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1.
1.1

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
Identifikationsuppgifter
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Larsmo kommun. Området som berörs är från
tidigare planlagt på delgeneralplanenivå. Planläggningsarbetet gäller utvidgning och revidering
av tidigare fastställt planområde. Arbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo
kommun och Ramboll Finland Oy.
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovrättsesplanaden 19 E,

68570 LARSMO

65100 VASA

Tel. (06) 785 7111
www.larsmo.fi

Tel. 020 755 7600

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Markanvändningsingenjör
Thomas Käldström

Planläggare, YKS-605
Lantmäteriingenjör YH Jonas Lindholm

Tel. +358 44 787 7225

Tel. +358 50 349 1156

e-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

e-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

www.ramboll.fi

Planerare:
Lantmäteriingenjör YH Christoffer Rönnlund
Tel. +358 44 312 2301
e-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
1.2

Planområdets läge
Området utgörs av de mer perifera delarna av Bosund byområde. De mest centrala delarna av
Bosund som sedan tidigare är detaljplanerade ingår inte i denna delgeneralplan. Planläggningsområdet gränsar i öster till Karleby stadsrå. Avståndet till kommunens centrum i Holm är ca 11
km, till Jakobstads centrum ca 22 km och till Karleby centrum ca 16 km.

Bild 1. Områdets riktgivande läge. © Lantmäteriverket.

5

Bild 2. Planområdets riktgivande avgränsning i förhållande till gällande delgeneralplan. Ny avgränsning
med rött, gällande plan med grått.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING OCH UTVIDGNING.
Målsättningen med projektet är att uppgöra en reviderad och utvidgad delgeneralplan för Bosund
by-bebyggelseområde i Larsmo kommun. Huvudsyftet med planläggningen är att granska tidsenligheten för planen så att den även framledes skall kunna användas som grund vid beviljande av
bygglov (MBL § 44). Detta bör göras eftersom gällande plan är föråldrad.
Samtidigt som tidsenligheten granskas undersöks även förutsättningarna till en ringa förtätning
av bebyggelsen med nya byggplatser som baserar sig på en stomlägenhetsutredning enligt av
kommunfullmäktige godkända dimensioneringsprinciper. Enskilda hus och gårdstun som anses
vara värda att bevara anvisas i planen på basen av den uppdaterade byggnadsinventeringen.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning.
Bilaga 2 – Naturinventering av Bosund delgeneralplaneområde i Larsmo kommun.
Bilaga 3 – Kulturmiljö- och landskapsutredning 2018.
Bilaga 4 – Kommunens dimensioneringsprinciper.
Bilaga 5 – Arealer och byggplatser enligt stomlägenhetsutredning.
Bilaga 6 – Bemötandesammanställning utkastskedet.
Bilaga 7 – Bemötandesammanställning förslagsskedet (tillsätts senare).
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2.
2.1

2.2

SAMMANDRAG
Olika skeden i planprocessen
7.3.2017 § 8

Planeringssektionen beslutar revidera Bosund delgeneralplan i samband med godkännande av planläggningsöversikten.

22.12.2017–7.1.2018

Program för deltagande och bedömning till påseende.

18.4–18.5.2018

Planutkastet till påseende.

xx.xx.201x–xx.x.201x

Planförslaget till påseende.

xx.xx.201x § xxx

Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen.

xx.xx.201x § xxx

Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen.

Delgeneralplanen
De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen är område för bosättning, fritidsbebyggelse, jord- och skogsbruk samt vattenområden.
Planens områdesreservationer presenteras under punkt 6.4 – Områdesreserveringar och på
plankartan.

2.3

Genomförandet av delgeneralplanen
Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas efter att planen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer främst på privata markägare, vilka antingen genom att själva bygga, eller genom att sälja tomtmark, kan möjliggöra en utveckling av
området.

3.
3.1

UTGÅNGSPUNKTERNA
Utredning om förhållandena i planeringsområdet
3.1.1 Allmän beskrivning av området
Delgeneralplanen omfattar en totalareal på ca 562 ha av vilken ca 501 ha berörs av delgeneralplan sedan tidigare. En stor del av planläggningsområdet består av obebyggda skogsområden.
Området är ett utpräglat byområde av landsbygdskaraktär. Utanför planläggningsområdet men
dock ändå mitt i, finns de centrala delarna av Bosund där bebyggelsen är av tätortskaraktär.
3.1.2 Naturmiljön
Landskapets särdrag
Största delen av området består av skogsmark. Planläggningsområdet finns i ett skärgårdslandskap mitt mellan Larsmosjön och Vargholmsfjärden, i områdets mitt finns Sundet som via små
bäckar har kontakt med Vargholmsfjärden. Norr om Sundet, på båda sidorna om Byvägen, finns
öppen böljande åkermark. Från odlingslandskapet har man utsikt mot Sundet i söder. Tidigare
har området varit en jordbruksbygd men numera är stora delar av den tidigare åkermarken
skogsbevuxen.
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Bild 3. På bilden syns de öppna odlingsmarkerna kring Byvägen i vinterskrud.

Bild 4. Flygbild över området, de öppna odlingsmarkerna ring Byvägen.

Naturskydd och naturaområden
Inom området, eller i dess omedelbara närhet, finns inga naturskyddsområden eller Natura
2000-områden.
För planläggningen har uppgjorts en naturinventering. I naturinventeringen lyfter man bl.a. fram
de områden som har särskilda naturvärden.
Inom inventeringsområdet har hittats flertalet skyddsvärda och enligt lagen skyddade objekt.
Bl.a. hittades fyra rast- och förökningsplatser för flygekorre. Långviksträsket, i planläggningsområdets sydöstra del, utgör en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen. Åkergrodor har observerats i Sundet och i vattendraget vid Funkören. I samma vattendrag har även observerats en
mycket värdefull fågelfauna som är skyddsvärd. Inom området har även observerats nio rastoch förökningsplatser för fladdermöss.
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De olika delområdena som av en eller annan orsak har skyddsvärde kommer i delgeneralplanen
ges någon slags skyddsbeteckning.
Vattendrag och vattenhushållning
Grundvattenområde finns varken inom- eller i närheten av delgeneralplaneområdet. Kommunalt
vattenledningsnät är utbyggt i området.
Planläggningsområdet ligger som tidigare sagt mellan Vargholmsfjärden och Larsmosjön. Vattenståndet i Larsmosjön, som finns strax söder om planläggningsområdet, regleras på konstgjord
väg. Sjön är en sötvattenssjö och anslutning från sjön till Bottenviken i väster sker via slussar.
Mitt i byn finns Sundet som via små bäckar har förbindelse med Vargholmsfjärden och vidare ut
till Bottenviken. Söder om Sundet finns även två mindre vattendrag varav det ena har anslutning
till Larsmosjön.
I områdets norra del, invid Bovallberget, finns Hemträsket.
Topografi
Höjdkurvorna i området varierar mellan 0–15 m.ö.h. Några dramatiska höjdskillnader finns inte.
De lägsta partierna finns invid Sundet och på Finholm i nordost. Bland de högre belägna partierna kan nämnas Bovallberget, Nötholmen, Svennasören och Gennäsörarna. I bilden nedan kan
områdets topografi närmare studeras.

Bild 5. Områdets topografi.
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Jordmån
Största delen av planområdet består av sandmorän. På mindre områden förekommer även inslag
av sten- och bergsbunden mark samt gyttja och mjäla.

Bild 6. Utdrag ur jordmånskarta. Ljusbrun färg; sandmorän, röd färg; sten- och bergsbunden mark, blå
rastrering; gyttja/mjäla. © Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket.

3.1.3 Den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Största delen av byns bebyggelse är belägen i de centrala delarna av Bosund och således utanför
planläggningsområdet. Inom planläggningsområdet finns största delen av bosättningen invid de
befintliga vägarna Bredviksvägen, Bovallavägen, Byvägen, Brännbackavägen, Alövägen, Finholmsvägen, Nyhagavägen och Sandvägen.

Samhällsstruktur
De delar av byn som har bosättning räknas enligt Miljöcentralens (SYKE) kartor till tätortsområde
medan resten av området räknas som glesbygdsbebyggelse.
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Bild 7. Röd färg anger tätortsbebyggelse medan blå visar glesbygdsbebyggelse och grön färg byområde.

Stads-/tätortsbild
De centrala delarna av byn omfattas, som tidigare nämnts, inte av planläggningen. Här finns det
tätaste byggnadsbeståndet, det är dock inte direkt frågan om en regelrätt tätort med ett specifikt centrum. Inom de mer centrala delarna finns även service i form av daghem, lågstadieskola,
bybutik och postkontor. Största delen av tätortsområdet kan sägas sträcka sig mellan Norra Larsmovägen och Björnviksvägen.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom planläggningsområdet finns näringsverksamhet i form av mindre privata företag samt jordoch skogsbruk. Utanför planläggningsområdet, på Bosund industriområde, finns mer omfattande
industriverksamhet med flertalet arbetsplatser.
Rekreation och fritidsverksamhet
Inom byområdet finns byggda rekreationsanläggningar så som lekplats, skidspår/motionsspår,
simstrand, rink och grusplan för bollspel.
Med tanke på byns geografiska läge erbjuds utmärkta möjligheter till rekreation i skärgårdsmiljö.
I byn finns en stor båthamn med över 200 båtplatser.
Längs de närbelägna stränderna finns i Larsmo skärgård välutbyggda fritidshusområden.
Närbelägna skogar kan användas i rekreationssyfte samt för bär- och svampplockning.
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Bild 8. Flygbild över hamnområdet. Båt- och skärgårdslivet är viktigt för Larsmoborna.

Trafik
Trafiken till området sker främst via Norra Larsmovägen och vidare in på Byvägen. Norra Larsmovägen är relativt vältrafikerad med en medeldygnstrafik om ca 3400 fordon.
Inom området finns ett väl utbyggt väg- och gatunät som till stor del utgår som sidovägar/-gator
från Byvägen. Byvägen kröker sig genom byn från söder till norr och har en medeldygnstrafik på
ca 830 fordon.
Sommartid, under villasäsongen, är trafiken genom området speciellt livlig då sommarstugeägare tar sig till och från sommarstugorna och båthamnen.

Bild 9. Utdrag ur trafikmängdskarta från år 2017.

12

Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planläggningsområdet finns varken fornminnen eller byggda kulturmiljöer av riksintresse
(RKY).
Som underlag för planläggningen har en kulturmiljö- och landskapsutredning gjorts. I den lyfter
man bl.a. fram områdets kulturhistoriska värden och det på området värdefulla byggnadsbeståndet. I utredningen konstateras att Bosunds kulturhistoriska värden har anknytning till byggnadsbeståndet från 1800-talet och början av 1900-talet samt Bosunds historia som ett område med
båtbyggare och fiskare.
Ur inventeringen framkommer att det inom området finns två helheter som är värdefulla med
tanke på bybilden och landskapet. Det ena är området kring Bosunds båt-, fiske- och jaktmuseum medan det andra utgörs av byggnadsbeståndet invid korsningen mellan Brännbackvägen
och Byvägen. Inom planläggningsområdet finns även sju byggnader som utgör enskilda kulturhistoriska värdefulla byggnader, sex av sju byggnader finns i nära anslutning till havet i den norra
delen av Bosund. Både områdeshelheterna och de enskilda värdefulla byggnaderna rekommenderas få särskilda beteckningar i delgeneralplanen.
För mer information se bilaga Kulturmiljö- och landskapsutredning.

Bild 10. En fiskebod vid museiområdet.

Bild 11. Utdrag ur Kulturmiljö- och landskapsutredning – värdefulla miljöer.
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Teknisk försörjning
Till den befintliga bebyggelsen finns utbyggd el- och vattenledning. Kommunalt avlopp finns endast utbyggt till ett fåtal hus.

Bild 12. Utbyggd kommunalteknik på området. Blå = vattenledning, röd = avloppsledning, grön = delgeneralplanens avgränsning.

Specialverksamhet
På planområdet finns ingen specialverksamhet som särskilt bör beaktas.
Miljöskydd och störningar i miljön
Inom området finns inga störande element i miljön.
3.1.4 Markägoförhållanden
Största delen av områdets fastigheter är i privat ägo.
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3.2

Planeringssituationen
3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planområdet

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:

3.2.1.2

•

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

Landskapsplanen 2030

För kustområdet i Österbotten gäller Österbottens landskapsplan (fastställd: 21.12.2010). Planen
innehåller en översiktlig planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delområde.
Landskapsplanens uppgift är att fastställa områdesanvändningen och samhällsstrukturens principer och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller landskapliga målsättningar eller
områdesanvändning som berör flera än en kommun i en så bred utsträckning och noggrannhet
att områdesanvändningarna kan sammanfogas.

Bild 13. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030 (fastställd 21.12.2010). Områdets riktgivande läge
angivet med blå ring.

För planområdet eller dess direkta närhet finns följande reserveringar i landskapsplanen:
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Beteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Serviceby

Industri- och lagerområde
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald
Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården
Datakommunikationsförbindelse
Överföringsavlopp
Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation
mv-9, JAKOBSTADSREGIONEN
Cykelled
Riktgivande friluftsled

Bebyggt område

Österbottens landskapsplan 2040 är under uppgörande. Planutkastet var framlagt 5.29.3.2018. I utkastet framgår inte sådana aspekter vilka skulle medföra ändringar i planen för Bosund.

Bild 14. Utdrag ur utkastet till Österbottens landskapsplan 2040.

3.2.1.2.1

Landskapsplanens etapplan 1

Etapplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, påverkar inte delgeneralplanen.
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3.2.1.2.2

Landskapsplanens etapplan 2

För planområdet eller i dess direkta närhet finns inga reserveringar i etapplanen.
3.2.1.3

Generalplan

Delgeneralplanen för Bosund godkändes av kommunfullmäktige år 2002. Mindre ändringar av
planen (flytt av enstaka byggplatser) har även godkänts efter detta.

Bild 15. Utdrag ur Bosund delgeneralplan.

3.2.1.3.1

Stranddelgeneralplan

Planområdet angränsar till Larsmo stranddelgeneralplan. Stranddelgeneralplanen godkändes av
kommunfullmäktige den 18.4.2012 § 15.

Bild 16. Utdrag ur stranddelgeneralplanen.

3.2.1.4

Detaljplan

De mest centrala delarna av Bosund är detaljplanerade, dessa ingår inte i denna delgeneralplan.
Detaljplanerna är godkända i olika etapper.
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3.2.1.5

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 26.3.2008 § 3.
3.2.1.6

Tomtindelning och tomtregister

Som informationen angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från
Lantmäteriverket/kommunen använts.
3.2.1.7

Grundkarta

Som bas i planeringen har Lantmäteriverkets tidsenliga grundkarta använts.
3.2.1.8

Skyddsbeslut

I planområdet finns inga skyddsområden.

4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DELGENERALPLANEN
I början av planeringen utarbetar kommunen tillsammans med konsulten ut ett förslag till dimensionering, enligt kommunens fastställda principer, och som kommande skeden i planeringen
baserar sig på. Därefter uppgörs ett planutkast för markanvändning, i vilket man beaktar uppgjorda utredningar, den gällande delgeneralplanen och den nya stomfastighetsutredningen vilken
uppgjorts till grund för byggplatsernas fördelning. Efter att planutkastet varit officiellt framlagt
uppgörs ett planförslag för officiellt framläggande. Som sista fas i planeringen skall kommunen
godkänna planförslaget och där efter kan planen vinna laga kraft.

4.1

Behovet av delgeneralplanering
Behovet av revidering har uppkommit eftersom den gällande planen börjar vara föråldrad. Målsättningen är att man i delgeneralplanen ska anvisa byggplatser fastighetsvis på basen av tidigare fastslagna dimensioneringsprinciper. Då delgeneralplanen godkänts bör man på basen av
den kunna bevilja direkta bygglov. Genom att anvisa nya byggplatser vill Larsmo kommun säkerställa att det även i framtiden finns ett tillräckligt stort antal tomter så att byn kan fortsätta utvecklas.
De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 § utgör
grund för planläggningsarbetet.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planeringssektionen beslöt den 7.3.2017 § 8, i samband med att planläggningsöversikten godkändes, att revideringen av Bosund delgeneralplanen ska påbörjas.

4.3

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 följande definierats (enligt MBF 20 §):

18

4.3.1 Intressenter
-

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, bl.a:
•

LARSMO KOMMUNS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (Norra Larsmovägen 30, 68730 LARSMO)

•

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

•

ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)

•

ÖSTERBOTTENS MUSEUM – (PB 3, 65101 VASA)

•

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

•

JOKOBSTAD STAD – SOCIAL, OCH HÄLSOVÅRDSVERKET (PB 111, 68601 JAKOBSTAD)

-

Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs
av delgeneralplanen.

-

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

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

•

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

4.3.2 Anhängiggörande
Planläggningsarbetet anhängiggjordes den __.__.201x i samband med planläggningsöversikten.
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 §.

•

Infomöte för allmänheten 16.4.2018.

•

Planutkastet var framlagt under tiden 18.4–18.5.2018. Samtidigt har begäran om utlåtande
över utkastet sänts till de myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Över planeutkastet inkom 5 myndighetsutlåtanden och 5 åsikter.
Utlåtanden och åsikter som inkommit när planutkastet varit framlagt till officiellt
påseende, och beaktandet av dem, se bilaga 6.

•

Planförslaget var framlagt under tiden xx.xx–xx.xx.201X i enlighet med MBL 65 §. Begäran
om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 19 § och
MBF 20 §. Över planförslaget inkom __ myndighetsutlåtanden och __ anmärkningar.
Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när planförslaget varit framlagt till officiellt påseende och beaktandet av dem, se bilaga 7 (tillsätts senare).

4.3.4 Myndighetssamarbete
Samråd med myndigheterna ordnas vid behov under planläggningsprocessen. Från berörda myndigheter begärs utlåtande under planläggningens påseendeskeden.
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4.4

Mål för delgeneralplanen
4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet
Huvudmålsättningen med planläggningen är att uppdatera befintlig delgeneralplan samt utvidga
denna. I revideringsarbetet kommer nya byggplatser att anvisas på basen av fastslagna dimensioneringsprinciper. I planläggningen bör man tillgodose så att det anvisas ett tillräckligt antal nya
byggplatser så att byn kan fortsätta utvecklas. En delmålsättning är att se över de värdefulla
byggnaderna och byggnadshelheterna som finns på området och uppmärksamma dessa med
särskilda planbeteckningar och -bestämmelser.
Öppna odlingsområden bör så långt som möjligt lämnas obebyggda och bebyggelsen skall placeras i nära anslutning till områdets huvudvägar på bra byggmark.
Målen för planen är att skapa en hållbar dimensionering som ger upphov till ett tillräckligt antal
byggplatser för att ge markägare tillräckliga möjligheter till byggande och inflyttning. Placeringen
av byggplatserna bör vara sådana att de skall kunna förverkligas på det anvisade stället.

5.
5.1

REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN
Planens struktur
Delgeneralplanen bygger vidare på den struktur som tidigare delgeneralplan haft. Ny bebyggelse
har främst anvisats intill befintlig sådan, invid de befintliga vägarna. Bebyggelsen är koncentrerad till planläggningsområdets mest centrala delar. Längre bort från områdets centrala delar har
större sammanhängande områden för jord- och skogsbruksverksamhet anvisats.
De delområden som lyfts fram i naturinventeringen har angetts med särskilda avgränsningar
(MY-X och luo-1) och getts särskilda bestämmelser. Det samma gäller även de byggnadshelheter
och byggnader som lyfts fram i kulturmiljö- och landskapsutredningen.

Bild 17. Utdrag ur delgeneralplaneutkastet 6.4.2018.

5.2

Dimensionering
I kommunen har man strävat efter att använda sig av en dimensioneringsskala, som beroende
på stomlägenhetens areal inom dimensioneringszonen, kan ge mellan 0-5 nya byggplatser. Skalfördelningen har justerats till att passa Bosund avseende behov och belastning som området tål,
utan att särdragen äventyras.
Faktorer som påverkar är antingen individuella eller generella. Faktorerna utgörs väldigt ofta av
avståndet till service och arbetsplatser, avståndet till daghem, skola och hälsovård, anslutningsmöjligheter till kommunaltekniska lösningar, om det till området finns en fungerande logistik för
såväl den lätta som tunga trafiken, men också faktorer som hur den lokala boendemiljön kan
upplevas och vilka trivselhöjande faktorer som ger ett mervärde för den enskilda individen.
För en noggrannare presentation angående planeringens dimensioneringsprinciper, se bilaga 4.
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Inom delgeneralplaneområdet finns i dagens läge 20 outnyttjade byggplatser. I revideringsarbetet har detta beaktats vid fastställandet av behovet på byggplatser. De 20 outnyttjade byggplatserna torde i praktiken till för att tillgodose behovet under den tid för då plan förväntas vara
aktuell, men enligt dimensioneringsprinciperna vill kommunen ge utökade byggnadsmöjligheter i
byn, varvid detta också undersöktes. Eftersom förverkligandetiden av alla byggplatser i en delgeneralplan av denna art inte kan bestämmas på förhand, har en viss överdimensionering/säkerhetsmarginal använts för att trygga tillgången på byggplatser. Detta har gjorts eftersom det
finns markägare som gärna sparar byggplatserna, och inte realiserar dem under överskådlig
framtid.
Följande arealskala har utgjort fördelningsgrunden för antalet byggplatser som beräknats på basen av respektive stomlägenhets areal inom det fastställda dimensioneringsområdet.

Arealspann, ha

Antal byggplatser

0,2–1,2

1

1,21–3,5

2

3,51–6,0

3

6,01–10,0

4

10,01 

5

Tabell 1. Dimensioneringstabell.

Som utgångspunkt för stomlägenheternas arealberäkning har utarbetats en förtydligande zonindelning av dimensioneringsområdet. Principerna har åskådliggjorts på karta nedan.

Bild 18. Dimensioneringszonens område med grått (150m buffert från huvudvägar).

Det slutliga antalet nya byggplatser inom planutkastet var 8 stycken.
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UPPDATERING AV DIMENSIONERINGSOMRÅDET:
Mellan planutkastet och planförslaget har en justering utförts i dimensioneringsområdet pga ett
fel i avståndet från den sista bebyggda gården som dimensioneringszonen bl.a. baserar sig på.
Detta har lett till att dimensioneringsområdet förminskats något i norra delen av Nyhagavägen,
men även att ett område kommit till i Nyhagavägens södra del.
På basen av dessa justeringar i dimensioneringsområdet har stomlägenhetsutredningen och
byggplatsfördelningen uppdaterats. Uppdaterat dimensioneringsområde nedan.

Bild 19. Dimensioneringszonens uppdaterade område med grått (150m buffert från huvudvägar). Ändringarna längs Nygahagavägen.

Justeringen resulterade i att 1 ny byggplats som anvisats i planutkastet borttogs. Arealen som
kom till i Nyhagavägens södra del medförde en ökning i areal för den berörda stomlägenheten,
men pga tidigare antal bebyggda byggplatser medförde ändringen inte någon ny byggplats.
Det slutliga antalet nya byggplatser i planförslaget är 7 stycken. Dessa har anvisats på
plankartan.
5.3

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
Delgeneralplanen innehåller inte några sådana beteckningar som desto mera påverkar miljöns
kvalitet. Delgeneralplanen medför möjligheter till mindre förändringar i den lokala miljön, förändringarna i miljön syns främst i att antalet byggplatser blir fler.
De delområden som av en eller annan orsak har skyddsvärden lyfts fram i planen med egna beteckningar och bestämmelser.
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5.4

Områdesreserveringar
I planen finns följande områdesreserveringar:
AO

Område för fristående småhus

TY

Industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art

RA

Område för fritidsbostäder

LS

Hamnområde

M

Jord- och skogsbruksdominerat område

MT

Jordbruksområde

MA

Landskapsmässigt värdefullt åkerområde

MU

Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda behov att styra friluftslivet

MY-X

Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden

YM

Område för museibyggnader.

VV

Område för badstrand

W

Vattenområde

/s

Område, där miljön bevaras.

Noggrannare bestämmelser och övriga beteckningar, se plankartan.
5.5

Namn
Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV BOSUND DELGENERALPLAN. Delgeneralplanen ger inte upphov till nya namn.

6.
6.1

PLANENS KONSEKVENSER
Konsekvenser för den byggda miljön
Samhälls-, boende- och befolkningens struktur
Planen ger upphov till åtta nya byggplatser. De nya byggplatserna finns i anslutning till befintlig
bebyggelse och befintliga vägar. Planen medför således en förtätning av den befintliga samhällsoch boendestrukturen. Den största förändringen kommer att märkas invid Björnviksvägen, där
fem nya byggplatser placerats. De övriga tre är utspridda över planområdet. I det stora hela har
planen inga betydande konsekvenser för samhälls-, boende- och befolkningens struktur.
Tätorts-/bybild
Överlag medför planen inga betydande konsekvenser för tätorts- och bybilden. Det öppna åkerområdet som finns invid Byvägen och Finholmsvägen och sluttar ner mot Sundet ges i denna
plan en MA-beteckning, vilket betyder att området klassas som landskapsmässigt värdefull och
bör bevaras öppet och i odlingsbruk. Området är särskilt viktigt för by- och landskapsbilden då
det är det enda kvarvarande större öppna åkerområdet. Bevarandet av det öppna åkerområdet
kan anses ha positiva konsekvenser för bybilden.
Service
Inom planläggningsområdet finns ingen service. Nya byggplatser och ökad befolkning kan anses
ha positiva inverkningar för den service som finns i centrum av Bosund.
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Arbetsplatser, näringsverksamhet
På AO-byggplatserna får i anslutning till bostaden uppföras totalt 100 m² stora arbets-, verkstads-, eller andra dylika utrymmen som är icke miljöstörande. Detta möjliggör småskalig företagsamhet på samtliga AO-byggplatser. Inom planläggningsområdet ett mindre industriområde
(TY). Planen medför inga konsekvenser jämfört med nuläget.
Rekreation och fritidsverksamhet
Inom området finns ett större sammanhängande skogsområde där det finns särskilda behov att
styra friluftslivet (MU). På området finns en vandringsled/skidspår.
Invid havsstranden finns fyra mindre hamnområden på vilka man får uppföra byggnader och anläggningar om högst 500 m²/område. Dessa områden fungerar som hamnområden för byborna
och är viktiga med tanke på rekreations- och fritidsverksamheten till havs.
I områdets norra del finns en allmän simstrand (VV). I närheten av simstranden finns även båt-,
fiske- och jaktmuseet (YM). Konsekvenserna sammantaget positiva.
Trafik
Då planen förverkligas och alla byggplatserna bebyggs, kan man vänta en trafikökning i området. Ökningen som bebyggelsen påför bedöms hanterbar eftersom alla byggplatser inte förverkligas på en gång.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Den byggda kulturmiljön har uppmärksammats i planen dels genom områdesvisa avgränsningar
men även genom skyddsbestämmelse av enskilda byggnader. Inom området finns två
delområden (sk) som är värdefullt med tanke på bybilden. Dessa är museiområdet och
byggnadsbeståndet vid korsningen mellan Brännbackvägen och Byvägen. I planen har sju
byggnader/gårdstun angetts med beteckning (AO/s) vilket betecknar område där miljön bevaras.
Kända fornminnen finns inte på området.
Konsekvenserna för den byggda miljön bedöms som goda.
Teknisk försörjning
Inom området finns från tidigare el- och vattenförsörjning. Avloppshantering sköts i de flesta fall
fastighetsvis. Nya byggplatser kan lätt anslutas till det befintliga vatten- och elnätet. Avloppsnätet kräver en större utbyggnad för att täcka in samtliga byggplatser. Eftersom nya byggplatser
ligger i nära anslutning till befintliga möjliggör det ett kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig
teknisk försörjning. En eventuell utbyggnad av avloppsnätet blir även den mera kostnadseffektiv
ju fler byggplatser som finns i området. Efter att detaljplaneområdet förstoras, och det kommunala avloppsnätet utvidgas, kan även de boende på delgeneralplaneområdet anslutas. Konsekvenserna bedöms vara goda.
Specialverksamhet
Inom området finns ingen specialverksamhet.
6.2

Konsekvenser för naturen och naturmiljön
Landskapets särdrag
Åkerområdet invid Byvägen och Finholmsvägen anges i planen med MA-beteckning (landskapsmässigt värdefullt åkerområde), samma gäller åkrarna vid Sandarna/Gennäsörarna - Åkerområden som enligt planbestämmelsen bör lämnas öppet och i odlingsbruk är ett viktigt inslag i landskapsbilden.
I övrigt är närheten till havet ett viktigt inslag i landskapet. Nya byggplatser har inte anvisats i
närheten till havet, utsikten från området mot havet och vice versa från havet in mot byn påverkas således inte av planen.
Planen medför goda konsekvenser för landskapets särdrag, främst genom att man genom planens bestämmelser säkerställer att det öppna åkerområdet ska bevaras öppet.
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Topografi
Planen medför inga betydande konsekvenser för topografin.
Jordmån
Planen medför inga konsekvenser för jordmånen.
Vattendrag och vattenhushållning
Planen medför begränsningar för Sundet och för vattendraget vid Funkören eftersom dessa getts
en W/s-beteckning (vattenområde, där miljön bevaras), delar av vattendragen omfattas även av
luo-1-beteckningen (område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald). Det betyder att man bör bevara miljön i vattendragen och inte vidta sådana åtgärder som kan ändra på
särdragen i dessa. Vattendragen innefattar naturvärden. Muddrings- och dylika arbeten är således inte möjligt utan tillstånd. Denna begränsning kan upplevas som negativ av de boende i området. Se även bilaga 2.
Planen medför inga betydande konsekvenser för vattenhushållningen, kommunal vattenledning
finns redan utbyggd på området.
Naturskydd
Som bakgrund till planläggningen har en naturinventering uppgjorts, i denna finns rekommendationer på vilka områden som bör uppmärksammas i delgeneralplanen. Inom planläggningsområdet finns flertalet delområden som på ett eller annat vis berörs av någon form av naturskydd. I
planen har använts beteckningen luo-1 (område som är särskilt viktigt med tanke på naturens
mångfald) för de områden där de allra känsligaste arterna påträffats. Inom luo-1-områdena har
hittats flygekorre och åkergroda, vilka båda finns med på EU:s bilaga IVa gällande habitatdirektiv. Inom luo-1-områdena, i Sundet och vid Funkören, har även påträffats sällsynta och utrotningshotade fågelarter. Sammanlagt fyra delområden har getts en luo-1-beteckning.
Långviksträsket i områdets sydöstra del utgör en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen. Långviksträsket har liksom ett skogsområde vid Sandarna och strandområdet väster om Sundet getts
en MY-X-beteckning (jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden). På
skogsområdet vid Sandarna finns en av nejdens äldsta tallskogar medan strandområdet invid
Sundet är ett viktigt fågelområde.
Konsekvenserna för naturskyddet bedöms som positiva, i det stora hela har rekommendationerna kunnat följas men för vissa områden har man på grund av nya och befintliga byggplatser
varit tvungen att minska på skyddsområdets utsträckning. Detta bedöms dock inte påverka naturvärdenas fortlevnad.
6.3

Samhällsekonomiska konsekvenser
Nya byggplatser möjliggör inflyttning till byn och tillika en ökad befolkning i kommunen. Fler
skattebetalare har positiva inverkningar för samhällsekonomin. I det stora hela är det dock frågan om små konsekvenser som planen har för samhällsekonomin.

6.4

Störande faktorer i miljön
I området finns inga störande faktorer i miljön.

7.
7.1

GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN
Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att delgeneralplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under år 2018. Efter att
delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området i första hand på markägarna.

