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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

1.1 Identifikationsuppgifter 

Planområdet är beläget i Skaftung by i Kristinestad stad. Området som omfattas av planeringen 
är från tidigare planlagt på delgeneralplanenivå. Planläggningsarbetet gäller en justering och 
förstoring av AT-område (byområde) i Skaftung. 

Arbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Kristinestad stad och Ramboll Finland Oy. 
Lantmäteriingenjör YHS Christoffer Rönnlund fungerar som planens utarbetare i projektet. 
 

PLANLÄGGARE:  
 

Kristinestad stad 

Lappfjärdsvägen 163A 

64100 Kristinestad  

Tel. (06) 221 6200 

www.kristinestad.fi 

 

Kontaktperson: 

Ari-Johan Myllyniemi 

Teknisk chef 

T +358 40 559 9229 

E-post: ari-johan.myllyniemi@krs.fi 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 
 

Ramboll Finland Oy 

Hovrättsesplanaden 19 E,  

65100 VASA  

Tel. 020 755 7600 

Fax 020 755 7602 

www.ramboll.fi 

 

Kontaktperson: 

Planens utarbetare:  

Lantmäteriingenjör YH  

Christoffer Rönnlund 

T +358 44 312 2301 

E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

 

Kvalitetsgranskare:  

Lantmäteriingenjör YH  

Jonas Lindholm 

T +358 40 182 7544 

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi 

 

1.2 Planområdets läge 

Området utgörs av fastigheten SUNDBLOM RN:r 8:199. Den berörda fastigheten finns i den 
södra delen av Västra ändan i Skaftung. Till centrum av Kristinestad är avståndet ca 29 km. 

 

 

Bild 1. Områdets regionala läge. © Lantmäteriverket. 

http://www.kristinestad.fi/
mailto:ari-johan.myllyniemi@krs.fi
http://www.ramboll.fi/
mailto:christoffer.ronnlund@ramboll.fi
mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Bild 2. Områdets lokala läge. 

 

1.3 Planens namn och syfte 

Planens namn är ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA 
ÄNDAN. 

Målsättningen med projektet är att förstora AT-området (område för bycentra) så att det möjlig-
gör byggande av ett nytt egnahemshus på fastigheten RN:r 287-416-8-199. I enlighet med da-
gens plan går gränsen för byområdet mitt genom ovan nämnda fastighet, man har i den ur-

sprungliga planen inte tillräckligt beaktat att området utgörs av god byggnadsmark. 

Genom att man även i fortsättningen reserverar området närmast vattnet som jord- och skogs-
bruksdominerat område (M-1) säkerställer man att ingen bebyggelse placeras här. Syftet är så-
ledes inte att skapa nya strandtomter utan sådana som ansluter sig till den befintliga byabebyg-
gelsen. Mot stranden och mot grannfastigheten i söder lämnas ett tillräckligt stort område reser-
verat för jord- och skogsbruk.  

Genom att förstora AT-området (bycentrum) ger man möjlighet till en fortsatt utveckling av byn. 
På AT-området finns i enlighet med den gällande strandgeneralplanen inga byggplatser angivna 
utan allt byggande bör baseras på planeringsbehovsbeslut. Således finns det med denna plan-
ändring inte några risker att man äventyrar den jämlika behandlingen markägaren emellan. 
 

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

Bilagor: Bilaga 1 – Program för deltagande och bedömning 

 Bilaga 2 – Förslagsskedets bemötandesammanställning (tillsätts senare i processen) 

 

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

Eftersom planeringens omfattning är ringa kommer inte nya utredningar eller inventeringar att 
uppgöras. Området är i dagens läge kalhugget och således finns på området inga naturvärden. 
För projektet kommer vid behov nyttjas befintliga utredningar som uppgjordes för den ursprung-
liga strandgeneralplanen. 
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2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planprocessen 

3.10.2016 § 286 Stadsstyrelsen besluter inleda en revidering för del av strandgene-
ralplanen. 

19.12.2016–27.1.2017 Program för deltagande och bedömning och ett planutkast till påse-
ende. 

__.__–__.__.201_  Planförslaget till påseende. 

__.__.201_ § __  Stadsstyrelsen godkände generalplaneändringen. 

__.__.201_ § __  Stadsfullmäktige godkände generalplaneändringen. 

 

2.2 Delgeneralplanen 

De centrala markområdesreserveringarna i delgeneralplanen är område för bycentra (AT) och 
jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). 

Övriga beteckningar och bestämmelser förevisas under punkt 5.3 – Områdesreserveringar 
och/eller på plankartan. 

 

2.3 Genomförandet av delgeneralplanen 

Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas efter att planen blivit godkänd i fullmäktige 
och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på privata markägare. 

3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Allmän beskrivning av området 

Området utgörs av fastigheten SUNDBLOM RN:r 8:199. Området ansluter sig väl till byabebyg-
gelsen i Västra ändan. På fastigheten finns idag ett bostadshus med tillhörande ekonomibyggna-
der. En stor del är avverkad. Fastigheten gränsar till strand. 

 

 

Bild 3. Områdets tillstånd. En stor del av fastigheten är avverkad. 
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3.1.1 Naturmiljön 

 

Landskapets särdrag 

Området är beläget i direkt anslutning till havet. Byns bebyggelse är lokaliserat till stranden och 
till byvägen.  

 

Topografi 

Området är flackt, i närområdet finns inga stora höjdskillnader.  

 

Jordmån 

Jordmånen på planområdet består av blandade jordarter. 

 

Vattenhushållning 

På eller i närheten av området finns inga grundvattenområden. Området har tillgång till kommu-
nal vattenledning, men inte avlopp. Då området ligger i anslutning till havet rinner regn- och 

smältvatten ut i havet.  

  

Naturskydd 

I angränsning till området finns ett naturskyddsområde. Området är ett privat skyddsområde.  

 

Bild 4. På bilden syns naturskyddsområdet med grön färg och planområdets gräns med rött. 

 

3.1.2 Den byggda miljön 

 

Boende och befolkningens struktur 

Den vanligaste boendeformen i området är egnahemshusboende. I närheten finns även stor del 
fritidsbebyggelse. 

 

Samhällsstruktur 

Enligt uppgifter från Finlands miljöcentral, SYKE, är planområdet betecknat som byområde (grön 
färg).  
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Bild 5. Samhällsstrukturen. Byområde; grönt, Landsbygdsområde; blått. © Maanmittauslaitos lupa nro 
7/MML/12 © Karttakeskus, Lupa L4659 © SYKE/YKR. 

 

Bybild 

Västra ändan utgörs av ett typiskt byområde i Österbotten. Bebyggelsen finns utspridd längs 
med den befintliga byvägen och längs med stranden. Inom området finns bebyggelse av varie-
rande ålder och slag. 

 

Rekreation och fritidsverksamhet 

I planområdets absoluta närhet finns mycket fritidsbebyggelse. Närheten till havet gör att det i 

området finns ypperliga förutsättningar för fiske samt båt- och skärgårdsliv. I byn finns bl.a. en 
fiskehamn med båtplatser. I närområdet finns även vidsträckta skogsområden som på basen av 

allemansrätten kan nyttjas i rekreationssyfte.  
 

 

Bild 6. Det finns goda förutsättningar för båt- och skärgårdsliv i närområdet. 
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Trafik 

Området har från tidigare vägförbindelse. 

 

Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga fornminnen. Delar av Västra ändan är i enlighet 
med den gällande strandgeneralplanen ett ”byggnads– eller kulturhistoriskt värdefullt område”. I 
enlighet med landskapsplanen är även delar av byn ett område som är värdefullt för landskapet 
eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Byggnationen är av äldre slag 
med röda stugor som ett dominerande inslag i miljön. 

 

Teknisk försörjning 

El- och vattenledningsnät finns från tidigare på området. Kommunalt avloppsnät finns inte. 

 

Miljöskydd och störningar i miljön 
Inom området finns inga störande element i miljön.  

 

3.1.3 Markägoförhållanden 

Planområdet är helt och hållet 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: 

 

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 princi-
per och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller landskapliga målsättningar eller 
områdesanvändning som berör fler 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 verksam-

hetsförutsättningar i landskapet; landskapet, vårdandet av naturresurserna och kulturarvet samt 
att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation (MBL 28 §). 
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Bild 7. 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 landskaps-
planen: 

Planebeteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

By 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges byar med en fungerade 
verksamhetsbas och regionstruktur. Byns läge, avstånd till andra centrum eller en 
attraktiv omgivning ökar byns 

betydelse. 

 

Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kul-
turmiljön 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 om-
rådena skall bevarandet av de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet 
främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda kultur-
miljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas. 

 

Småbåtsled 

 

Småbåtsled som är viktig för turismen 

 

Strandzon 

 

Bebyggt område 

 

Fiskehamn 
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3.2.1.3 Landskapsplanens etapplaner 

I etapplan 1 och etapplan 2 finns för området eller dess närhet inte några reserveringar 

 

3.2.1.4 Generalplan 

Den gällande planen på området är Kristinestad strandgeneralplan. I strandgeneralplanen har 
området både AT-beteckning (område för bycentra) och M-1 beteckning (jord- och skogsbruks-
dominerat område). 

 

 

Bild 8. Utdrag ur den gällande strandgeneralplanen, aktuellt område markerat med röd cirkel. 

 

3.2.1.5 Detaljplan 

Området eller närområdet är inte planlagt på detaljplanenivå.  

 

3.2.1.6 Byggnadsordningen 

Byggnadsordningen är godkänd av fullmäktige i Kristinestad den 21.9.2000, den 30.3.2006 god-
kändes byggnadsordningen med vissa ändringar. 

 

3.2.1.7 Tomtindelning och tomtregister 

Som informationen angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från 

Lantmäteriverket använts. 

 

3.2.1.8 Grundkarta 

Som bas i planeringen har Lantmäteriverkets tidsenliga grundkarta använts. 
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4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV GENERALPLANEN 

4.1 Behovet av delgeneralplanering 

Behovet av planering har uppkommit eftersom den gällande planen inte medger byggande av 
bostadshus på det aktuella området. För att ge möjlighet till utveckling i byn och att tillåta byg-

gande ändras generalplanen till den del den berör fastigheten SUNDBLOM RN:r 8:199.  

 

4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Stadsstyrelsen beslöt den 3.10.2016 § 286 om påbörjande av planeringen på basen av ett privat 
initiativ. 

 

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 be-
handlas i planeringen.  

Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planlägg-

ningen 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 planering-
en: 

 KRISTINESTAD STADS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (PB 13, 64101 Kristinestad) 

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

 POHJANMAAN LIITTO – (PL 174, 65101 VAASA)  

 

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

 Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influens-
område. 

 Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper plan-
ändringen kan ha konsekvenser för. 

 

4.3.2 Anhängiggörande 

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 13.12.2016 på stadens anslagstavla 

 

4.3.3 Deltagande och växelverkan 

 Planutkastet och PDB var framlagt under tiden 19.12.2016–27.1.2017 i enlighet med MBL 62 
§, 63 § och MBF 30 §. Över planutkastet inkom inga utlåtanden eller åsikter. 

 Planförslaget 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 planförslaget inkom __ myndighetsutlåtanden och __ anmärkningar. 

 

4.3.4 Myndighetssamarbete 

Samråd med myndigheterna ordnas vid behov under planeprocessen.  

 

4.4 Mål för delgeneralplanen 

Målsättningen med projektet är att förstora AT-området (område för bycentra) så att det möjlig-
gör byggande av ett nytt egnahemshus på fastigheten RN:r 287-416-8-199. I enlighet med da-
gens plan går gränsen för byområdet mitt genom ovan nämnda fastighet, man har i den ur-
sprungliga planen inte tillräckligt beaktat att området utgörs av god byggnadsmark och att man 
genom en exploatering av området stöder byns utveckling. 
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Genom att man även i fortsättningen reserverar området närmast vattnet som jord- och skogs-
bruksdominerat område med bygginskränkning säkerställer man att ingen bebyggelse placeras 

här. Syftet är således inte att skapa nya strandtomter utan endast sådana som ansluter sig till 
den befintliga byabebyggelsen. Mot stranden och mot grannfastigheten i söder lämnas ett till-
räckligt stort område reserverat för jord- och skogsbruk.  

Genom att förstora AT-området (bycentrum) ger man möjlighet till en fortsatt utveckling av byn. 
På AT-området finns i enlighet med den gällande strandgeneralplanen inga byggplatser angivna 
utan allt byggande bör baseras på planeringsbehovsbeslut. Således finns det med denna plan-
ändring inte några risker att man äventyrar den jämlika behandlingen markägaren emellan. 

 

4.5 Planutkast 30.3.2016 

Planutkastet innehåller ett område för bycentra (AT) och ett jord- och skogsbuksdominerat om-
råde (M-1). För noggrannare information, se plankarta och bestämmelser. 

 

 

Bild 9. Utdrag ur planutkastet daterat 30.3.2016. 

 

4.6 Planförslag 1.2.2017 

Planutkastet innehåller ett område för bycentra (AT) och ett jord- och skogsbuksdominerat om-
råde (M-1). För noggrannare information, se plankarta och bestämmelser. 

 

Bild 10. Utdrag ur planförslaget daterat 1.2.2017. 

 

4.7 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. 
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5. REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN 

5.1 Planens struktur 

Delgeneralplanen innefattar två områdesbeteckningar, Område för bycentra (AT) samt Jord- och 
skogsbruksdominerat område (M-1) samt en delområdesbeteckning, s. AT–beteckningen ger 

möjlighet för byn att utvecklas på det aktuella området medan områden med M-1–beteckning 
inte får bebyggas. 

Delgeneralplanen ger möjlighet att utöka bostadsbebyggelsen med en önskad byggplats. Utökad 
bebyggelse skall anpassas till befintlig byggnation och områdets särdrag.  

 

5.1.1 Dimensionering 

Planområdet innehåller områdesreserveringar enligt följande: 

Område för boende möjliggörs med planbeteckningen AT. Områdesarealen är ca 1,6 ha. 

M-1-områdets areal uppgår till 0,9 ha. Byggande tillåts inte inom M-1–området. 

 

5.1.2 Service 

Enligt rådande situation finns servicen även i fortsättningen på annat håll och utanför planområ-
det och byn.  

 

5.2 Förhållande till landskapsplanen 

I landskapsplanen, som redovisas närmare i punkt 3.2.1.2 – Landskapsplanen, finns listade såd-
ana beteckningar som berör planområdet. Denna generalplan stöder främst landskapsplanens 
”bebyggt område-beteckning”. Genom planeringen förtätas bebyggelsen och är således i linje 
med landskapsplanens principer.  

 

5.3 Områdesreserveringar 

 

AT Område för bycentra 

- Området reserveras för bybosättning och därtill behövlig service och arbetsutrym-

men. Nybyggnader bör omsorgsfullt anpassas till landskapets och byns miljö. Av-
loppsvatten bör ledas till slutna system. 
 

M-1 Jord- och skogsbruksdominerat område 

- På området får ej uppföras byggnader. I planen har området närmast stranden och 
mot söder angetts med denna beteckning. 

 

s Byggnads- eller kulturhistoriskt värdefull del av område 

- Vid områdets bebyggande och markanvändning bör de byggnads- och kulturhisto-

riska värdena beaktas. På området gäller åtgärdsförbud enligt MBL 43 §.  

 

Övriga beteckningar: se plankartan. 

6. PLANENS KONSEKVENSER 

6.1 Konsekvenser för den byggda miljön 

 

Samhälls- och befolkningsstruktur 

Ändringen av strandgeneralplanen kan anses medföra goda konsekvenser för byn. Sammantaget 
är konsekvenser minimala men dock av positiv karaktär. En möjlighet att bebygga området med 
egnahemshus kan i förlängningen ge flera invånare till byn. Ett ökat antal invånare stöder den 

befintliga samhälls- och befolkningsstrukturen. Genom att nyttja befintliga strukturer, som i 
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detta fall, bidrar man till att hålla ner kostnaderna vid byggande av vägar, vatten- och avlopps-
ledningar. 

 

Service 

Planen medför inga konsekvenser för servicen inom området eller i närområdet. 

 

Arbetsplatser, näringsverksamhet 

Inom planområdet finns inga arbetsplatser. I närområdet finns enskilda näringsidkare, planen 
medför inga konsekvenser för dessa. Planens AT-beteckning ger möjlighet till uppförande av 
arbetsutrymmen vilka kan utnyttjas i arbetsplatssyfte. Konsekvensen av dessa är dock endast 
positiva. 

 

Rekreation och fritidsverksamhet 

I det absoluta närområdet finns flertalet fritidsbyggnader. För att konsekvenserna för dessa inte 
skall upplevas som negativa har i planen mot fritidsbebyggelsen anvisats ett jord- och skogs-
bruksdominerat område där det inte är möjligt att bygga. Således bedöms konsekvenserna för 

rekreation och fritidsverksamheten som obefintliga. 

 

Trafik 

Vid byggande på området förväntas uppstå en ytterst liten ökning av trafiken på huvudvägen i 
byn. Konsekvenserna av denna trafikökning är dock ytterst ringa. 

 

Den byggda kulturmiljön 

Delar av närområdet har i landskapsplanen beteckningen ”område som är värdefullt för land-
skapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården”. I den gällande strand-

generalplanen har Västra ändan beteckningen ”Byggnads- eller kulturhistorisk värdefull del av 
område”. En stor del av bebyggelsen i Västra ändan utgörs av gammal bebyggelse. Genom att i 
planen styra och anpassa nya byggnader till landskapet och byns miljö säkerställer man sig om 
att kulturmiljövärdena inte äventyras. Konsekvenserna för den bebyggda miljön är således posi-
tiva. 

 

Teknisk försörjning 

Till planområdet finns utbyggd vatten- och elledning. Kommunal avloppsledning finns inte i byn. 
Eftersom befintliga ledningar kan utnyttjas bedöms konsekvenserna för den tekniska försörjning-
en som ytterst småskaliga och av positiv karaktär. 

 

6.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 

Vattendrag 

Planområdet ligger i nära anslutning till havet. Avloppsvatten skall i enlighet med planens be-
stämmelser ledas till slutna system, således kan avloppsvatten inte rinna ut i havet. Några nega-

tiva konsekvenser för vattnets kvalitet eller för vattendraget i sin helhet förorsakar planen inte. 

 

Naturskydd 

I angränsning till planområdet finns ett naturskyddsområde. En exploatering av planområdet har 
ingen påverkan på naturskyddsområdet. Konsekvenserna bedöms som obefintliga. 

7. GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN 

7.1 Genomförande och tidsplanering 

Avsikten är att planen skall godkännas i fullmäktige under år 2017.  Efter att planen blivit fast-
ställd ankommer förverkligandet av området på markägarna. 


