österbotten samråd huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt.
Larsmo kommun har för avsikt att ingå planeringsavtal med ett antal markägare efter att planförslaget har lagts till allmänt påseende.

3.3.4 Myndighetssamarbete
Vid behov ordnas ett myndighetssamråd.
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3.4 Mål för detaljplan
3.4.1 Allmänna mål
Målet med detaljplanen är att upprätthålla Larsmo kommuns tomtreserv i Risöhäll.
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.

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.
I Österbottens landskapsplan anges området som by med en fungerande verksamhetsbas och
regionstruktur. Byns läge, avstånd till andra centrum eller en attraktiv omgivning ökar byns betydelse. Vid planering av markanvändningen skall strävan vara att stärka byns ställning genom
att sammanjämka behoven beträffande boende och näringsverksamhet samt genom att utveckla byns kärnområde så att dess funktioner, bybild och trafikarrangemang är funktionella.
Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Särskild uppmärksamhet bör
fästas vid att anpassa byggande till bymiljön och ordna vattenförsörjningen.
Enligt naturinventeringen är planeområdet redan i dagsläget kraftigt bebyggt och att det för
miljön överlag är positivt om byggandet koncentreras till befintliga bostadsområden. I naturinventeringen framkom att området har en liten betydelse för den biologiska mångfalden och att
området lämpar sig bra för utbyggnad av flera tomter. I naturinventeringen poängterades att
man i detaljplanen skall sträva till att bevara den sista sträckan av obebyggd havsstrand samt
strandlunden vid Nabbskatan. Enligt utredningen för fladdermöss påverkar detaljplanen inte
eventuella fladdermöss på området.

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 värdefulla byggnader.
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4.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN

4.1 Planens struktur
Planeområdet är till stor del redan utbyggt. Detaljplanen kompletterar den befintliga bebyggelsen. Strandområdet som redan i dagsläget är starkt kulturpåverkat av båtplatser, bryggor,
stenpirar, trädgårdar och parkliknande områden anvisas i detaljplanen för bostadtomter.
Strandområdet längst norrut anvisas också för bostadstomter. Strandlunden som enligt naturinventeringen har en viss betydelse för häckande fåglar har anvisats som område för närrekreation. En lekpark har anvisats i strandlundens östra sida längs Nabbskatavägen. Från lekparken leder en gång ner till stranden som alla invånare på området kan använda för att
komma ner till stranden. På detaljplaneområdet finns totalt 57 st AO-tomter anvisade varav 32
tomter redan är bebyggda med egnahemshus och tre tomter bebyggda med fritidsbostad. I detaljplanen anvisas även sex bebyggda RA-tomter. Skogsområden mellan och runt bostadskvarteren har anvisats som närrekreationsområden. Åkern intill kvarter 203 anvisas som jordbruksområde
Området för småbåtsåthamn ger möjlighet att förstora båthamnen i framtiden då behovet av
båtplatser ökar. I nuläge finns 36 båtplatser i småbåtshamnen. Vid en eventuell förstorning av
båthamnen tillåts högst 12 nya båtplatser. Strax norr om detaljplaneområdet finns Nabbsundets båthamn som i nuläget rymmer 65 båtplatser, men kan utvidgas med 20 båtplatser.
Områdesreserveringar:
yta (ha)

byggrätt(k-m2)

Kvartersområde för fristående småhus (AO, AO-1)

15,5911

17 100

Kvartersområde för fritidsbostäder (RA)

1,4213

900

Område för närrekreation (VL)

5,2740

Kvartersområde för byggnader och anläggningar för
samhällsteknisk försörjning (ET)

0,0144

Jordbruksområde (MT)

1,8551

Småbåthamn (LW)

2,1639

Vattenområde (W)

3,4910

Gator

1,4952

TOTALT

31,3060

18 000

Tabell 1. Detaljplaneområdets ytor och byggrätter.

Genomförande av planen innebär max ca 93 nya invånare på de 25 nya AO-tomterna beräknat med 3,7 invånare per bostad.

4.2 Målsättningarnas uppfyllande angående omgivningens kvaliteter
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 mellan och omkring kvarteren. En lekpark planeras intill
Nabbskatavägen. Parkeringsplats ordnas intill lekparken.
Enligt de allmänna målen och planutarbetarens syften har bostadstomter skapats för att upprätthålla Larsmo kommuns tomtreserv i Risöhäll. Genom att komplettera den befintliga bebyg26

gelsen med nya byggplatser, men lämna enhetliga helheter med grönområde runtomkring, har
en trivsam, högklassig, intressant, trygg och fungerande miljö i närhet till naturen skapats.
Byggnadsytan på kvartersområden med egen strand har planerats så att översvämningsrisken
minimeras. Bostadshusens lägsta golvyta bör på planeområdet vara minst N-2000 + 2,80 m
och ekonomibyggnadernas lägsta golvyta vara minst N-2000 + 2,40. Ifall vid beaktande av
översvämningsrisken förutsätts en förhöjning av tomtens yta, så bör det göras med beaktande
av landskapsmässiga faktorer.
I enlighet med naturinventeringen har en del av strandlinjen bevarats obebyggd.

4.3 Planens konsekvenser
Planeområdet kommer väsentligt öka Risöhälls tomtutbud för ett flertal år framöver samt möjliggöra inflyttning till området. Planen förtätar och kompletterar området. Kompletteringsbyggande är ekologiskt och ekonomiskt förnuftigt.
Planeområdets lekpark erbjuder även de omkringliggande områdens invånare rekreationsmöjligheter.
I Österbottens landskapsplan anges området som by med en fungerande verksamhetsbas och
regionstruktur. Genom detaljplanen stärks byns kärnområde med funktioner, bybild, trafikarrangemang, lekpark samt breddning och förbättring av gator.
Planområdet kommer att få ca 93 nya invånare som använder utfarten från Nabbskatavägen
till Risöhällvägen, vilket betyder en ökning av ca 145 fordon för korsningen per dygn. Beräkningarna är gjorda enligt ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” utgiven av
miljöministeriet 2008. Korsningens kapasitet är tillräcklig för denna ökning.
Planens konsekvenser för den byggda miljön är inte väsentliga eftersom stor del av området
redan är bebyggt och en förtätning av området är planerat ändamålsenligt. I detaljplanen
skyddas två byggnader med detaljplanebeteckningar.
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, markanvändning och tomtförsäljning
att bringa in de investeringar som Larsmo kommun gjort och kommer att göra på planeområdet. När området lockar nya invånare till Risöhäll, kommer de indirekta positiva ekonomiska
verkningarna tillsammans med skatteinkomster att växa så stora att områdets bebyggande totalekonomiskt är lönsamt.

4.4 Planbeteckningar och -bestämmelser
Som planbeteckningar har använts beteckningar som ingår i Miljöministeriets förordning om
beteckningar som används i planer samt av Larsmo kommun redan använda planbeteckningar.

4.5 Namn
På plankartan finns två nya vägnamn: Nabbskatagränden och Hannasgränden.
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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 förutsätter att kommunaltekniken byggs ut. Avloppsnätet byggs ut så
att alla hushåll på planområdet kan ansluta sig till kommunalt avlopp.
Genomförande av planen förutsätter att nödvändiga markanvändningsavtal och servitutsavtal
ingåtts.
Gatuområdena övergår i kommunens ägo i enlighet med MarkByggL 94 §.

Jakobstad 21.12.2016

Juho Rajaniemi
Tekn.dr., arkitekt SAFA
Planens utarbetare
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