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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
1.1

Identifikationsuppgifter

Planeområdet 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 planeområde.
Arbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland Oy.
Lantmäteriingenjör YHS Jonas Lindholm har fungerat som planläggare i projektet.

PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30
68570 LARSMO
Tel. (06) 785 7111
Fax (06) 785 7299
www.larsmo.fi

Hovrättsesplanaden 19 E,
65100 VASA
Tel. 020 755 7600
Fax 020 755 7602
www.ramboll.fi

Kontaktperson:

Kontaktperson:

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

Planens utarbetare/projektchef:
Lantmäteriingenjör YHS Jonas Lindholm
T +358 40 182 7544
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi
Ansvarig planerare:
Lantmäteriingenjör YHS Jonas Aspholm
T +358 41 434 1678
E-post: jonas.aspholm@ramboll.fi

1.2

Planeområdets läge

Området utgörs av Västerby bebyggelseområde, byn samt tillhörande närområden, i den nordvästra delen av Larsmo kommun. Avståndet till korsningspunkten för regionväg 749 (Norra Larsmovägen) och förbindelseväg 17979 (Västerbyvägen) är ca 3,5 km. Till kommunens centrum i
Holm är avståndet ca 9 km, till Jakobstads centrum ca 20 km och till Karleby centrum ca 24 km.

Bild 1. Områdets regionala läge. © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Områdets avgränsning.

1.3

Planens namn och syfte

Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGENERALPLAN.
Målsättningen med projektet är att uppgöra en reviderad och utvidgad delgeneralplan för Västerby bebyggelseområde i Larsmo kommun. Planen skall kunna användas som grund vid beviljande av bygglov för bostadsbebyggelse i enlighet med MBL § 44. Planen skall baseras på en
stomlägenhetsutredning där behandlingen av markägarna skall vara jämlik. Dimensioneringens
resultat och principer skall även kunna tillämpas på övriga likartade delgeneralplaner som kommunen framledes ämnar revidera/uppgöra.
1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen

Bilagor:

Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 – Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo
kommun.
Bilaga 3 – Fladdermusutredning 2014.
Bilaga 4 – Uppdatering av byggnadsinventering 2015.
Bilaga 5 – Kommunens dimensioneringsprinciper.
Bilaga 6 – Arealer och byggplatser enligt stomlägenhetsutredning.
Bilaga 7 – Utkastskedets bemötandesammanställning. (tillkommer senare)
Bilaga 8 – Förslagsskedets bemötandesammanställning. (tillkommer senare)

1.5

Förteckning över andra handlingar, bakgrundsutredningar och källmaterial som
berör planen

För projektet kommer att utnyttjas befintliga utredningar i den utsträckning de varit tidsaktuella.
Kompletterande utredningar/inventeringar utförs enligt behov.
Åtminstone följande utredningar och rapporter utgör grund för arbetet med delgeneralplanen.


Tidigare utförda naturinventeringar.



Naturinventering 2013.
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2.



Fladdermusutredning 2014.



Byggnadsinventering 2001.



Uppdatering av byggnadsinventering 2014.



Stomlägenhetsutredning.

SAMMANDRAG
2.1

Olika skeden i planeprocessen

12.12.2012 § 58

Kommunfullmäktige besluter revidera delgeneralplanen för KackurSämskar.

10.2–24.2.2015

Program för deltagande och bedömning till påseende.

__.__–__.__.2015

Planeutkastet till påseende.

__.__–__.__.201_

Planeförslaget till påseende.

__.__.201_ § __

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

__.__.201_ § __

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

2.2

Delgeneralplanen

De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen är område för fristående småhus
(AO), Jord- och skogsbruksdominerat område (M) samt Jordbruksområde (MT).
Övriga beteckningar och bestämmelser förevisas under punkt 5.3 – Områdesreserveringar
och/eller på planekartan.
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.

UTGÅNGSPUNKTERNA
3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet

Området utgörs till stora delar av obebyggda skogsfastigheter och odlingsområden. Bebyggelsen
är av landsbygdskaraktär och i huvudsak lokaliserad till områdets huvudvägar. Hamnområdet
fungerar som en förgrenande länk ut till havet och den omkringliggande skärgården.
3.1.1 Allmän beskrivning av området
Delgeneralplanens område inbegriper en totalareal på ca 498 ha, varav utvidgningsdelen är ca
333 ha. Området är ett utpräglat glesbebyggelseområde av landsbygdskaraktär. Avståndet till
Larsmos centrumområde i Holm är ca 9 km.
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Bild 3. I bilden förevisas skillnaden mellan den tidigare planerade delen och utvidgningsdelen.

3.1.2 Naturmiljön
Landskapets särdrag
På området finns öppna och obebyggda odlingsmarker samt skogsområden i naturtillstånd. Områdets terräng är ställvis kuperad och ställvis flack.
Topografi
I området varierar topografin med små höjder och små dalsänkor om vartannat. De högre partierna ligger främst i anslutning till Västerbyvägen (förbindelseväg 17979), medan de lägre partierna utgörs av åkerområdena längs med Sonamo- och Krokvägen. Medelhöjden ligger kring 510 m.ö.h. Höjdkurvorna varierar mellan 2,5 till 15 m.ö.h., men specifika områden kan vara
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aningen lägre eller högre än nämnda kurvor. Områdets höjdförhållande presenteras närmare i
nedanstående bild.

Bild 4. Områdets topografi.

Jordmån
Största delen av planeområdet ligger på moränmark. På mindre områden förekommer även inslag av sten- och bergsbunden mark, grovmo och grovsand samt lera/blötmark.

Bild 5. Utdrag ur jordmånskarta. Röd färg; sten- och bergsbunden mark, Ljusbrun; morän, Grön färg;
grovmo och grovsand, Lila; lera/blötmark. © Geologiska forskningscentralen 2011; Baskarta © Lantmäteriverket tillst.nr 13/MML/11.
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Vattendrag och vattenhushållning
Grundvattenområde finns varken inom- eller i närheten av planeområdet. För att reglera vattennivån på åkerområden och vid bebyggelsen använder man sig främst av öppna diken.
Naturskydd
Inom området, eller i dess omedelbara närhet, finns inga naturskyddsområden.
I delgeneralplanens östra del finns områden som i landskapsplanen är anvisade som värdefulla
för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården, se mer under
punkt 3.2.1.2 Landskapsplanen.
Naturaområden
Inom planeområdet finns inga Naturaområden eller andra miljömässigt värdefulla områden.
3.1.3 Den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Bebyggelsen i området är av typisk Österbottniskt landsbygdskaraktär och i huvudsak lokaliserad
till områdets huvudvägar. Den för området naturliga boendeformen utgörs av boende i egnahemshus eller på lantbruksgårdar. En del av gårdarna ligger längs Krokönsvägen, i närheten av
båthamnen, men bebyggelsen är främst placerad invid Västerbyvägen, Krokvägen och Sonamovägen. Utvidgningsområdet utgörs främst av skogsmark med ställvisa och mindre odlingsmarker.
För kommunens del har man sedan 1950-talet sett en kontinuerlig och stadig befolkningstillväxt.
Från år 1950 till år 1970 låg befolkningsökningen på 9,8 personer per år, vilket med Larsmos
befolkningsmängd kan anses som en normal tillväxt. Från år 1970 och fram till år 2010 har befolkningsökningens medeltal legat på 56,2 personer per år, en befolkningsökning som, procentuellt sett till antalet invånare, är mycket god. Den totala befolkningsmängden låg den 31.12.2012
på 4 966 personer. Uppgifterna tagna från Statistikcentralen.
Samhällsstruktur
Enligt uppgifter från Finlands miljöcentral, SYKE, är största delen av planeområdet betecknat
som landsbygdsområde (blått), varav den centralaste delen är betecknat som byaområde (grön).
Öster/sydost om Västerby ligger närmsta tätortsområde (rött rutnät), Gertruds och Eugmo.
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Bild 6. Samhällsstrukturen. Tätort; rött, Byområde; grönt, Landsbygdsområde; blått. © Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12 © Karttakeskus, Lupa L4659 © SYKE/YKR.

Västerbyvägen, Krokvägen, Sonamovägen samt i viss mån Krokönsvägen utgör basen i den
samhällsstruktur som Västerby vilar på. Både längs med och i den direkta närheten av nämnda
vägar finns den fasta bosättningen. I en typisk finländsk byamiljö ligger byggnadsbeståndet allt
som oftast alldeles intill de stora vägarna i området, således är den utdragna byggnadsstrukturen i Västerby typisk för Finland.
Stads-/tätortsbild
Den centrala delen av Västerby kan varken beskrivas i termer av en stads- eller tätortsbild. Västerby bör istället beskrivas som ett klassiskt byaområde i Österbotten. Den lantliga småbyprägeln ger sig till känna både i och mellan korsningsområdena av Västerby- och Sonamovägen
samt Västerby- och Kroksvägen. Byggnadsbeståndet är av varierande ålder.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Jord- och skogsbruk idkas inom planeområdet. Arbetsplatserna är dock i huvudsak belägna utanför planeområdet och främst i närheten av större centra samt i andra delar av kommunen. Inom
området utgörs arbetsplatserna främst av egenföretagare och jordbrukare.
Rekreation och fritidsverksamhet
I närheten av planeområdet finns det mycket fritidsbebyggelse, men inom planeområdet utgörs
byggnationen överlag av byggnader för fast boende. Skogarna på planeområdet kan i enlighet
med allemansrätten utnyttjas för rekreation och fritidsverksamhet, t.ex. i form av svamp-, och
bärplockning. Inrättade rekreationsområden finns dock inte på planeområdet, förutom en i landskapsplanen riktgivande friluftsled som ligger i närheten av planeområdets östra planegräns.
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De flesta småbyar i skärgårdskommunen Larsmo har egna småbåtshamnar, så också Västerby.
Hamnområdet benämns Krokhamn och ligger i delgeneralplanens nordvästra delområde.

Bild 7. Båt- och skärgårdslivet är viktigt för Larsmobon.

Trafik
Trafiken på området är lokaliserad till huvudvägarna, men speciellt till Västerbyvägen, Kroksvägen och Krokönsvägen. Västerbyvägen i största allmänhet den lokala trafiken både till och från
själva området, men för att nå småbåtshamnen använder man sig även av Kroksvägen och Krokönsvägen. Under sommartid, skärgårdslivets högsäsong, är det således naturligt att trafikmängden på nämnda vägar är högre än under de övriga årstiderna.
Västerbyvägen är tämligen krokig och har därtill en varierande topografi. Nämnda faktorer gör
vägsträckningen intressant, men avsaknaden av lättrafikled medför samtidigt en onödig trafiksäkerhetsrisk för såväl trafikanter som de boende på området.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planeområdet finns inga områden som är skyddade ur ett kulturmiljömässigt perspektiv.
Det finns inte heller några fornminnen på planeområdet. I planearbetet tar man ställning till den
för området uppgjorda byggnadsinventeringen.
Teknisk försörjning
El- och vattenledningsnätet är utbyggt till alla gårdar på planeområdet. Huruvida alla gårdar är
anslutna till elnätet eller till det kommunala vattnet är oklart, men möjligheten att ansluta finns.
För området finns inte något kommunalt avloppsnät utbyggt.
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Bild 8. Utbyggd kommunalteknik på området. Blå = vattenledning, röd = delgeneralplanens avgränsning.

Specialverksamhet
På planeområdet 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.
3.2

Planeringssituationen

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planeområdet
3.2.1.1

De riksomfattande målen för områdesanvändningen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut 30.11.2000) fick laga
kraft 26.11.2001 och revideringen av dem trädde i kraft den 1.3.2009. De riksomfattande målen
för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter, av vilka alla förutom nummer fem gäller för planeområdet:
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1. Fungerande regionstruktur
2. Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
3. Kultur och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
4. Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
5. Specialfrågor i Helsingforsregionen
6. Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer.
3.2.1.2

Landskapsplanen

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. Vid utarbetandet av landskapsplanen bör speciell
vikt läggas vid bl.a. en hållbar användning av vatten- och jordämnen och näringslivets verksamhetsförutsättningar i landskapet; landskapet, vårdandet av naturresurserna och kulturarvet samt
att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation (MBL 28 §).

Bild 9. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (fastställd 21.12.2010). Områdets riktgivande läge angivet
med blå ring.

På planeområdet eller i dess direkta närhet finns följande reserveringar i landskapsplanen:
Planebeteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges områden som är attraktiva med tanke
på turismen.
Planeringsbestämmelse: Vid planering och utveckling av turismrelaterade funktioner bör man
fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och dra nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden och -leder bör bilda samverkande nätverk. Byggande för turism och rekreation bör
anpassas till miljön.
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JAKOBSTADSREGIONEN, mv-9
Natur och kultur till lands och sjöss: Sjöfarts- och skepps-/ båtbyggnadstraditionerna,
trästadsdelar, trädgårdar i kustzonen. Åar, sjöar, skogar, vandrings- och cykelleder, fritidsfiske
(naturturism) är en grund i områdets östra del. Fornlämningar.
Vattenområde som lämpar sig för paddling
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges skyddade områden i inre skärgården
som lämpar sig för paddling.

Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön
eller landskapsvården
Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet och på det regionala planet.
Planeringsbestämmelse: Vid planering och användning av samt byggande i områdena skall
bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga
skiktning beaktas.
Riktgivande friluftsled

Bebyggt område

3.2.1.2.1

Landskapsplanens etapplan 1

Etapplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, påverkar indirekt området för den
aktuella planen. Etapplan 1 påvisar att de kommersiella tjänsterna skall styras till kommunens
centrum i Holm, Holm har planlagts som Område för centrumfunktioner.

Bild 10. Utdrag ur landskapsplanens etapplan 1 (godkänd i landskapsfullmäktige 14.5.2012).

3.2.1.2.2

Landskapsplanens etapplan 2

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

Generalplan

Larsmo har inte låtit uppgöra generalplan över hela kommunen.
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3.2.1.3.1

Delgeneralplan

För området har tidigare uppgjorts delgeneralplan. Delgeneralplanen för Västerby godkändes av
kommunfullmäktige den 14.10.2002. I planen har mindre ändringar (flytt av enstaka byggplatser) utförts och godkänts under år 2009 och 2012.

Bild 11. Utdrag ur delgeneralplanen för Västerby (godkänd 14.10.2002).

Söder om området för Västerby delgeneralplan ligger Finnäs delgeneralplan. Finnäs delgeneralplan har reviderats ett antal gånger och den senaste revideringen är godkänd i kommunfullmäktige den 26.11.2003.
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Bild 12. Utdrag ur delgeneralplanen för Finnäs (godkänd 11.8.2002).

3.2.1.3.2

Stranddelgeneralplan

På planeområdet finns en stranddelgeneralplan, benämnd Larsmo strandgeneralplan. Stranddelgeneralplanen godkändes av kommunfullmäktige den 18.4.2012 § 15.
3.2.1.4

Detaljplan

Området är inte planlagt på detaljplanenivå. Närmaste detaljplan ligger på Köpmanholmen, belägen västerom planområdet i Larsmo skärgård.
3.2.1.5

Byggnadsordningen

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

Tomtindelning och tomtregister

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

Grundkarta

Som bas i planeringen har Lantmäteriverkets tidsenliga grundkarta använts.
3.2.1.8

Skyddsbeslut

På planeområdet finns inga skyddade områden.

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 planeutkast för markanvändning, i vilket man beaktar utförda utredningar, den gällande delgeneralplanen och den nya stomfasighetsutredningen vilken
uppgjorts till grund för byggplatsernas fördelning. Efter att planeutkastet varit officiellt framlagt
uppgörs ett planeförslag för officiellt framläggande. Som sista fas i planeringen skall kommunen
godkänna planeförslaget och där efter kan planen vinna laga kraft.
4.1

Behovet av delgeneralplanering

Behovet av revidering har uppkommit eftersom planen inte längre kan användas som grund för
beviljandet av bygglov. Enligt lag och förordning bör planen vara tidsenlig och revideras med
jämna mellanrum. När planen reviderats kan den användas som grund för beviljandet av bygglov
under en period av högst 10 år (MBL §44). En aspekt att beakta är att en sund ökning av antalet
byggplatser ger ett flertal alternativ och således en ökad valmöjlighet för det folk som önskar
bygga. En sund ökning av antalet byggplatser befrämjar också en positiv och strukturerad inflyttning, vilken är till gagn för hela kommunens befolkningstillväxt.
De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 § utgör
grund för planläggningsarbetet, medan behovet av att utarbeta generalplan grundar sig på MBL
36 § och MBL 44 §.
4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna

Planeringssektionen beslöt den 19.2.2013 § 7, i samband med planläggningsöversikten, att revideringen av Kackur-Sämskar delgeneralplanen ska påbörjas år 2013.
Planeringssektionen valde Ramboll Finland Oy som konsult för revideringen den 6.5.2013 § 18.
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 §):
4.3.1 Intressenter
Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen:


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



STADEN JAKOBSTAD – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET – (PB 111, 68601 JAKOBSTAD)

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


JNT – (Alholmsgatan 3, 68600 JAKOBSTAD)



Oy Herrfors Ab (Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD)

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
Planeringsarbetet anhängiggjordes den 19.2.2012 i samband med planläggningsöversikten.
4.3.3 Deltagande och växelverkan


Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 10–24.2.2014 i enlighet
med MBL 63 § och MBF 30 §.



Planeutkastet var framlagt under tiden __.__–__.__.201_ i enlighet med MBL 62 §. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet, enligt MBF 30 §, sänts till de myndigheter och
sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Över planeutkastet inkom __ myndighetsutlåtanden och __ påpekanden.



Planeförslaget var framlagt under tiden __.__-__.__.201_ i enlighet med MBL 65 §. Begäran
om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 19 § och
MBF 20 §. Över planeförslaget inkom __ myndighetsutlåtanden och __ anmärkningar.

4.3.4 Myndighetssamarbete
Samråd med myndigheterna ordnas vid behov under planeprocessen.
4.4

Mål för delgeneralplanen

Målet är att skapa en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bevilja direkta bygglov
(MBL §44) där byggplatsbehovet baserar sig på en hållbar dimensioneringsberäkning, och som
ger upphov till ett ändamålsenligt antal byggplatser. Den fastställda dimensioneringen, och resultatet av den, skall kunna användas i andra kommande delgeneralplaner som en jämlikhetsfaktor, vilket byggplatsernas antal skall kunna stödja sig på.
Öppna odlingsområden lämnas obebyggda och bebyggelsen skall placeras i nära anslutning till
områdets huvudvägar. Därtill skall värnas om kultur-, byggnads-, samt naturmässiga värden.
Planearbetets utförande: 5 § – Målen för områdesplanering i Markanvändnings och bygglagen,
utgör grund för planläggningsarbetet.
4.4.1 Mål enligt utgångsmaterialet och som uppkommit under planeprocessen
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Målet med planen är att skapa en hållbar dimensionering som ger upphov till ett tillräckligt antal
byggplatser. Att möta efterfrågan på tomtmark torde uppnås genom att ge markägarna möjlighet till att endera själva bygga eller sälja sin tomtmark åt annan part som önskar bygga. Med ett
ökat tomtutbud har såväl yngre Larsmobor som nyinflyttade kommuninvånare en bättre möjlighet att köpa tomtmark och bosätta sig i kommunen.
Vid dimensionering av stora arealer är en viss över- eller underdimensionering oundviklig. Det är
endast med hjälp av tillväxtprognoser och med hjälp av den tidsaktuella efterfrågan hos vanliga
medborgare som man kan uppskatta det framtida bostadsbehovet i en kommun. Huruvida en
kommuninvånare flyttar från kommunen pga. av arbete, studier eller andra orsakar är svårt att
sia om. Det är lika svårt att uppskatta antalet nyinflyttade, vilket ofta hänger i ihop med släktband, att bli ingift eller rådande arbetsmöjlighet. Oberoende bör placeringen av byggplatserna
vara sådana att de kan förverkligas på det angivna stället och att förverkligandet kan ske ur ett
samhällsekonomiskt gott perspektiv.
Byggbara områden, och områden vars areal skall tillgodoses i dimensioneringen, skall basera sig
på strukturmässiga analyser av bl.a. landskapet, byggbarheten för de specifika områdena, och
resultaten av de utredningar som uppgörs till grund för delgeneralplanen. Strukturmässiga analyser utgörs bl.a. av avståndet till skola, avloppets verksamhetsområde samt områdets topografiska profil. Detta för att förhindra en ohållbar utspridning av byggandet.
Noggrannare mål/delmål definieras vid behov under processens gång.
4.5

Alternativa delgeneralplanelösningar, deras motiveringar samt konsekvenser

Som grund för valet av delgeneralplanelösning har ett flertal alternativa lösningar testats. Med
avseende på dimensionering och placering av byggplatser, för att erhålla ett tillfredställande
resultat gällande såväl antalet byggplatser som nya invånare för kommunen, och med avseende
gällande såväl avstånd till service som till att bibehålla samt utveckla en god ekonomisk samhällsstruktur har man tagit beslut för den fortsatta planeringen.
Nedan följer en beskrivning över alternativa lösningar som övervägts i planearbetet.

0-alternativ:
Beskrivning av alternativet: Utveckling på basen av gällande delgeneralplan, ingen utvidgning. Bygglov beviljas på basen av planeringsbehovsbeslut. Alternativet skulle inte direkt medföra nya byggplatser.
Motivering till val: Pga. efterfrågan på byggplatser och de markanvändningspolitiska målen
angående enhetligt kompletteringsbyggande har detta alternativ inte varit aktuellt. Det har strävats efter att uppgöra en plan som förtätar den nuvarande glesbygdsstrukturen och att det på
ett hållbart ekonomiskt sätt kan dras nytta av befintliga kommunaltekniska funktioner. För att nå
detta delmål bör kompletteringsbyggande tillåtas intill befintlig byggnation.
Avloppsledningsnät finns inte på området. För att gynna byggandet av ett avloppsledningsnät är
det ekonomiskt fördelaktigt ifall nybyggande anvisas till ett klart och definierat område.
Kommunen har önskat att det direkt från delgeneralplanen kan beviljas bygglov. Enligt MBL § 44
har delgeneralplanen föråldrats, varvid önskat förfarande inte är möjligt. Efter utfört revideringsarbete kan delgeneralplanen åter igen användas som grund för bygglov.
Alternativet förkastades i tidigt skede.
Väsentliga konsekvenser av alternativet: Medför inga konsekvenser, förutom att bygglovsprocessen försvåras och förlängs i kommunen. Med en positiv befolkningstillväxt är alternativet
inte att föredra, nybyggandet bör styras för att förhindra en oredig och oekonomisk samhällsstruktur. Konsekvenserna av att välja 0-alternativet antas stagnera styrningen av nybyggandet
och högst antagligen försvåras också framtida möjligheter till en effektiv exploatering och ekonomiskt god lösning av området i och runt Västerby.
Valt alternativ; delgeneralplan baserad på MBL § 44:
Beskrivning av alternativet: Alternativet ger kommunen en klar bild över hur många byggplatser som kommer att kunna förverkligas inom en 10:års period. I alternativet strävar man till
att koncentrera byggplatser främst längs områdets huvudvägar samt att lämna enhetliga odlingsområden/åkermarker obebyggda. I alternativet beaktas även natur-, kultur- samt byggnadshistoriska värden.
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Motivering till val: Ur en samhällsteknisk synvinkel kan man förespråka Västerby som lämpligt
område för fortsatt byggnation. Anvisandet av direkta byggplatser underlättar kommunen i deras
interna arbete, samt görs uppskattningen av nya kommunaltekniska anläggningskostnader lättare. Dimensioneringsskalan anses som hållbar och möjliggör en sund utveckling.
Väsentliga konsekvenser av alternativet: Alternativet ändrar inte planeområdets karaktär,
annat än att området får möjlighet till en tätare exploatering på sina ställen. Trafiken ökar en
aning till följd av planens förverkligande, men trafikmängderna är sammantaget små, och bedöms inte orsaka problem. Landskapsmässiga eller kulturhistoriska aspekter försvagas inte.
4.5.1 Val av delgeneralplanelösning och grunderna för valet
Det valda alternativet ger möjlighet till ett ökat byggande. Den interna skalfördelningen för Västerby har valts med beaktan av att den först och främst utökar möjligheterna till ett sunt nybyggande och för att den gav den mest jämlika behandlingen av markägarna, med avseende på
deras mark och utnyttjandemöjligheten av den. Den valda dimensioneringszonen ger möjlighet
till ett ökat antal byggplatser i den centralaste delen av Västerby, i enlighet med kommunens
principer.
4.5.2 Utlåtanden och åsikter som inkommit när delgeneralplaneutkastet varit framlagt
till officiellt påseende och beaktandet av dem
Myndighetsutlåtanden och inlämnade åsikter från planeutkastets officiella påseende redovisas
under denna rubrik när de erhållits.
4.5.3 Utlåtanden och anmärkningar som inkommit när delgeneralplaneförslaget varit
framlagt till officiellt påseende och bemötandet av dem
Myndighetsutlåtanden och inlämnade anmärkningar från planeförslagets officiella påseende samt
konsultens bemötande på dessa redovisas under denna rubrik när de erhållits.

5.

REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN
5.1

Planens struktur

Delgeneralplanen innefattar 3 huvudsakliga beteckningar, Område för fristående småhus (AO),
Jord- och skogsbruksdominerat område (M) samt Jordbruksområde (MT). Dessa beteckningar
visar var det är möjligt att förverkliga den i beteckningen nämnda verksamheten. Områdena för
fristående småhus har angetts byggplatsvis, dvs. det utvisar det ungefärliga läget där småhus
kan förverkligas. De ovan nämnda beteckningarna är centrala eftersom huvudmålet med delgeneralplanen är att främja småhusbyggandet på området. Utöver de 3 huvudsakliga beteckningarna finns beteckningar som på ett sätt eller annat värnar om områdets karaktär och tillgång till
viktiga funktioner. Dessa berör bl.a. kulturhistorian, byggnadsbeståndet och landskapsmässiga
värden (sk, /s, MA) samt trafiklösningar (lättrafikled). Grunden för dessa reservationer har bl.a.
utgjorts av utredningar om såväl byggnadsbeståndet och kulturhistorian som naturinventeringen.
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Bild 13. Utdrag ur planeutkastet (15.6.2015).

5.1.1 Dimensionering
I kommunen har man strävat efter att använda sig av en dimensioneringsskala, som beroende
på stomlägenhetens areal inom dimensioneringszonen, kan ge mellan 0-6 nya byggplatser. Skalfördelningen har justerats till att passa Västerby 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. Även
faktorer som planeområdets totalareal påverkar utdelningen av tomter och för att varken övereller underdimensionera antalet nya byggrätter bör den interna skalfördelningen styras. För en
noggrannare presentation angående planeringens dimensioneringsprinciper, se bilaga 6.
I samarbete med planearbetet med delgeneralplanen för Kackur-Sämskar under år 2014-2015
har ett flertal olika dimensioneringsalternativ testats och undersökts för att uppnå ett tillfredställande resultat. Dessa samma principer har sedan tillämpats i Västerby delgeneralplan, i enlighet
med kommunens beslut och fastställda dimensioneringsprinciper.
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Sedan gällande delgeneralplan från år 2002 godkänts, har det på planeområdet beviljats i medeltal 0,8 ≈ 1 bygglov per år för bostadsbyggnader. Inom delgeneralplaneområdet finns i dagens
läge 22 outnyttjade byggplatser. I revideringsarbetet har detta beaktats vid fastställandet av
behovet på byggplatser. De 22 outnyttjade byggplatserna räcker i praktiken till för att tillgodose
behovet under den tid för då planens bestämmelse för direkta bygglov är ikraft (10 år), men
enligt dimensioneringsprinciperna vill kommunen ge utökade byggnadsmöjligheter på ett med
koncentrerat område 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 tiden planebestämmelsen gällande direkta bygglov
är ikraft.
Det slutliga antalet nya byggplatser, 6 st, tillgodoser teoretiskt behovet, tillsammans med de 22
tidigare oförverkligade byggplatserna, för ca 19 år, beräknat med en förverkligandegrad om 1,5
byggplats/år. Därmed anses överdimensioneringen tillräcklig för att erbjuda ändamålsenliga tomtalternativ åt (ny)byggare.
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

1,21–2,3

2

2,31–3,5

3

3,51–4,8

4

4,81–6,5

5

6,51 

6

Tabell 1. Dimensioneringstabell.

Som utgångspunkt för stomlägenheternas arealberäkning har av kommunen utarbetats en förtydligande zonindelning av dimensioneringsområdet och byggnadsområdet. Principerna har
åskådliggjorts på karta nedan.
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Bild 14. Dimensioneringsgrund för området. Dimensioneringszonens område med grått (150m buffert
från huvudvägar, förutom i centrala delar där bufferten är 225m, rött och grått), samt byggnadszon för
nya byggplatser med rött (65m buffert från huvudvägar, undantag i centrala delar där byggzonen
sammanfaller med dimensioneringszonen, 225m).

5.1.2 Service
I likhet med nuvarande situation finns servicen även i fortsättningen på annat håll och utanför
planeområdet. Inom överskådlig framtid finns det inga planer på att utöka den kommersiella
servicen på det aktuella planeområdet. Den närmaste servicen finns i kommuncentrumet i Holm
och på ett avstånd av ca 9 km. På 20-25 km:s avstånd erbjuder såväl Jakobstad som Karleby ett
mångsidigare serviceutbud än Holm.
5.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet

För att uppnå en kvalitativ delgeneralplan som beaktar områdets miljö på bästa möjliga sätt har
det under planeringen utförts skilda utredningar beträffande bl.a. naturen och byggnadsbeståndet. Med beaktande av resultat och rekommendationer i nämnda inventeringar säkerställer man
att planen inte står i strid med eventuella värden. I planen har reserverats möjlighet att anlägga
lättrafikled vilket gör trafiksituationen mer säker. Vid utplacering av nya byggplatser har man
strävat efter att landskapspåverkan skall vara ringa samt att byggplatsernas tilltänkta platser
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skall vara topografiskt fördelaktiga. Gemensamma anslutningar till områdets huvudvägar rekommenderas i första hand, vilket gör vägarna/området indirekt säkrare.
5.3

Förhållande till landskapsplanen

I landskapsplanen, som redovisas närmare i punkt 3.2.1.2 – Landskapsplanen, finns fem beteckningar som berör ifrågavarande delgeneralplan. Beteckningarna gäller Jakobstads stadsregion,
Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården, Vattenområde som lämpar sig för paddling, Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation samt riktgivande friluftsled. Delgeneralplanen har
utformats för att samverka med nämnda beteckningar.



Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön
eller landskapsvården: Beteckningen är ämnad för att uppmärksamma den kulturhistoriskt
värdefulla bymiljön. I samband med delgeneralplanearbetet har kommunens byggnadsinventering från år 2002 uppdaterats. Den nya uppdaterade byggnadsinventeringen, Bilaga 5 –
Uppdatering av byggnadsinventering 2014, har beaktats. Nämnda inventering gäller såväl
den enskilda som den gemensamma byggnads- och landskapsstrukturen. Området som anvisas med beteckningen har delvis modifierats. Modifieringen har utförts för att samverka
med Österbottens förbunds under arbete varande uppdatering.



Vattenområde som lämpar sig för paddling: Beteckningen är ämnad för att påvisa områden som lämpar sig för paddling. Delgeneralplanen föranleder inga motstridigheter som
skulle förhindra förevisade paddlingsstråk/-zoner. Från området för delgeneralplanen, närmare bestämt småbåtshamnen, finns goda möjligheter att ta sig ut i Larsmo skärgård.



Område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation: Beteckningen är ämnad för att tillgodose utvecklingsmöjligheten av turismrelaterade funktioner
som sjöfarts- och skepps-/ båtbyggnadstraditioner, trästadsdelar, trädgårdar i kustzonen,
åar, sjöar, skogar, vandrings- och cykelleder, fritidsfiske och fornlämningar. I delgeneralplanen har byns kulturmiljö beaktats och på så vis kan särdrag från den svunna tiden fortfarande gestalteras i den centrala bybilden. Hamnen har en central plats i byn, även om den
ligger något på sidan om den centralaste byn, och finns planlagd som område för småbåtshamn.

Summering: Delgeneralplanens samverkan med den övergripande landskapsplanen bedöms
som föredömlig.
5.4
AO

Områdesreserveringar
Område för fristående småhus.
-

AM

På en byggplats får uppföras en bostadsbyggnad på högst två våningar. Bostadsbyggnaden får omfatta högst två bostäder med totala vånigsytan 250 m². Byggplatsens totala våningsytan får uppgå till högst 350 m² varav totalt 100 m² får användas för arbets-, verkstads- eller andra dylika utrymmen som är icke miljöstörande. Därtill kan på en byggplats större än 2000 m² tillåtas byggande av oisolerade förrådsbyggnader eller skyddstak (biutrymmen) för eget bruk. Den totala ytan
för biutrymmena får utgöra 10% av den överstigande tomtarealen, dock max 200
m² byggnadsyta. Byggnadens höjd på biutrymmen får inte vara högre än övriga
byggnader i omgivningen.

Område för lantbrukslägenheters driftcentrum.
-

På området får uppföras stallbyggnader för husdjur och andra ekonomibyggnader
för lantbruket.
På en byggplats får uppföras två bostadsbyggnader omfattande sammanlagt högst
3 bostäder.
Bostadsbyggnadernas totala våningsyta får uppgå till högst 400 v-m² och våningstalet högst I 3/4.
På området befintliga byggnader kan renoveras och utvidgas, samt nybyggnader
uppföras, med beaktande av ursprunglig byggnadsstil och kulturhistoriska värden.
Byggnaderna skall anpassas till helheten på området.
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LS

Hamnområde.
-

På området får uppföras servicebyggnader och anläggningar för hamnverksamhet
samt båtunderhåll med en sammanlagd våningsyta om högst 500 m².

ET

Område för samhällsteknisk försörjning.

/s

Område där miljön bevaras.
Med beteckningen har angetts de byggnader/miljöer som ansetts värdefulla i samband
med uppgörandet av den uppdaterade byggnadsinventeringen.

sk

Område som är värdefullt med tanke på stads- eller bybilden.
-

M

Jord- och skogsbruksdominerat område.
-

MT

Området bör lämnas öppet och i odlingsbruk.

Landskapsmässigt värdefullt åkerområde.
-

MY-X

På M-områden vars areal överstiger 4000 m² får per fastighet uppföras oisolerade
ekonomibyggnader med en maximal våningsyta om 200 m² som erfordras för bedrivande av jord- och skogsbruk. Byggnaderna skall anpassas till miljön och landskapsbilden.

Jordbruksområde.
-

MA

Med beteckningen har angetts landskapsmässigt, historiskt, samt byamässigt värdefull områdeshelhet. Vid byggande, renovering och/eller kompletteringsbyggande
bör byggnadstraditioner, kulturmiljövärden och gårdstunens traditionella struktur
speciellt tas i beaktande. Byggnaderna skall anpassas till helheten på området.

Med tanke på landskapsbilden är det viktigt att områdena bevaras öppna och obebyggda.

Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden.
Med beteckningen har anvisats skogsområden som innehåller miljövärden enligt naturinventeringen vars bevarande i naturtillstånd rekommenderas.

luo-x

Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.
Med beteckningen har anvisats sådana värdefulla naturområden, bl.a. flygekorrens
levnadsmiljö, som skall beaktas i planeringen enligt naturvårdslagen och skogslagen.

Övriga beteckningar: se planekartan.
5.5

Planens konsekvenser

5.5.1 Konsekvenser för den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Kommunen tampas med utbyggnad av daghem och skolor i takt med att befolkningsökningen
ständigt fortgår. För kommunens del har man sedan 1950-talet sett en kontinuerlig och stadig
befolkningstillväxt. Från år 1950 till år 1970 låg befolkningsökningen på 9,8 personer per år,
vilket med Larsmos befolkningsmängd kan anses som en normal tillväxt. Från år 1970 och fram
till år 2010 har medelökningen legat på 56,2 personer per år, en befolkningsökning som, procentuellt sett till antalet invånare, är mycket god. Enligt uppgifter från Statistikcentralen hade Larsmo kommun en befolkningsmängd på 4 966 invånare den 31.12.2012. Av dessa var 29,5 % i
åldern 0-14 år, 57,6 % i åldern 15-64 och 13,0 % i åldern 65 år eller äldre. I jämförelse med
motsvarande uppgifter för hela Finland har Larsmo kommun 44 % fler invånare i gruppen 0-14,
11 % färre i gruppen 15-64 och 31 % färre i gruppen 65 år eller äldre. Uppgifterna påvisar en
stor befolkningsökning i Larsmo kommun, och i takt med att den unga generationen växer upp
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ökar även efterfrågan på bostäder i en allt större takt. I Västerby kan kommunen erbjuda en
gemytlig boendemiljö i ett kuperat och havsnära skärgårdslandskap.
Summering: Konsekvenserna ses som positiva.
Samhällsstruktur
Med delgeneralplanen ger man området nya byggnadsplatser. Man styr de nya byggnadsplatserna till redan exploaterade delar inom planeområdet och på så vis ändrar man inte själva samhällsstrukturen till någon annan del än att en högre exploatering på redan befintliga områden
realiseras. Man planlägger området för en naturlig utveckling och ger Västerby en möjlighet till
organiserad tillväxt och ökad livskraft, utan att för den delen bryta ramarna för den befintliga
samhällsstrukturen.
Ser man till den ekonomiska samhällsaspekten för boende är det mest samhällsekonomiskt att
bygga strukturerat och att använda befintlig kommunalteknik. I Västerby finns utbyggda vattenlednings- och elnät. I Västerby finns inget kommunalt avlopp. Att anvisa nya byggnadsplatser i
anslutning till befintliga kommunaltekniska ledningsnät är av god samhällsplaneringsanda. För
att kunna erhålla en god samhällsstruktur i framtiden är det viktigt att man beaktar utrymmesbehovet för ett eventuellt kommunalt avlopp i samband med beviljandet av bygglov.
Summering: Konsekvenserna ses som positiva.
Stads-/tätorts-/byabild
För den centralaste delen av Västerby kan man inte tala om en stadsbild, utan den centrala delen av Västerby kan beskrivas som en tätortsbild i ett klassiskt Österbottniskt byområde. Den
centrala tätortsbilden och byakärnan gör sig på ett tydligt sätt till känna i och mellan korsningsområdena av Västerby- och Sonamovägen samt Västerby- och Kroksvägen. Man rekommenderar
att befintliga byggnader bevaras och att nya byggnader anpassas till de redan befintliga och man
kan således tala om att den nuvarande miljön utvecklas. En byggnation till de anvisade byggplatsernas områden kommer att medföra en livligare boendemiljö, områdena för byggplatserna
ändrar karaktär och den annars ställvis glesa bebyggelsen erhåller en naturlig förtätning. Byggplatserna anvisas till lämpliga platser utmed Västerby-, Sonamo-, Krok- och Krokörsvägen, på så
vis bibehåller man den för Österbotten typiska bystrukturen varvid byggnaderna i huvudsak styrs
till lokalområdets större vägar. Se närmare uppgifter under punkt 5.4.1 Konsekvenser för den
byggda miljön – Samhällsstruktur.
Summering: Konsekvenserna bedöms som positiva.
Service
Servicenivån inom området kommer fortsättningsvis att vara på samma nivå som tidigare. Bassservicen lokaliseras till kommuncentrumet i Holm medan större handelsenheter och handelskoncentrationer finns på ca 20-25 km:s avstånd i Jakobstad respektive Karleby.
Summering: Konsekvenserna bedöms som oförändrad.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Arbetsplatserna är i huvudsak belägna utanför planeområdet, i närhet av större centra eller i
övriga delar av kommunen. På AO-områden tillåts utrymmen för arbets- och verkstadsfunktioner, vilket teoretiskt kan ge området fler arbetsplatser, även om det till största delen kommer
användas för privat bruk. Även om antalet arbetsplatser inte är stort på dessa områden bör konsekvenserna ses som positiva, möjligheter finns.
Summering: Konsekvenserna bedöms som positiva.
Rekreation och fritidsverksamhet
Inom området har inte utvisats några rekreationsområden. Med allemansrätten som grund kan
det i skogarna bedrivas/utövas en del rekreations- och fritidsverksamhet, bl. a. är bär- och
svampplockning samt skogspromenader tillåtna.
Summering: Konsekvenserna bedöms som positiva.
Trafik
Den dagliga trafiken kommer att ändras inom planeområdet. Trafikmängden i området ökar en
aning om fler småhus byggs på området. I planen har reserverats möjlighet till anläggande av ny
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lättrafikförbindelse längs Västerbyvägen. Vid föreverkligande av lättrafikleden förebygger man
eventuella trafikfaror som kan uppstå. I och med anläggande av samordnade anslutningar minskar även faran för kollisioner. Trafikmängden som de 6 nya byggplatserna ger upphov till är väldigt liten, och konsekvenserna för dess del är mycket småskalig. Sikten längs huvudvägarna på
området är god och bedöms vara det även när alla planens byggplatser förverkligats.
Summering: Konsekvenserna bedöms som marginella. Byggande av lättrafikleden som anvisats
i planen förbättrar områdets situation trafikmässigt, vilket gör miljön säkrare.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Som en del i uppgörandet av delgeneralplanen har byggnadsbeståndet och miljön granskats. För
området har i samband med den tidigare gällande delgeneralplanen (2002) uppgjorts en byggnadsinventering. Den inventeringen har använts som grund, och en revidering/bedömning av
tidsenligheten av den har gjorts i samband med detta planearbete. Inventeringarna har bifogats
planen. Värdefulla områden och objekt som konstaterats vara av kulturhistoriskt-, byggnadshistoriskt-, eller byamässigt värde, har märkts ut på planekartan med sk-zonbeteckning. Med beteckningen har eftersträvats en helhet som ger mervärde åt området pga. sin karaktär. Enskilda
byggplatser vars byggnader och/eller omgivande miljö ansetts värdefull har angetts med /s beteckning, dvs. område där miljön bevaras.
Genom beaktande av rekommendationerna i uppgjorda utredningar tryggas de kulturhistoriska
värdena på området, och samtidigt förebygger man negativa konsekvenser för dess del.
Åkerområden som ansetts höja det kulturhistoriska mervärdet för området har angetts med MAbeteckning, landskapsmässigt värdefullt åkerområde. För noggrannare information gällande kulturmiljö och byggnadsinventering, se bilaga 4 och 5.
Inom området finns inga kända fornminnen.
Summering: Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som positiv.
Miljöskydd och störningar i miljön
Delgeneralplanen medför endast nya byggplatser för egnahemshusbyggande och således påförs
inte området några betydande störningar i miljön eller nya sådana verksamhetsformer som kan
kräva miljöskyddsbestämmelser.
Rekommendationerna i den för området uppgjorda naturinventeringen har beaktats genom att
lyfta fram delområden med konstaterade och värden. Till områden med betydande särdrag
och/eller känslig karaktär, har man inte anvisat nya byggrätter.
Summering: Konsekvenserna bedöms som positiva.
Teknisk försörjning
På en stor del av planeområdet finns elnät och vattenledningar utbyggt, se punkt 3.1.2 Den
byggda miljön, teknisk försörjning. Vid placering av nya byggplatser har den nuvarande och befintliga kommunaltekniken beaktats. På så vis undviks en alltför stor spridning på byggnationen
och oskäliga kommunaltekniska kostnader för nybyggande. Hur som haver är kommunaltekniken
redan i en relativt stor utsträckning utbyggd, varvid kompletteringsbyggandet varken förorsakar
nämnvärt stora kostnader eller negativa konsekvenser för området och dess miljö.
Summering: Konsekvenserna bedöms som goda.
Specialverksamhet
På planeområdet finns ingen specialverksamhet och medför således inte positiva, eller negativa,
konsekvenser.
5.5.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön
Landskapets särdrag
På området finns öppna och obebyggda odlingsmarker samt skogsområden i naturtillstånd. Områdets terräng är ställvis kuperad, speciellt i området för Västerbys centrala del där höjdskillnaderna ur ett Österbottniskt perspektiv kan anses som stora. Exploateringen påverkar givetvis
själva området, råmark blir planerad mark medan anläggandet av tomter ställvis förändrar områdets karaktär. Angående verksamhetsformer kan man inte tala om en förändrad landskapsbild,
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men likt ovan nämnt medför områdets utveckling givetvis en högre exploatering och på den
punkten erhåller man en starkare och än mer tydlig och bylik tätortsbild av området.
Summering: Konsekvenserna bedöms som naturliga.
Topografi
I området varierar topografin med små höjder och små dalsänkor om vartannat. De högre partierna ligger främst i anslutning till Västerbyvägen (förbindelseväg 17979), medan de lägre partierna utgörs av åkerområdena längs med Sonamo- och Krokvägen. Medelhöjden ligger kring 510 m.ö.h. Höjdkurvorna varierar mellan 2,5 till 15 m.ö.h., men specifika områden kan vara
aningen lägre eller högre än nämnda kurvor.
Området kommer att bibehålla sin topografiska karaktär. Småskaliga ingrepp i terrängen görs
när nya husgrunder anläggs, men för topografin i landskapsbilden sker inga radikala förändringar.
Summering: Konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Jordmån
Under byggnadsskedet kommer arbetsmaskiner att figurera i området och en möjlig teoretisk
förorening under arbetsskedet är möjlig. Byggplatserna som delgeneralplanen ger möjlighet att
förverkliga är dock inte av sådan karaktär att de på sikt skall kunna medföra några föroreningar i
området. Nya byggplatser som anvisats till området gäller enbart för boende.
Summering: Konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Vattendrag och vattenhushållning
På området finns inget område för grundvatten att beakta. Till den naturliga dagvattenavrinningen påförs ringa förändringar.
Summering: Konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Naturskydd
På området eller i dess omedelbara närhet finns inga naturskyddsområden.
I naturinventeringen har inte konstaterats sådana uppgifter som till sina särdrag skulle hindra
uppgörandet eller verkställandet av delgeneralplanen. I naturinventeringen har dock konstaterats
sådana delområden/objekt som bör beaktas. Påvisade delområden/objekt är framlyfta på delgeneralplanekartan.
Summering: Konsekvenserna bedöms som obetydliga.
Naturaområden
På området eller i dess direkta närhet finns varken några Natura 2000-områden eller andra naturskyddsområden.
Summering: Konsekvenserna bedöms som obetydliga.
5.5.3 Samhällsekonomiska (övriga) konsekvenser
Direkt mångsidiga arbetsplatser finns inte på området, men området ligger väldigt strategiskt
med tanke på det korta pendlingsavståndet till såväl kommunens eget centrum i Holm som till
både Jakobstad och Karleby. För en människa med önskan om skärgårdsnäraboende och arbetsplatsmöjligheter inom ett rimligt avstånd i flertalet väderstreck, är Västerby en idyllisk boendemiljö.
Kommunaltekniska lösningar, el och vatten, finns på området och en högre exploatering är möjlig. Om Västerby fortsätter att påvisa en ökad befolkningsmängd, så finns det skäl att rekommendera att kommunaltekniken utvecklas till att innefatta ett avloppsledningsnät.
5.6

Störande faktorer i miljön
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Påverkan på jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet kommer att vara begränsad.
Om delgeneralplaneområdet förses med kommunalt avlopp undviks risken att avloppsvatten
rinner ut i terrängen. En lindrig påverkan av klimatet tillkommer i.o.m. trafiken och uppvärmningen av ett ökat antal hus på området.
5.7

Planebeteckningar och planebestämmelser
Planebeteckningarna finns presenterade under punkt 5.3 - Områdesreserveringar samt angivna
på delgeneralplanekartan.
5.8

Namn

Planens namn är REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGENERALPLAN.

6.

GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN
6.1

Genomförande och tidsplanering

Avsikten är att delgeneralplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under år 2015. Efter att
delgeneralplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området i första hand på markägarna.

