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Nedan har redogjorts för de centrala punkterna i utlåtandena och åsikterna som inlämnats under 
planutkastets påseendetid 29.12.2021-28.1.2022. 

Utlåtanden: 

1. Österbottens förbund 

• Även om området redan är utbyggt skulle det vara viktigt att i planbeskrivningen redogöra för 
områdets grönområdesstruktur och förutsättningar för rekreation.  
Bemötande: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av områdets grönområdesstruktur 
och förutsättningar för rekreation. 
 

• Detaljplanområdet utgör ett bostadsområde för fast boende, Österbottens förbund är frågande till 
om det är ändamålsenligt att i detaljplanen anvisa enstaka byggnadsplatser för fritidsbostäder. 
Från planhandlingarna framkommer inte huruvida möjligheten att ändra användningsändamålet 
från fritidsbostad till fast boende har utretts.   
Bemötande: Ärendet har granskats. Ändring av användningsändamål är dock upp till markägaren. 
De fastighetsägare som har varit intresserade av en ändring av användningsändamål har avtalat 
om detta med kommunen, dessa beaktas i planen.  
 

• Från planhandlingarna framkommer inte på vilket sätt dagvattenhanteringen och översvämnings-
risken har utretts. Förutsättningar att styra dagvattnet via fördröjningsdammar innan det leds vi-
dare bort från planområdet kunde med fördel beaktas i detaljplanen.   
Bemötande: Eftersom området är förverkligat sedan tidigare finns redan ett färdigt dagvatten-
hanteringssystem i området som förverkligats genom öppna diken. Friområden mellan kvarteren 
infiltrerar även dagvatten. Lägsta bygghöjd i området finns anvisade i kommunens byggnadsord-
ning. Vid behov kan dessa uppgifter verifieras genom att begära utlåtande av meteorologiska in-
stitutet till planens förslagsskede. 

2. Miljöhälsan Kallan 

Miljöhälsan Kallan anser att en beteckning som anger detaljplanområdets enhetliga bullerhinder 
eller andra arrangemang ska inskrivas i detaljplanen längs med Södra Larsmovägen där bullerval-
len är planerad.  
Bemötande: Bullerhinder placeras inom LT- och/eller EV-området och kommunen står för deras 
förverkligande. Bullerhinder kommer specificeras i planförslaget. 
 

• Miljöhälsan Kallan påpekar att fastigheterna på planläggningsområdet ska ansluta sig till det kom-
munala avloppsnätet. 
Bemötande: Detta ingår i planens allmänna bestämmelser. Föranleder inte ändringar. 
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3. Österbottens museum 

Ifall äldre bebyggelse, från 1950-talet eller tidigare, finns bör den inventeras och värderas för att 
kunna ta ställning till behovet av skydd i detaljplanen. 
Bemötande: En inventering av byggnadsbeståndet och utvärdering av dessa skyddsvärden upp-
görs som grund för planförslaget. Detta presenteras i samband med planförslaget. 

4. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk 

• I planläggningen bör man i tillräcklig omfattning säkerställa att räddningsfordon kommer sig till 
området. I planen bör man även se till att det för släcknings- och räddningsverksamheten finns 
tillgång med tillräckligt släckvatten på området. Räddningsmyndigheten rekommenderar att man 
bygger ett nätverk av brandposter till området.  
Bemötande: Genom att anvisa tillräckligt breda gator säkerställs att räddningsfordon kan ta sig 
till området. Gällande släckvatten och brandposter är detta något som inte direkt hör till planlägg-
ningen, Larsmo kommun bör säkerställa att brandposter byggs i tillräcklig omfattning då området 
förverkligas. Föranleder inte ändringar. 

5. NTM–centralen 

• Det finns olikheter i planbeskrivningen och PDB kring det aktuella områdets storlek samt kring 
texten kring årtalet för detaljplaner som finns uppgjorda tidigare på området. Tidtabellen i PDB 
borde uppdateras.  
Bemötande: Granskas och justeras. 

 
• Byggnadsbeteckningen gällande bastubyggnader kunde förtydligas med till exempel följande text: 

bastubyggnaden får vara högst 20 m2 våningsyta. 
Bemötande: Detta ingår redan i planutkastet enligt principer som finns i andra gällande planer i 
kommunen. Föranleder inte ändringar. 

 
• Mindre skogsdungar och ängsområden bör kartläggas genom naturinventering för att säkerställa 

att planläggningen inte äventyrar beaktansvärda naturvärden, eller sådana värden som är skyd-
dade enligt naturvårdslagen.  
Bemötande: På basen av tillgänglig information från artdatacentralen (lajitietokeskus) finns det 
inte kända naturvärden i området. I samband med uppgörandet av områdets gällande detaljpla-
ner under årens lopp, har det inte dykt upp några naturvärden som ska beaktas i planeringen. 
Det anses inte behövligt att kartlägga befintliga delvis anlagda närrekreationsområden eftersom 
planen inte ändrar användningsändamålet för dessa. Närrekreationsområdena får inte kalhuggas, 
vilket gör att dessa oavsett bevaras. 

 
• För kvarter 78 och tomt 4 bör beaktas hur de i bullerutredningen orsakade konsekvenserna kan 

hindras i planen.  
Bemötande: Granskas och kompletteras till förslagsskedet. 

 
• Det finns skäl att observera, att det inte ännu finns uppgjord någon vägplan utifrån Larsmo väg-

nätsutredning. Det kan finnas behov att justera dessa i planen angivna LT-områdena. 
Bemötande: Detaljplanen uppgörs enligt det alternativ som utretts närmare i vägnätsutredningen, 
utrymme har reserverats enligt detta. Om det uppstår behov av att ändra LT-områdena senare är 
det möjligt via separat ändring av detaljplanen till vägområdets del.  
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• De för specialtransportrutten (Furuholmsvägen - regionalväg 749 – norrut) krävda områdesbeho-
ven samt funktionen ska säkerställas. 
Bemötande: Avgränsning av LT-området bedöms tillräckligt vidsträckt för att kunna inrymma alla 
planerade trafiktekniska lösningar. 

 
• Bullerutredningen borde bifogas som en del av planmaterialet. 

Bemötande: I planbeskrivningen ingår urklipp ur bullerutredningen. Utredningen kan läggas som 
bilaga till planbeskrivningen. 

 
• NTM-centralen rekommenderar att fritidsbostäder byggs på samma nivå som egnahemshus (N2000 

+2,0m) och ekonomibyggnadernas nivå höjs till minst N2000 +1,6m. Endast lättare strandbyggna-
der kan byggas på en lägre nivå.  
Bemötande: Noterat. Lägsta bygghöjd härstammar från Larsmo byggnadsordning. För säkerstäl-
lande bestämmelsernas tillräcklighet kan begäras utlåtande av meteorologiska institutet över 
planförslaget. 
 

• NTM-centralen rekommenderar att uttrycket ”konstruktioner som tar skada när de blir våta” an-
vänds i de allmänna bestämmelserna.  
Bemötande: Nuvarande bestämmelser anses tillräckliga. 

 
• Blanketten för uppföljande av detaljplanen bör bifogas. 

Bemötande: Kompletteras till förslagsskedet. 

6. Nämnden för tekniska tjänster 

• Inget att anmärka. 
Bemötande: Föranleder inte åtgärder. 
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Åsikter: 

1. Åsikt 1  

Föreslår ändringar enligt följande karta: 
 

 
 

• Enligt punkter 1., 2. och 3. krävs en höjd och förlängd bullervall längs med såväl väg 749 söderut 
som Västrastrandvägen samt längs 749 ända till sjön. 4. På Västrastrandvägen mot Kornvägen 
måste hastigheten dämpas med åtgärder i form av något typ av hinder.  På punkterna 5., 6. och 
7. läggas busshållplatsen på befintlig väg längre österut samt lätta trafikleden längs 749 tas bort 
över den nya underfarten och styrs längs med nya underfarten.  

• Önskar att man vid planeringen beaktar den gamla bebyggelsen och även den nya så att boende-
miljön inte avsevärt försämras. Tidigare åtgärderna försämrades betydligt bullernivån för befintlig 
gammal bosättning när all skog togs bort och bullernivån ökade märkbart trots nuvarande allde-
les för låga vall.  
Bemötande: Olika tekniska lösningar har analyserats i samband med uppgörande av vägnätsut-
redningen. Tillräckliga bullerskydd ska anläggas för att förhindra bullerspridningen. Bullerskydd 
ska placeras inom LT- eller EV-området. Detta kommer specificeras till planens förslagsskede. 
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