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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER  

1.1 Identifikationsuppgifter 

Planläggningen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland 
Oy. För beredningen av planen svarar Larsmo kommun / Markanvändningsingenjören. Planen upp-
görs som konsultarbete av Ramboll Finland Oy. 
 

Larsmo kommun  
 

Norra Larsmovägen 30, 68570 LARSMO 
www.larsmo.fi 
 
Kontaktperson 
Markanvändningsingenjör Thomas Käldström  
Tel. +358 44 787 7225  
e-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi 
 
 

Ramboll Finland Oy 
 

 

Teräsgränd 1–3 E, 65100 VASA  
www.ramboll.fi 
 
Kontaktperson 
Gruppchef Jonas Lindholm, YKS-605 
tel. +358 50 349 1156 
e-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 
 
Planerare Maria Niemi 
tel. +358 44 094 9494 
e-post: maria.niemi@ramboll.fi 

1.2 Planläggningsområdets läge 

Planläggningsområdet utgörs av ett ca 43 ha stort område i huvudsak på den östra sidan av 
Vikarholmen. Området är detaljplanerat sedan tidigare till största delen, förutom en del av lands-
väg 749. Området är beläget ca 5 km från kommunens centrum i Holm och ca 6 km från Jakob-
stads centrum. Planläggningens influensområde utgörs av både Larsmo och Jakobstad. Områdets 
riktgivande läge och -utsträckning visas i bilderna nedan. 
 

http://www.ramboll.fi/


LARSMO KOMMUN – VIKARHOLMEN DETALJPLAN 

 

  
 

3/32 

 

Bild 1. Planområdets riktgivande läge © Lantmäteriverket. 

 

Bild 2. Planområdets utsträckning. © Lantmäteriverket. 
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1.3 Planens namn och syfte 

Planens namn är VIKARHOLMEN DETALJPLAN 
 
Planeringsuppdraget omfattar uppgörandet av en uppdaterad detaljplan. Målsättningen med de-
taljplanen är att revidera och sammanslå befintliga detaljplaner till en enhetlig detaljplan där be-
teckningar och bestämmelser motsvarar dagens behov och målsättningar. Den nya detaljplanen 
är således en ändring och utvidgning av befintliga planer. Vid behov och möjlighet kan nya tomter 
skapas i den reviderade detaljplanen.  

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning 
Bilaga 2: Byggnadsinventering 2022 
Bilaga 3: Bullerutredning 2021 
Bilaga 4: Bemötanden till utkastskedets respons 
Bilaga 5: Bemötanden till förslagsskedets respons 
Bilaga 6: Blankett för uppföljning av detaljplanen 

1.5 Förteckning över andra handlingar, bakgrundsmaterial och källmaterial som berör 
planen 

• Gällande detaljplaner. 
• Larsmo vägnätsplan - Närings-, trafik- och miljöcentralen 2021 
• Bullerutredning 15.2.2021, 24.5.2021 

2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen 

17.2.2020  Beslut om inledande av planeringen. 

28.10–12.11.2020  PDB till påseende. 

29.12.2021–28.1.2022 Planutkastet till påseende. 

2.11-2.12.2022  Planförslaget till påseende. 

13.2.2023 § 49  Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att planen godkänns. 

13.3.2023 § 15  Kommunfullmäktige godkände planen. 

2.2 Detaljplanen 

De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är styrda beteckningar för boende, rekre-
ationsverksamhet samt trafikområden. Planebeteckningar och bestämmelser förevisas noggrann-
nare på plankartan. 

2.3 Genomförandet av detaljplanen 

Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäktige 
och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på kommunen. 
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3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Utredning om förhållandena på planläggningsområdet 
 
3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Eftersom området till stora delar redan är exploaterat finns det ingen direkt orörd miljö i området. 
Inom området finns mindre sammanhängande skogsdungar, men några större skogsområden 
finns inte. Larsmosjön angränsar till området i öster. Via slussar har Larsmosjön kontakt med ha-
vet (Bottenviken). 
 

 

Bild 3. Flygbild över planläggningsområdet. Planområdets avgränsning med svart linje. © Lantmäteriverket 
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3.1.2 Naturmiljön  

Landskapets särdrag 

Planområdet är sedan tidigare både planlagt och anlagt. Exploateringen är utbredd över hela det 
aktuella planområdet, men fortfarande finns utrymme för kompletteringsbyggande och förtätning. 
Den orörda naturen är nästan obefintlig, man bör istället tala om parkliknande skogar. Öster om 
planområdet sluttar området mot vattendraget Larsmosjön. 
 
Topografi 

Höjdkurvorna på planområdet varierar mellan ca 1–7 m.ö.h. Den norra/västra delen av området 
ligger överlag högre än den södra/östra. 
 

 

Bild 4. Områdets topografi, bebyggelse, vägnät, vattendrag © Lantmäteriverket. 
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Jordmån 
Planområdet domineras av moränmark med ställvisa bergsbundna partier och finmo. Brun färg; 
moränmark, röd färg; berg, lila färg; gyttjig finmo. 
 

 

Bild 5. Jordmånskarta © GTK. 
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Vattendrag och vattenhushållning 
Planområdet ligger i skärgården. Planområdet ligger delvis på översvämningskänsligt område för 
översvämningar från havet som kan inträffa en gång på 100 år. Larsmosjön, vilket är den del som 
planläggningsområdet angränsar till, är ett reglerat vattendrag.  
 
På området finns kommunal vatten- och avloppsledning. 
 

 

Bild 6. Översvämningskänsliga områden (1 gång på 100år). © SYKE 

 
Naturskydd 
På området eller i dess närhet finns inga naturskyddsområden eller på annat sätt värdefulla natur-
områden. Stränderna är tätt bebyggda. 
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3.1.3 Den byggda miljön 

Boende och befolkningens struktur 
På planområdet bor det ca 390 personer. 
 
Samhällsstruktur 
Området är sedan tidigare med bebyggt med småhus. På området finns ett välfungerande nätverk 
av gator. I väster angränsar området till Södra Larsmovägen. Inom området, längs med Larsmos-
jöns strand, finns även ett mindre antal fritidshus. Största delen av områdets bostadshus är upp-
förda efter slutet av 80-talet.  
I närheten av området som ska planläggas finns kommunala samt privata verksamheter, bl.a. skola, 
olika former av boende, affär, industri, service samt rekreation. 
 

    

Bild 7. T.v. grundkarta från 1972, t.h. grundkarta från 1985. 
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Bild 8. Grundkarta från 1992 t.v. Utdrag ur YKR-registret (2019, © SYKE) t.h. Hela området tätortsområde. 

 
 
 
 
  

Bild 9. Befintlig struktur i området visat på flygbild, småhusmiljö. Östra sidan av Vikar-
holmen är i förverkligandeskedet. © Lantmäteriverket. 
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Arbetsplatser, näringsverksamhet 
De närmaste arbetsplatserna är belägna utanför området bl.a. inom kommunala tjänster och in-
dustrin. Inom 2km avstånd ligger både daghem, skola, samt flera företag. 
 
Rekreation och fritidsverksamhet 
Inom planläggningsområdet finns badstrand och lekplats. Mindre skogsdungar mellan kvarteren 
inne i området kan nyttjas för lek och utevistelse i rekreationssyfte. Inne i kommunens centrum-
område Holm vid bl.a. idrotts-/skolområdet finns fina möjligheter till utövande av rekreation i om-
fattande utsträckning. 
 

 

Bild 10. Rekreationsrelaterade funktioner och platser/objekt i planläggningsområdets närhet. 
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Trafik 
Vägar på planområdet består av detaljplanerade gator som leder trafiken till Södra Larsmovägen 
(landsväg 749) som utgör huvudväg i nord-sydlig riktning mellan Jakobstad och Karleby. Längs 
Södra Larsmovägen finns förbindelser för gång- och cykeltrafik. 
 

 

Bild 11. Trafikmängder år 2020 © Trafikledsverket. 
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Larsmo vägnätsplan 
 
Syftet med arbetet har varit att utarbeta en vägplan för Larsmo kommuns område med beak-
tande av kommunens kommande markanvändningsplaner och den prognosticerade trafikök-
ningen.  
 
Avsikten är att skapa förutsättningar för ett fungerande och tryggt vägnät som betjänar både den 
lokala tillgängligheten till området och gör den regionala trafiken smidig. Beslut fattades om att 
rikta planeringen till landsväg 749 och korsande förbindelser. Som planeringens viktigaste mål 
prioriterades förbättring av förutsättningarna för hållbara färdmedel och säkerheten för oskyd-
dade trafikanter. 
 
I samband med planeringen har alternativa regleringsbehov för korsningsområdet Södra Larsmo-
vägen-Kornvägen utretts för en ny underfart som kopplar samman med Västra Strandvägen. 
Samtidigt har bullerutredning uppgjorts. För att möjliggöra förverkligandet av regleringsbehoven 
bör detaljplanen ändras. 
 

 

Bild 12. Utdrag ur utrett alternativ 3, nya trafikarrangemang i korsningen Södra Larsmovägen-Kornvägen © A-
Insinöörit. 

 
  



LARSMO KOMMUN – VIKARHOLMEN DETALJPLAN 

 

  
 

14/32 

Buller 
I samband med uppgörandet av vägnätsutredningen har trafikbullret längs landsväg 749 utretts. I 
detaljplanens utkastskede fanns inte tillgång till bullerutredning där bullerskydd anvisats, men 
detta har kompletterats till planförslagsskedet. 
 
I bullerutredningen daterad 24.5.2021 (bilaga 3) har bullerspridningen analyserats. I utred-
ningen visas bullerspridningen med och utan bullerskydd. Bullerskydd kommer krävas för att er-
hålla godtagbara bullervärden vi närliggande bostäder. Hastigheten på sträckan inom planlägg-
ningsområdet varierar, sommartid är hastigheten 60km/h och övrig tid 80km/h. Båda hastighet-
erna har beaktats i utredningen. 

 

  

Bild 13. Utdrag ur bullerutredning (bilaga 3). Bullerspridningen beaktar läget nattetid år 2040 och hastigheten 
80km/h längs landsväg 749. Bullerskydd har anvisats med blått i kartan. 

 
I bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedelbara närhet och i områden 
avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter bör bullernivån utomhus under dagen (kl. 7-22) 
inte överstiga riktvärdet 55 dB för den A-vägda ekvivalentnivån (LAeq), nattetid (kl. 22-7) inte 
riktvärdet 50 dB.  
Detta bör säkerställas genom anläggande av behövliga bullerskydd intill Södra Larsmovägen. 
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen 
På planområdet finns inga byggda kulturmiljöer av riksintresse eller kända fornlämningar. 
 
Områdets byggnadsbestånd består av såväl nyare som äldre byggnader. Längs stranden finns så-
väl nya moderna bostadshus som äldre mindre fritidshus. Många av byggnaderna som represen-
terar återuppbyggnadstiden (1940-1960-talet) har trots vissa renoveringar bibehållit sina särdrag. 
En stor del av området har förverkligats under 1980-1990-talet. 
 
Byggnadsinventering 
 
Områdets byggnadsbestånd och miljö har dokumenterats och dess skyddsvärden har utvärderats 
i en separat byggnadsinventering. Inventeringen har bifogats planbeskrivningen som bilaga 2. 
Inventeringen tar fasta på byggnadsbeståndet som uppförts fram till 1960 och enhetliga miljöer 
som skapats. 
 

 

Bild 14. Utdrag ur byggnadsinventering, utvalda inventeringsobjekt med cirklar, ett delområde som represente-
rar återuppbyggnadstiden visas med grönt. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avloppsledning finns förverkligat inom området. 
 
Miljöskydd och störningar i miljön 
Landsväg 749 ska nämnas som en väg, som på grund av trafiken orsakar mest buller på området 
utöver industrin. Eftersom området ligger i anslutning till havet ska översvämningskänsliga områ-
den beaktas i planeringen, men eftersom vattenområdet Larsmosjön är reglerat vattendrag, torde 
inte en betydande risk för översvämningar förekomma. 
 
Markägoförhållanden 
Marken är i kommunal samt privat ägo.  

3.2 Planläggningssituationen 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet 

3.2.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen  

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

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt 
• Ett effektivt trafiksystem 
• En sund och trygg livsmiljö 
• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 
• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar 

  



LARSMO KOMMUN – VIKARHOLMEN DETALJPLAN 

 

  
 

17/32 

3.2.1.2 Österbottens landskapsplan 2040 
 
Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i 
förbundets verksamhetsområde anvisas. Landskapsplanen trädde ikraft den 11.9.2020. 
 

 

Bild 15. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040, området visas ungefärligt med blå pil. 

 
För planområdet finns följande huvudsakliga reserveringar i landskapsplanen: 
 

Beteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

Område för tätortsfunktioner 

 

Jakobstads stadsutvecklingszon  

 

Jakobstad-Karleby utvecklingszon 
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3.2.1.3 Generalplan 
 
På området finns ingen gällande delgeneralplan. Detaljplanerade områden ingår heller inte i gäl-
lande Larsmo stranddelgeneralplan. 
 

 

Bild 16. Utdrag ur Larsmo stranddelgeneralplan (2013). 

  



LARSMO KOMMUN – VIKARHOLMEN DETALJPLAN 

 

  
 

19/32 

3.2.1.4 Detaljplan 
 
Det aktuella området är till stor del tidigare planlagt på detaljplanenivå och berörs av flera olika 
separata detaljplaner, där de äldsta delarna är från 1982 och de senaste från 2012.  
  

 

Bild 17. Detaljplanerade områdens utsträckning (2019) anvisat med raster © SYKE. 

3.2.1.5 Byggnadsordningen 

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 29.8.2018 och trädde ikraft 
den 5.10.2018. 
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3.2.1.6 Tomtindelning och tomtregister 
 
Som information angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från kom-
munens/Lantmäteriverkets använts. 

3.2.1.7 Baskarta 

För området finns en baskarta i vektorformat från 2015 som togs i bruk år 2016 som kommer att 
användas i planläggningsarbetet. Uppdatering sker enligt behov. 

4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN  

4.1 Beskrivning av planläggningsprocessen 

Inledningsskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressen-
terna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den planerade 
tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. 
I inledningsskedet uppgörs PDB och framläggs till påseende. Intressenter har under påseendeti-
den möjlighet att lämna in respons till kommunen gällande PDB.  
PDB hålls uppdaterat under hela planprocessen. 
 
Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar 
uppgörs ett planutkast, som framläggs till påseende under 30 dagar. Om offentligt framläggande 
informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommunens anslagstavla och internetsida. 
Intressenterna kan då framföra sina åsikter om planen antingen muntligt eller skriftligt.  
 
Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra 
intressenter har framfört sina åsikter, måste oftast planen justeras. Efter att planläggningssekt-
ionen har godkänt planförslaget för framläggning, framläggs det i 30 dagar. Under tiden för fram-
läggandet är det möjligt att inlämna en skriftlig anmärkning mot planförslaget till planläggnings-
sektionen. Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande informe-
ras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommunens anslagstavla och internetsida. 
 
Godkännande. Planen godkänns av kommunfullmäktige. Beslut om planens godkännande kun-
görs i de lokala tidningarna och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkän-
nande till dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat. 
 
Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen. Efter att planen har vunnit 
laga kraft, informeras om detta på samma sätt som om beslut om godkännande. 

4.2 Behovet av detaljplanering 

Eftersom området berörs av många föråldrade gällande detaljplaner, och att området är föremål 
för ändringar i det allmänna trafiknätet, finns behov att uppdatera och sammanslå alla gamla gäl-
lande planer till en ny plan som motsvarar dagens- och framtida utvecklingsbehov. 

4.3 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Om planläggningsstarten har informerats allmänheten den 17.2.2020 i samband med utgivande av 
planläggningsöversikten. 
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4.4 Deltagande och samarbete 

Under planläggningsprocessen hörs berörda intressenter. Skilda möten med berörda myndigheter 
ordnas vid behov. Under detaljplanens framläggningstidpunkter finns möjlighet att lämna in re-
spons.  

4.4.1 Intressenter  

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas be-
tydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behand-
las i planläggningsarbetet.  
 
Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planlägg-
ningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (enligt MBL 62 §).  
 
Som intressenter i planläggningsarbetet har följande definierats (enligt MBF 28 §): 
 
− Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planlägg-

ningsarbetet: 

• Larsmo kommuns olika förvaltningar – Norra Larsmovägen 30, 68570 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) 
• Staden Jakobstad – Social- och hälsovårdsverket – PB 111, 68601 Jakobstad 
• Meteorologiska institutet 

 
− Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs 

av detaljplanen. 
 

− Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av pla-
nen: 

• Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influ-
ensområde. 

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

4.4.2 Anhängiggörande 

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 28.10.2020. Angående projektstarten har meddelats all-
mänheten genom planläggningsöversikten 17.2.2020.  
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4.4.3 Deltagande och växelverkan 

Denna punkt kompletteras med datum under planprocessens gång, vartefter respektive skede be-
handlats.  
 

• Program för deltagande (PDB) var till påseende under 28.10-12.11.2020. Över PDB inkom 
4 utlåtanden. 
 

• Planutkastet var framlagt 29.12.2021–28.1.2022. Över utkastet inkom 6 utlåtanden och 1 
åsikt.  
 
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga 4. 
 

• Förslaget var framlagt under tiden 2.11-2.12.2022. Över förslaget inkom 5 utlåtanden och 
4 anmärkningar.  

 
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga 5. 

4.4.4 Myndighetssamarbete 

Myndigheterna hörs under arbetet via utlåtandeförfarande, skilda möten med myndigheter ordnas 
enligt behov under planläggningsprocessen. 

4.5 Mål för detaljplanen 

Målsättningen med detaljplanen är att revidera befintliga detaljplaner till en enhetlig detaljplan 
där beteckningar och bestämmelser motsvarar dagens behov och målsättningar. Trafikområdena 
justeras så att nödvändiga kommande trafikarrangemang kan förverkligas. Vid behov kan nya 
tomter skapas i den reviderade detaljplanen.  
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5. REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEN 

5.1 Planens struktur 

Området är bostadsdominerat till sin användning. Planen bygger vidare på strukturen i den gäl-
lande planen, endast småskaliga interna justeringar har gjorts. Justeringarna har gjorts så att 
planen ska följa nuläget och hur den har förverkligats sedan tidigare, samt med beaktande av 
framtida utvecklingsbehov. De största strukturella ändringarna gäller korsningsområdena till 
Södra Larsmovägen, vilka har modifierats för att möjliggöra förverkligande av de i Larsmo väg-
nätsplan presenterade lösningarna. 

5.2 Planutkast 17.12.2021 

Norra delen: 
Planläggningsområdet har utvidgats från det ursprungliga så att tidigare oplanerade korta 
sträckor och mindre delområden av det allmänna vägområdet även ska ingå i planläggningsområ-
det. LT-områdena har utvidgats så att planerade åtgärder i det allmänna vägnätet kan förverkli-
gas. I korsningen till Furuholmsvägen ska förverkligande av en rondell möjliggöras. 
Bostadskvarteren och gatuområdena har anvisats enligt rådande situation och fastighetsindelning. 
Mindre detaljer som byggnadsytor och planteringsområden har granskats så att de är samstäm-
miga inom hela området. Bestämmelser för användningsändamålen har uppdaterats. 

Bild 18. Norra delen av planutkastet 17.12.2021. 
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Södra delen:  
Nya underfarten som planeras i korsningen Södra Larsmovägen-Kornvägen har getts utrymme 
inom LT-området. EV-områdenas utsträckning i anslutning till LT-området har granskats.  
 
Bostadskvarteren och gatuområdena har anvisats enligt rådande situation och fastighetsindelning. 
Mindre detaljer som byggnadsytor och planteringsområden har granskats så att de är samstäm-
miga inom hela området.  
 
Längs strandområdet har tomterna anvisats på bästa möjliga sätt i förhållande till gällande fastig-
hetsgränser och den aktuella strandlinjen. I vissa fall kommer planen medföra inlösningsbehov av 
samfällda vattenområden. Strandtomterna har kompletterats med byggnadsytor för bastubygg-
nad, i enlighet med kommunens principer som tillämpats i övriga planer i kommunen. Bestämmel-
ser för användningsändamålen har uppdaterats. 
 

 

Bild 19. Södra delen av planutkastet 17.12.2021. 
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5.3 Planförslag 21.10.2022 

På basen av inlämnad respons i planens utkastskede har vissa justeringar utförts i planläggnings-
materialet. Huvudsakliga justeringar har listats nedan. 
 

• En byggnadsinventering har uppgjorts på basen av utlåtandet som inlämnats av Österbot-
tens museum. Byggnadsinventeringen resulterade i att tre byggnader erhöll skyddsbe-
teckning (sr-2), samt att ett delområde längs Sundängsvägen ska bevaras på basen av 
dess särdrag (/s), se plankarta och bilaga 2. 

• Bullerskydd har anvisats inom det allmänna trafikområdet (LT) enligt bullerutredningen 
daterad 24.5.2021. Preliminära höjder för bullerskydden ingår i bilaga 3. 

• Baskartan kompletterad med byggnader och noggrannare inmätningar av strandlinjen på 
vissa ställen. 

• Mindre tekniska justeringar i utsträckningen för vissa tomter och gatuområden. 
 

      

Bild 20. Utdrag ur planutkastet som illustrerar de huvudsakliga ändringarna från utkastskedet – bullerskydd an-
visat enligt bullerutredning (våglinje) samt kulturhistoriskt värdefulla områden och objekt (AO/s, sr-2). 
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5.3.1 Justerat planförslag 16.1.2023 

Efter att planförslaget varit framlagt till påseende har planförslaget justerats till vissa delar. Juste-
ringarna har utförts på basen av inlämnad respons, vilket finns sammanställt i bilaga 5. 
 
De konkreta ändringarna som gjordes före godkännandet av planen var följande; 
 

• Två byggnadsobjekt som hade anvisats med sr-2 beteckning i planförslaget har borttagits 
till det justerade planförslaget. Detta på basen av objektens skick och läge, i enlighet med 
utlåtandet av Österbottens museum. 

• Temakartorna som beskriver rekreationsfunktioner i områdets närhet har tillagts på basen 
av utlåtande av Österbottens förbund. 

• Bullerskydden i plankartan har benämnts riktgivande med kompletterade bestämmelser. 
Bullerskydden har flyttats till LT-områdets kant, i enlighet med NTM-centralens utlåtande. 

• Allmän bestämmelse har tillagts gällande trafiken, vilket tryggar att bullerriktvärdena 
uppfylls. 

• En gatuförbindelse har anvisats till tomterna längs Västra Strandvägen i enlighet med gäl-
lande detaljplan, dock med förminskad vändplan. 

• Våningstalet granskat för kvartersområdena så de sammanfaller med förverkligad bygg-
nation. 

• Tekniska kompletteringar och justeringar av beskrivningen och plankartan på basen av 
ovan nämnda. 

 

 

Bild 21. Utdrag ur justerat planförslag. 
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5.3.2 Dimensionering 

Tomternas antal har inte ändrats i från gällande detaljplaner, men interna mindre justeringar i 
tomtgränser, byggnadsytor och byggrätten har gjorts.  
 
Med planen bildas följande kvarter/tomter; 
 

Användningsändamål Areal, ha Areal andel av totala, % Våningsyta v-m² 

AR 0,6375 
 

1200 

AO 18,5847 
 

26000 

AP 1,1247 
 

2100 

AO-1 1,3698 
 

1250 

A totalt 21,7167 50,58005883 30550 

VV 0,4023 
  

VP 0,4640 
  

VL 4,6749 
  

V totalt 5,5412 12,90593055 
 

RA 0,3406 
 

300 

R totalt 0,3406 0,793286643 300 

LT 7,2780 
  

LP 0,0546 
  

L totalt 7,3326 17,07825 
 

EV 1,2719 
  

ET 0,0148 
  

E totalt 1,2867 2,996834772 
 

M 0,0525 
  

M totalt 0,0525 0,122277007 
 

W 2,6061 
  

W totalt 2,6061 6,069830652 
 

Andra förbindelser 0,1035 
  

Gator 3,9554 
  

Gator, vägar totalt 4,0589 9,453527 
 

PLANOMRÅDE TOTALT   42,9353 100 % 30850 

5.4 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet 

Genom förverkligande av planen enligt givna bestämmelser säkerställs en harmonisk områdeshel-
het som även i fortsättningen lämpar sig för omgivningen. Genom förverkligande av bullerskydd 
längs den statliga vägen Södra Larsmovägen säkerställs att bullret från trafiken inte kommer in-
verka störande på befintlig markanvändning. Nya trafikarrangemang förbättrar trafiksäkerheten. 
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5.5 Områdesreserveringar – Beteckningar och bestämmelser 

Planens användningsändamål finns presenterade nedan samt noggrannare angivna på plankartan. 
 

 

6. DETALJPLANENS KONSEKVENSER 

6.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

Boende och befolkningens struktur 
Detaljplanen medför inte någon ändring i bostadstomternas antal, varvid varken positiva eller ne-
gativa konsekvenser för befolkningen eller dess struktur i området inte uppstår. 
 
Samhällsstruktur 
Samhällsstrukturen ändras inte, området kommer även fortsättningsvis att fungera huvudsakligen 
som ett bostadsområde. Betydande konsekvenser uppstår ej. Satsningar i det allmänna vägnätet 
förbättrar områdets struktur och ger möjlighet till framtida utveckling av Vikarholmen. 
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Service, arbetsplatser, näringsverksamhet 
På området finns badstrand, men ingen egentlig övrig service eller arbetsplatser. Ytterom plan-
läggningsområdet finns kommunala som privata servicefunktioner, ss daghems- och grundskole-
verksamhet samt företagsverksamhet. Betydande konsekvenser uppstår ej. 
 
Rekreation och fritidsverksamhet 
I detaljplanen reserveras delar av området för rekreation. Inom områdena kan man röra sig och 
rekreationsrelaterad verksamhet och funktioner kan utvecklas inom dessa. Befintlig lekpark och 
badstrand kommer fortsättningsvis finnas inom området. Till övriga delar finns rekreationsområ-
den/-funktioner i mer omfattande utsträckning i Larsmo centrumområde, Holm. 
Genom bildande av några nya strandtomter kan rekreation och boendet kombineras i vissa avse-
enden. Som helhet kan planen anses medföra positiva konsekvenser för rekreation och fritids-
verksamhet.  
 

 

Bild 22. Rekreations- och övriga grönområden/-objekt inom och intill planläggningsområdet. 
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Trafik 
Planen ger inte upphov till ökningar av trafikmängden från områdets tomter då dessa inte antals-
mässigt ändras. Den allmänna trafiken stiger dock varje år. Trafikprognoser har uppgjorts i sam-
band med Larsmo vägnätsplan 2021. Enligt prognosen kommer den genomsnittliga dygnstrafiken 
öka från ca 5000 (5500 sommartid) år 2020 till ca 6200 fordon år 2040.  
 

 

Bild 23. Utdrag ur trafikprognos (Larsmo vägnätsplan 2021). 

Trafikökningen har beaktats i planen genom anvisande av tillräckliga utrymmen för anläggande av 
bullerskydd längs Södra Larsmovägen. Frisiktsområden har beaktats i vägplaneringen, vilka till-
lämpats i detaljplanen. 
 
Området ligger invid goda förbindelser med bra framkomlighet. Lättrafikled finns i anslutning till 
området och dessa förbindelser ges även utrymme och möjlighet till utveckling i samband med 
planeringen. Lösningar utredda i samband med uppgörandet av Larsmo vägnätsplan kan förverkli-
gas i detaljplanen. 
 
Inom LT-området ges även utrymmer för förverkligande av nya busshållplatser, vilket gynnar kol-
lektivtrafiken. 
 
Trafikbullret kan bekämpas genom anläggande av bullerskydd i form av t.ex. bullervall eller bul-
lerplank eller dylik lösning. LT-området och EV-områden i anslutning till detta har i detaljplanen 
dimensionerats så att ovan nämnda lösningar kan förverkligas. Med beaktande av detta kan sä-
kerställas att bullernivåerna vid områdets närbelägna bostads- och fritidsbostadstomter inte över-
skrider tillåtna bullerriktvärden enligt Statsrådets beslut om bullervärden inomhus eller utomhus 
för vistelseområden. Bullerskydden har anvisats med separata beteckningar enligt principerna i 
uppgjord bullerutredning. 
 
Bullerskyddens noggrannare läge och utsträckning, och trafiklösningarna överlag i anslutning till 
landsvägen, kommer definieras slutligt senare i samband med uppgörande av en separat vägplan. 
Kommunen ansvarar för vägplanens och bullerskyddens förverkligande. 
 
Genom förverkligande av detaljplanen enligt uppgjorda utredningar och genom förverkligande av 
planerade lösningar, säkerställs att betydande konsekvenser inte uppstår för de närboende. 
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen 
I detaljplanen finns inte nationellt byggda kulturmiljöer eller -objekt av riksintresse.  
 
På basen av den kulturmiljöutredning som uppgjorts som grund för detaljplanen har ett objekt 
anvisats som kulturhistoriskt värdefulla, samt en byamässigt värdefull områdeshelhet. Objektet 
har beaktats i planen med skyddsbeteckningar som styr tillåtna åtgärder och bevarar deras sär-
drag. Mer info om området och objekten framgår ur bilaga 3. Planen medför positiva konsekven-
ser för kulturmiljön då denna lyfts upp och bevaras.  

 
Miljöskydd och störningar i miljön 
I planområdet finns inte sådan verksamhet vilka förväntas förorsaka betydande miljöstörningar 
enligt planerad markanvändning. Trafiken kan dock ge upphov till störningar, se rubriken Trafik 
ovan. 
 
Teknisk försörjning 
På planläggningsområdet finns fungerande kommunalteknik. Vatten- och avloppsnätet är utbyggt. 
Konsekvenserna för den tekniska försörjningen bedöms vara små.  

6.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

Landskapets särdrag 
Påverkan på landskapsbilden är i det närmaste obefintlig eftersom området är förverkligat sedan 
tidigare. Tilläggs-/nybyggande på befintliga tomter medför inga betydande konsekvenser. Längs 
Södra Larsmovägen kommer vyn ändra då planerade trafikarrangemang förverkligas. Bullerskydd 
som förverkligas kommer begränsa sikten från landsvägen något ut mot bostadsområdena och vice 
versa. 

 
Topografi 
Området är redan till största del förverkligat. För anläggandet av tomter är markingrepp oundvik-
liga. Konsekvenserna inte betydande. 
 
Jordmån 
Detaljplanen har inga betydande konsekvenser för jordmånen eftersom området har förverkligat 
till största del sedan tidigare. 
 
Vattendrag och vattenhushållning 
Planen förväntas inte medföra betydande konsekvenser för vattendrag. Byggnadernas placering 
på strandtomterna är på tillräckligt avstånd från vattenområdet så att de inte tar skada av väta. 
Genom att tomterna ansluts till slutna avloppssystem eller till kommunala avloppsnätet förebyggs 
skadliga konsekvenser. Grundvattenområde finns inte i närheten. Dagvattenhanteringen skall 
skötas så att negativa konsekvenser inte uppstår. 
 
Naturskydd 
Detaljplanen leder inte till några konsekvenser för naturskyddet eller Natura-områden eftersom 
inga naturskyddsområden ligger inom eller i nära anslutning till området. Inga kända naturvärden 
finns inom planläggningsområdet. 
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6.3 Samhällsekonomiska konsekvenser 

Genomförandet av planerade bullerskydd enligt vägnätsplanen kommer enligt preliminära beräk-
ningar uppgår till ca 1,5 miljoner euro. Konsekvenserna till denna del är omfattande. Se även bi-
laga 3. Kommunen står för förverkligande av vägplanen och dess lösningar i överenskommelse 
med NTM-centralen. 

7. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 

Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige i början av 2023.  Efter att de-
taljplanen blivit trätt i kraft ankommer förverkligandet av tomterna och gatuområdena på kom-
munen. 
 
För det allmänna trafikområdet ska uppgöras en vägplan före trafiklösningarna kan förverkligas, 
detta uppgörs när tillräckliga medel finns. I det skedet kan ännu ändringar komma att ske från 
detaljplanen. Vid behov bör detaljplanen ändras för vägområdets del ifall den noggrannare plane-
ringen (vägplanen) kommer till sådana lösningar som inte möjliggörs enligt uppgjord detaljplan. 
Kommunen står för förverkligande av vägplanen och dess lösningar i överenskommelse med NTM-
centralen. 
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