
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Beslut:

ST: 4/2017§ 39, TEKN 15.3.2017 17:00



VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Tekniska nämnden väljer två medlemmar till protokolljusterare. Protokollet
justeras onsdagen den 22.03.2017. I tur att justera protokollet är Ann-
Louise Heikkilä och Mats Ingves.

Tekniska nämndens beslut:

ST: 4/2017§ 40, TEKN 15.3.2017 17:00



GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner föredragningslistan i föreliggande form.

Tekniska nämndens beslut:

ST: 4/2017§ 41, TEKN 15.3.2017 17:00



ANMÄLNINGSÄRENDEN

(BN/AJM)
- Tekniska direktören beslut 28.01 – 3.3.2017
- Vägbyggmästarens beslut 1.1 – 3.3.2017
- Byggnadsinspektörens beslut 30.01.2017 och 24.02.2017.
- Ely-centralen, beslut 27.02.2017 ang. Mikael Komsis ansökan om un-

dantag för rivning av skyddad bostadsbyggnad.

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden besluter att inte ta upp till behandling ovan nämnda
ärenden.

Tekniska nämndens beslut:

ST: 4/2017§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00



TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUTSPROTOKOLL /  
TEKNISEN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

Följande beslut jämte besvärsundervisning är framlagda till allmänt påseende fredagen den 24 mars 
2017 på tekniska centralens kansli, Lappfjärdsvägen 8. / 

Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat yleisesti nähtävillä  perjantaina 24 maaliskuuta 2017 
teknisen keskuksen kansliassa, Lapväärtintie 8.  

 

TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET  28.01 –  
03.03.2017  

§ 9 Tidsbesämt anställande av fastighetsskötare; Alén Marko. 
 Kiinteistöhoitajan määräaikasen palkkaaminen; Alén Marko. 
§ 10 Val av planerare för kvarter 254 i sd 2 samt Åsändan. 
 Korttelin 254  ja Åsändanin suunnittelijan valinta . 
§ 11 Samtycke till vattenbyggnadsarbeten; Sten Teemu och Christina.. 
 Suostumus vesirakennustöihin; Sten Teemu ja Christina. 
§ 12 El-planering; Rådhuset. 
 Sähkösuunnittelu; raatihuone. 
§ 13 Anhållan om semester; Östersund Tony. 
 Loma-anomus; Östersund Tony. 
§ 14 Anhållan om semester; Frönäs Rainer. 
 Loma-anomus; Frönäs Rainer. 
§ 15 Samtycke till deponering av muddringmassor. 
 Suostumus ruoppausmassojen sijoituspaikaksi. 
§ 16 Uppdatering av fastighetsautomationen; Kantakaupungin koulu. 
 Kiinteistöautomaation päivittäminen; Kantakaupungin koulu. 
§ 17 Arrendering av torgplats åt tredje part; Sporting Kristina. 
 Toripaikan vuokraaminen ; Sporting Kristina. 
§ 18 Samtycke till vattenbyggnadsarbeten; Peltoniemi Sami och Jaana. 
 Suostumus vesirakennustöihin; Peltoniemi Sami ja Jaana. 
§ 19 Beslut om att staden inte använder förköpsrätt. 
 Päätös siitä, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeutta. 
§ 20 Beslut om köptjänst; Eurofix. 
 Päätös ostopalveluista; Eurofix. 
§ 21 Anhållan om semester; Lindlöf Kaj. 
 Loma-anomus; Lindlöf Kaj. 
§ 22 Anhållan om tjänstledigt utan lön; Östersund Tony. 
 Anomus palkattomasta virka-vapaasta; Östersund Tony. 
§ 23 Tidsbesämt anställande av lokalvårdare på heltid; Hållfast Ulla-Britt. 
 Kokoaikaisen siistijän määräaikaisen palkkaaminen; Hållfast Ulla-Britt. 
§ 24 Anhållan om arbetsledigt utan lön; Äppel Kaj. 
 Anomus palkattomasta työvapaasta; Äppel Kaj. 
  

_______________  
 
  
 Anslagits på stadens anslagstavla                     /              2017 
 Julkipantu kaupungin ilmoitustaululle  
  
 Anslagstavlans skötare 
 Ilmoitustaulun hoitaja:      _________________________ 

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Tcchef 3.17p



 

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Tcchef 3.17p



VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ 

TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 

 

Följande beslut jämte besvärsundervisning är framlagda till allmänt påseende fredagen den 
24. mars 2017 på tekniska centralens kansli, Lappfjärdsvägen 8 

Seuraavat päätökset sekä valitusosoitus ovat yleisesti nähtävillä perjantaina 24 maaliskuuta 
2017 teknisen keskuksen kansliassa, Lapväärtintie 8. 

 

VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSET  01.01 – 
03.03.2017.  

 

§ 1 Anhållan att få uppsätta tillfällig reklam; TMK. 
 Anomus tilapäisten mainosten asettamiseseen; TMK. 
§ 2 Stängning av Salutorget ; Vårmarknad 1-2.4.2017. 
 Kauppatorin sulkeminen; 1-2.4.2017 Kevätmarkkinat. 
§ 3 Rätt att använda strandpromenaden 24.7.2017; surstömmingsevenemang PeTa-

Konsult. 
 Oikeus käyttää  rantapromenaadi 24.7.2017; hapansilakkatapahtuma PeTa-

Konsultti. 
 
 
  

_____________ 
 
 
 

Anslagits på stadens anslagstavla            
 Julkipantu kaupungin ilmoitustaululle          /          2017  
 
 Anslagstavlans skötare 
 Ilmoitustaulun hoitaja:      _________________________ 
 

 

 
 

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Vägbyggm 3.17p



RAKENNUSTARKASTAJAN ILMOITUS

MRL 142 § ja MRA 97 §

Kunta KRISTIINANKAUPUNKI

Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä pv kk v                    03.02.2017

Rakennuttajan nimi
         (kylä,

Rakennuspaikka
tila ja RN:o)

Rakennuksen käyttötaroitus

Malm-Storlåhls Veronica ja
Storlåhls Jan-Peter Krs Osa Krs lahj.maa 14:0

Vapaa-ajan asunnon laajennus ja
peruskorjaus sekä
ulkoverhouksen värityksen
muuttaminen

Irjala Angelique ja Kaj Krs Osa Krs lahj.maa 14:0 Sauna

Lehtonen Reima ja Britt-Marie Krs 9/903/2

Julkisivumuutos
asuinrakennuksessa, ikkunat ja
ovi

Caruna Oy Härkmeri Osa Norrgård 1:220 Muuntamoasema

Päiväys ja allekirjoitus

Kristiinankaupunki  30.01.2017             Kalle Pulkkinen, rak.tark.
Tämä ilmoitus on julkipantu Kristiinankaupungin kaupungin
ilmoitustaululle pv kk v 02.02.2017

Todistaa

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 30_01_17



BYGGNADSINSPEKTÖRENS MEDDELANDE

MBL 142 § och MBF 97 §

Kommun KRISTINESTAD

Datum för beslut rörande nedan uppräknade ansökningar om tillstånd Dag mån år              03.02.2017

Byggherrens namn
           (by,

Byggnadsplats
lägenhet och RNr)

Byggnadens bruksändamål

Malm-Storlåhls Veronica o.
Storlåhls Jan-Peter Krs

Krs, Del av Krs don.jord
14:0

Tillbyggnad och grundrenovering
av fritidsbostad samt ändring av
fasadernas färgsättning

Irjala Angelique o. Kaj Krs Del av Krs don.jord 14:0 Bastu

Lehtonen Reima o. Britt-Marie Krs 9/903/2

Fasadändring på
bostadsbyggnaden, fönster och
dörr

Caruna Oy Härkmeri Osa Norrgård 1:220 Transformatorstation

Datum och underskrift

Kristinestad  30.01.2017          Kalle Pulkkinen, byggn.insp.
Detta meddelande har anslagits på staden Kristinestads anslagstavla
Dag mån år 02.02.2017

Intygar

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 30_01_17



RAKENNUSTARKASTAJAN ILMOITUS

MRL 142 § ja MRA 97 §

Kunta KRISTIINANKAUPUNKI

Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä pv kk v                    28.02.2017

Rakennuttajan nimi
         (kylä,

Rakennuspaikka
tila ja RN:o)

Rakennuksen käyttötaroitus

Komsi Mikael Krs Krs lahj.maa 14:0/627:5 Asuinrakennuksen purkaminen

Kirkanen Petri ja Marjo Siipyy Tapiola 8:44 Sauna

Wideskog Mikael Siipyy Forsbacka 3:135 Pihasauna
Grynngärds Tomas ja Lillmangs
Eva Lapväärtti Annebo 1:78

Asuinrakennus ja kalliolämpö, 1
kpl.

Grynngärds Tomas ja Lillmangs
Eva Lapväärtti Annebo 1:78 Talousrakennus

Ingves Kennet Puskamarkki Osa Agnäs 4:135
Rakennusluvan voimassaoloajan
pidentäminen

Kristinestads svenska
metodistförsamling c/o Lindblad
Bengt Krs 6/605/3

Sisäisiä muutoksia ja
julkisivumuutos betlehemkirkossa

Päiväys ja allekirjoitus

Kristiinankaupunki  24.02.2017             Kalle Pulkkinen, rak.tark.
Tämä ilmoitus on julkipantu Kristiinankaupungin kaupungin
ilmoitustaululle pv kk v 27.02.2017

Todistaa

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 24_02_17



BYGGNADSINSPEKTÖRENS MEDDELANDE

MBL 142 § och MBF 97 §

Kommun KRISTINESTAD

Datum för beslut rörande nedan uppräknade ansökningar om tillstånd Dag mån år              28.02.2017

Byggherrens namn
           (by,

Byggnadsplats
lägenhet och RNr)

Byggnadens bruksändamål

Komsi Mikael Krs Krs don.jord 14:0/627:5 Rivning av bostadsbyggnad

Kirkanen Petri o. Marjo Sideby Tapiola 8:44 Bastu

Wideskog Mikael Sideby Forsbacka 3:135 Gårdsbastu
Grynngärds Tomas o.
Lillmangs Eva Lappfjärd Annebo 1:78

Bostadsbyggnad och
bergsvärme, 1 st.

Grynngärds Tomaso.a
Lillmangs Eva Lappfjärd Annebo 1:78 Ekonomibyggnad

Ingves Kennet Påskmark Del av Agnäs 4:135
Förlängning av bygglovs
giltighetstid

Kristinestads svenska
metodistförsamling c/o
Lindblad Bengt Krs 6/605/3

Inre ändringar och fasadändring
på betlehemskyrkan

Datum och underskrift

Kristinestad  24.02.2017          Kalle Pulkkinen, byggn.insp.
Detta meddelande har anslagits på staden Kristinestads anslagstavla
Dag mån år 27.02.2017

Intygar

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Julkipano Anslag BI AJM 24_02_17



BYGGNADSINSPEKTÖRENS MEDDELANDE

MBL 142 § 1 mom. och MBF 97 § 1 och 2 mom.

Kommun KRISTINESTAD

Datum för  beslut rörande nedan uppräknade ansökn. om tillstånd Dag mån år     03.02.2076

Sökandes namn Plats (by, lägenhet och Rnr) Tillstånd för miljöåtgärd

Bostads Ab Kristinestad
Skolbrinken 21 c/o Markku
Helkiö Krs, 6/623/13 Trädfällning

Datum och underskrift

Kristinestad 30.01.2017                                                                                    Kalle Pulkkinen, byggn.insp.

Detta meddelande har anslagits på staden Kristinestads anslagstavla
Dag mån år                                                                                                                                     02.02.2017

Intygar

RAKENNUSTARKASTAJAN ILMOITUS

MRL 142 § 1 mom. ja MRA 97 § 1 ja 2 mom.

Kunta   KRISTIINANKAUPUNKI

Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä pv kk v                               03.02.2017

Hakijan nimi Paikka (kylä, tila ja RN:o) Maisematyölupapäätös

Bostads Ab Kristinestad
Skolbrinken 21 c/o Markku
Helkiö Krs, 6/623/13 Puiden kaataminen

Päiväys ja allekirjoitus

Kristiinankaupunki 30.01.2017                                                                              Kalle Pulkkinen, rak.tark.

Tämä ilmoitus on julkipantu Kristiinankaupungin kaupungin ilmoitustaululle
pv kk v                                                                                                                                            02.02.2017

Todistaa

§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: julkipano,miljöåtgtillst_30_01_2017



§ 42, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: julkipano,miljöåtgtillst_30_01_2017



ANSÖKAN OM UNDANTAGSLOV FÖR BYGGANDE AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHET
287-401-14-0-M807 I KRISTINESTAD

TEKNISKA NÄMNDEN UTSLAG
STADEN KRISTINESTAD Givet efter anslag
Lappfjärdsvägen 10 24.03.2017
64100 Kristinestad TN § 43 / 15.03.2017
Tfn. 06-2216200 faxnr. 06-2216285 Diarienr. 9/2017

Ärende Ansökan om undantagslov för byggande

Sökande Irjala Kaj och Angelique
Salavägen 18
64100 KRISTINESTAD

Ansökan Byggplats

Fastighetsbeteckning: 287-401-14-0-M807
Byggnadsplatsens byggrätt:150 m2

Adress: Högholmsvägen 117
64100

Byggprojekt och åtgärd

Byggande av gäststuga, 40 m2

Byggnadsbegränsning
Byggnadsordningen
- Överskridning av tillåten byggnadsrätt för enskild byggnad
- Byggande närmare än 30 meter från strandlinjen

Utgångsläge Bebyggd fastighet på strandgeneralområde. På byggnadsplatsen finns en
fritidsbyggnad 55 m2, en bastu 35 m2 och ett förråd 9 m2

Strandgeneralplanens bestämmelser och byggrätt
Enligt den av stadsfullmäktige 9.11.2000 godkända strandgeneralplanen är
fastigheten angiven som RA-område, område för semesterbyggnader.
Byggnadsrätten är 150 m2. På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsstuga,
80 m2, gäststuga 30 m2, bastubyggnad 35 m2 samt en ekonomibyggnad

Hörande Grannarna har hörts i ärendet vad gäller undantagslov. Inga anmärkningar
har inlämnats.

TEKN: 9/2017§ 43, TEKN 15.3.2017 17:00



Motivering Sökande har inte motiverat sin ansökan.

Tekniska direktörens förslag

Tekniska nämnden beviljar ansökt undantagslov

Motivering
Terrängförhållandena är svåra (stora höjdskillnader) och därmed har det
styrt storleken på befintlig fritidsbyggnad. En tillbyggnad av fritidsstuga är
begränsad. Med en större planerad gäststuga än tillåten våningsyta kan man
utnyttja byggnadsplatsen och byggrätten optimalt. Terrängförhållandena
styr placeringen. Placering av gäststugan har planerats i linje med fritids-
byggnaden.

Tillämpade lagrum

Markanvändnings- och bygglagens 171 §,  173 §

Tekniska nämndens beslut

Giltighetstid

Före påbörjande av någon som helst byggnadsåtgärd bör sökande beviljas
byggnadslov av den lokala byggtillsynsmyndigheten.

Detta tillstånd är i kraft två (2) år från den dag utslaget givits. Byggnadslo-
vet bör sökas inom denna tid.

Sökande av ändring

Ändring av detta utslag får sökas genom skriftligt besvär till Vasa förvalt-
ningsdomstol.
Besvärsanvisning bifogas.

Teknisk direktör Ari-Johan Myllyniemi

Beredare Ari-Johan Myllyniemi

Bilagor

Situationsplan
Omgivningskarta

Distribution och avgift

TEKN: 9/2017§ 43, TEKN 15.3.2017 17:00



Beslut sökande
390,00 euro
Irjala Kaj och Angelique
Salavägen 18
64100 KRISTINESTAD

Avskrift utan avgift

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Korsholmesplanaden 44
PB 262
65101 VASA

Byggnadstillsynsbyrån i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 10
64100 KRISTINESTAD

TEKN: 9/2017§ 43, TEKN 15.3.2017 17:00



§ 43, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Irjala Omgivningskarta o. situationsplan



§ 43, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Irjala Omgivningskarta o. situationsplan



ANSÖKAN OM AVGÖRANDE GÄLLANDE PLANERINGSBEHOV FÖR UTVIDGNING AV
PRODUKTIONSBYGGNAD PÅ FASTIGHETERNA 287-415-3-135 OCH 287-415-3-
143 I ÖMOSSA

TEKNISKA NÄMNDEN UTSLAG
STADEN KRISTINESTAD Givet efter anslag
Lappfjärdsvägen 10 24.03.2017
64100 Kristinestad TN § 44 / 15.03.2017
Tfn. 06-2216200 faxnr. 06-2216285 Diarienr. 34/2017

Ärende Avgörande om planeringsbehov

Sökande Öströmin Perunatuote Oy
Pakantie 12
64440 METSÄLÄ

Ansökan Byggplats

Fastighetsbeteckning: 287-415-3-135, STENBERG
287-415-3-143, SÖDERBACK

Adress: Pakantie 12
64440 METSÄLÄ

Byggprojekt och åtgärd

Utvidgning av byggnad 1780 m2

Utgångsläge Bebyggd fastighet utan plan.
På området finns fabriksbyggnader och lagerbyggnader och därtill
hörande kontor och övriga byggnader. Totalt bebyggt våningsyta 8536
m2 före åtgärd.

”Öströmin Perunatuote är ett familjeföretag som startade sin verksamhet
1991 med tillverkning av potatiskroketter. Företaget började tillverka den
nuvarande huvudprodukten, dvs. skalad potatis, i mitten av 1990-talet, då
man beslöt sig för sluta tillverka potatiskroketter. 1998 ändrades företagets
bolagsform till aktiebolag, och här började även företagets starka tillväxt. I
slutet av 2008 började man även tillverka vidareförädlade, färdigskurna och
förkokta produkter.” Källa: www.ostrom.fi

TEKN: 34/2017§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00



Företaget har ansökt om bygglov för utvidgning. Utvidgningen är 1780 m2.
En del är rivning, 21,5 m2. Totalt våningsyta efter planerad åtgärd 10294
m2.

Lagrum
Markanvändnings- och bygglagen
16§ Områden i behov av planering
”…Bestämmelserna om områden i behov av planering tillämpas också på
sådant byggande som på grund av miljökonsekvensernas betydelse förutsät-
ter mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande…”
”…Bestämmelser om särskilda förutsättningar för bygglov på ett sådant
område som avses i denna paragraf ingår i 137 §…”

137§ Särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av pla-
nering
Utöver vad som annars bestäms om förutsättningarna för bygglov, förutsät-
ter beviljande av bygglov på ett område enligt 16 § i behov av planering
och för vilket detaljplan inte har godkänts att byggandet
1) inte förorsakar olägenheter med tanke på planläggningen eller annan re-
glering av områdesanvändningen,
2) inte leder till menlig samhällsutveckling, och
3) är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar bevarandet av
särskilda natur- eller kulturmiljövärden eller tillgodoseendet av rekreations-
behoven.
Utan hinder av 1 mom. får en ekonomibyggnad som hör till en redan befint-
lig bostad eller lantgård uppföras. Utan hinder av 1 mom. kan bygglov be-
viljas också för renovering av en byggnad eller mindre utvidgning av ett
bostadshus. (11.6.2004/476)
3 mom. har upphävts genom L 30.12.2008/1129. (30.12.2008/1129)
Byggande på ett område i behov av planering får inte heller leda till byg-
gande som har betydande konsekvenser eller medföra betydande skadliga
miljökonsekvenser eller andra betydande och skadliga konsekvenser.
Frågan om de förutsättningar som anges i 1 mom. föreligger avgörs av en
av kommunen bestämd myndighet i samband med bygglovsförfarandet el-
ler vid ett särskilt förfarande.
När frågan om bygglov för ett område i behov av planering eller ett ärende
som gäller planeringsbehov i övrigt avgörs iakttas vid hörandet av dem som
saken gäller och av myndigheterna samt i beslutet och vid meddelande om
beslutet i tillämpliga delar vad som i 173 och 174 § bestäms om undantags-
förfarande. (11.6.2004/476)

Hörande Grannarna har hörts i ärendet vad gäller avgörande om planeringsbehov.
Inga anmärkningar har inlämnats.

Sökandens motivering Sökande har motiverat sin ansökan. Bilaga bifogad.

TEKN: 34/2017§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00



Tekniska direktörens förslag

Området är inte i behov av planering.

Motivering

Utvidgningsbehovet har motiverats med stort behov av sociala utrymmen
och kontorsutrymmen. Utvidgningen består av socialutrymmen och kon-
torsutrymmen samt förråd och således har åtgärden inte betydande eller
skadliga konsekvenser.

Tillämpade lagrum

Markanvändnings- och bygglagens 137 §

Tekniska nämndens beslut

Giltighetstid

Före påbörjande av någon som helst byggnadsåtgärd bör sökande beviljas
byggnadslov av den lokala byggtillsynsmyndigheten.

Detta tillstånd är i kraft två (2) år från den dag utslaget givits. Byggnadslo-
vet bör sökas inom denna tid.

Sökande av ändring

Ändring av detta utslag får sökas genom skriftligt besvär till Vasa förvalt-
ningsdomstol.
Besvärsanvisning bifogas.

Teknisk direktör Ari-Johan Myllyniemi

Beredare Ari-Johan Myllyniemi

Bilagor

Situationsplan
Omgivningskarta

Distribution och avgift

Beslut sökande
390,00 euro

TEKN: 34/2017§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00



Öströmin Perunatuote Oy
Pakantie 12
64440 METSÄLÄ

Avskrift utan avgift

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Korsholmesplanaden 44
PB 262
65101 VASA

Byggnadstillsynsbyrån i Kristinestad
Lappfjärdsvägen 10
64100 KRISTINESTAD

TEKN: 34/2017§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00



§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Öström suunnittelutarveratkaisuhakemuksen perustelut



§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Öström suunnittelutarveratkaisuhakemuksen perustelut



§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Öström Omgivningskarta och situationsplan



§ 44, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Öström Omgivningskarta och situationsplan



ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE ANGÅENDE KUUSIKORPI REIJOS BESVÄR; VASA
FÖRVALTNINGSDOMSTOL

(KP/KP)

Vasa förvaltningsdomstol begär om utlåtande angående Kuusikorpi Reijos
besvär över beviljat bygglov för vindkraftverk.
Ärendet gäller vindkraftverk WTG 13 och WTG 16.

Byggnadsinspektörens ersättares förslag:

Reijo Kuusikorpi har undertecknat avtal med CPC Finland Oy
den 30.8.2011 för byggande av vindkraftverk WTG 13 och WTG 16.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 43/2017§ 45, TEKN 15.3.2017 17:00
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ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE ANGÅENDE CPC FINLAND OY:S BESVÄR; VASA FÖR-
VALTNINGSDOMSTOL

(KP/KP)

Vasa förvaltningsdomstol begär om utlåtande angående CPC Finlands be-
svär över icke beviljat bygglov, 14.12.2016 (§185),  för vindkraftverk.
Ärendet gäller vindkraftverk WTG 3 vilket berör fastighet 287-407-7-108,
287-407-8-22 och 187-407-122-1.

Byggnadsinspektörens ersättares förslag:

Med beaktande av att planen inte har vunnit laga kraft föreligger det risker
att vindkraftverk WTG 3 inte kan byggas i den form den ansöks om och på
den plats den är anvisad enligt den icke godkända generalplanen.
Motivering:
1.Av  anmärkning diar.nr. 454/10.10.2016 framkommer det att WTG 3 be-
finner sig närmare än 1 km från fast bebyggelse och det kan föranleda
hälsomässiga skadliga verkningar för boende .
2.Av anmärkning diar.nr 469/18.10.2016 punkt 2 har man även nämnt ris-
kerna för hälsomässiga verkningar som vindkraftverk WTG 3 kan orsaka.
3.Av anmärkning diar.nr. 483/31.10.2016 sista stycket framkommer det
även att det finns behov att de hälsomässiga verkningarna bör kontrolleras
närmare för vindkraftverk WTG 3.

Med beaktande av anmärkningarna har tekniska nämnden den 14.12.2016
beslutit att inte bevilja bygglov för WTG 3.

Kristinestad skall inte åläggas kostnader som besväraren framför i sitt be-
svär daterat 20.1.2017 under rubrik ”VAATIMUKSET”

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 44/2017§ 46, TEKN 15.3.2017 17:00
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UPPGÖRANDE AV MAGASINARRENDEAVTAL FÖR BASTU PÅ KRISTINESTADS DO-
NATIONSJORD RNR 287-401-14-0

(EG/AJM)

I samband med försäljningen av villaarrendeområden har det
framkommit att det finns byggnader som ligger utanför
arrendeområdet eller det outbrutna området. För att upprätthålla en
ändamålsenlig och saklig fastighetsbildning kan området, som dessa
byggnader befinner sig på, inte anslutas till det outbrutna området.
Hittills har det varit fråga om två (2) bastubyggnader som är byggda
ute på bryggor i Skatan, Kristinestad (se kartbilaga). För dessa
byggnader borde uppgöras arrendeavtal. Dylika fall av
förrådsbyggnader på stadens mark finns t.ex. i Alesundet och för
dessa har magasinarrendeavtal uppgjorts.

Magasinarrendeavtal för dessa 2 bastubyggnader kunde göras upp för
en period på 10 år med möjlighet till förlängning vid legotidens slut.
Taxan för magasinarrende är den 16.1.2017 en grundavgift 67 € +
0,08 €/m² och binds till levnadskostnadsindex.

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden beslutar göra upp magasinarrendeavtal för dessa 2
bastubyggnader. Arrendetiden är 10 år och legoavgift enligt gällande
taxa, d.v.s. 67 € grundavgift + 0,08 €/ m² och binds till
levnadskostnadsindex.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 60/2017§ 47, TEKN 15.3.2017 17:00
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JUSTERING AV JORDARRENDEAVGIFTER 2017-2021

(EG/AJM)

Enligt uppgjorda jordarrendeavtal är tekniska nämnden berättigad att justera
legoavgiften vart femte år. Arrendeavgiften för jordbruksmarken justerades
senast 2011 av tekniska nämnden för åren 2011 - 2015. Om man beaktar
levnadskostnadsindex för perioden borde taxan höjas med ca 7,5 %. Antalet
arrendatorer har under perioden stigit från 26 arrendatorer till 31 arrendato-
rer. Arealen har ökat från 82 ha år 2011 till 83 ha år 2017.

Statistiken för åren 2011- 2016 utarrenderade jordbruksmarken enligt föl-
jande:

År Index Avtal Areal €/år

2011 1777 p 26 st 82 ha   8 340 €
2012 1828 p 26 st 81 ha   8 340 €
2013 1871 p 25 st 81 ha 11 240 €
2014 1901 p 30 st 81 ha 11 460 €
2015 1910 p 28 st 81 ha 11 510 €
2016 1906 p 31 st 83 ha 11 620 € Budget

2017 #(justering) 32 st  83 ha 13 140 € Prognos

Areal Klass €/ha2011 €/ha2017 €/år 2017

31 ha Åker 175 € # 190 €   5 890 €
  9 ha Ängar 110 € # 120 €   1 080 €
16 ha Bete   45 € #   50 €      800 €
16 ha Anbud ~ 213 €   3 610 €
11 ha Övriga 150 € # 160 €   1 760 €
83 ha 13 140 €

# Förslag till ny avgift för perioden 2017-2021.

Allmänt kan konstateras att arrendeavgifterna under perioden 2011-2016
endast stigit marginellt. Erfarenheten visar att nuvarande system med avtal
på 5 år samt att avgiften justeras vart 5 år är bra. Arrendatorerna kan med
detta system få en viss trygghet och stabilitet och kan därför göra vissa
markförbättrande åtgärder på jordbruksområdena. Från stadens sida är det
viktigt, att naturvärden bibehålls och att man bedriver ett traditionellt jord-
bruk som bevarar nuvarande struktur.
Under de senaste åren har staden även prövat att arrende ut allt mer jord-
bruksmark genom anbudsförfarande. Detta eftersom efterfrågan på jord-
bruksmark har varit stor. Avtal uppgjorda under 2011-2016, som utarrende-
rats genom anbudsförfarande, hade ett medeltal på 259 €/ha (åkermark). I
framtiden kommer förmodligen anbudsförfarande vara den metod som
främst används då nya avtal uppgörs, eftersom det har visat sig vara ett väl-
fungerande system.
Med anledning av vad ovan framkommit kunde en höjning med ca 7,5 %
vara befogad.

Tekniska direktörens förslag:

TEKN: 61/2017§ 48, TEKN 15.3.2017 17:00



Tekniska nämnden besluter att avgiften för åkermark höjs till 190 €/ha,
ängsmark 120 €/ha, bete 50 €/ha samt övriga till 160 €/ha.
Samt att lägsta avgiften för utarrenderingen av ett område är 50 €/år obero-
ende av arealen. Samtliga avgifter binds till levnadskostnadsindex.

De arrendeavtal vars arrendeavgift har fastställs enligt taxan för jordbruks-
arrende justeras enligt ovannämnda avgifter. De arrendeavtal som uppgjorts
enligt anbud berörs ej av den nya taxan utan arrendeavgiften fortsätter en-
ligt angivet anbud och binds till levnadskostnadsindex.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 61/2017§ 48, TEKN 15.3.2017 17:00



TOMTINDELNINGSÄNDRING FÖR DEL AV KVARTER 122 (TI 548)

(TÖ/AJM)

Förslag till tomtindelningsändring för del av kvarter 122 i stadsdel 1 har upp-
gjorts. Gällande detaljplan är Nr 57, godkänd 08.07.1983

Tomtindelningsändringen har gjorts enligt berörda tomtägarnas önskemål och
samtliga har skriftligen godkänt tomtindelningsändringen, varför ärendet inte
behöver läggas fram för allmänheten, i stöd av MarkByggF 39 § 3 mom.

För att så snabbt som möjligt få byggnadsdugliga tomter föreslås, med stöd av
MBL 202 §, att tekniska nämnden besluter att tomtindelningsändringen träder
i kraft innan den har vunnit laga kraft

Motivering:

Området hör till ett område där uppgörande av en tomtindelningsändring är
nödvändig eftersom gällande tomtindelning är från 1958 och anses vara
föråldrad. Enligt rådande tomtgränser befinner sig flertalet byggnader mitt på
tomtgränserna. Byggnaderna går inte att flytta eftersom vissa är skyddade
samt att byggnaderna bildar en helhet enligt nuvarande placering. Tomt 1048
är samägd och med en tomtindelningsändring ges förutsättningar att dela tom-
ten och få samägandet upphävt.

Exploateringstalet enligt gällande detaljplan är endast 0.25 vilket betyder att
byggnadsrätten är fullt utnyttjad och ordentligt överskriden på samtliga tom-
ter. Då detaljplanen blev fastställd 1983 var byggnadsrätten redan då överskri-
den eftersom i stort sett inget nytt har byggts sedan planens fastställande. Efter
tomtindelningsändringen kommer respektive nya tomterna som bildas att ha
förbrukat byggrätten så att samtliga tomters rätta exploateringstal skulle bli ca
0,39.

Tomtindelningsändringen möjliggör att tomtgränserna kan fastställas och att
tomtägarnas ägda byggnader kommer på egen tomt samt att samägoförhållan-
det över tomt 1048 kan upphävas. Att byggnaderna ligger på egen tomt är vik-
tigt så att det går att få tillstånd på respektive byggnader.

Tomtindelningsändringen främjar en ändamålsenlig reglering av området
samt beaktar ägandeförhållande beträffande byggnaderna.

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner tomtindelningsändringen Nr Ti 548 och beslu-
tar med stöd av MBL 202 § att den träder i kraft omedelbart. Paragrafen juste-
ras omedelbart.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 18/2017§ 49, TEKN 15.3.2017 17:00



§ 49, TEKN 15.3.2017 17:00 / Pykälän liite: Kv 122 omgivningskarta o karta
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TOMTINDELNINGSÄNDRING FÖR DEL AV KVARTER 644 (TI 549)

(TÖ/AJM)

Förslag till tomtindelningsändring för del av kvarter 644 i stadsdel 6 har upp-
gjorts. Gällande detaljplan är Nr 83, godkänd 05.07.1991.

Förslaget är uppgjort på uppmaning av stadsstyrelsen (06.02.2017 § 41).
Tomtindelningsändringen möjliggör sammanslagning av tomterna 1 och 2 i
kvarteret.  Dessa  två  tomter  återstår  i  kvarterets  del  mot  Svängen.  Det  är
ändamålsenligt att sammanslå tomterna eftersom tomten nr 2 belastas av ett
utfallsdike, som delar tomten i två delar.

Samtliga berörda har skriftligen godkänt tomtindelningsändringen, varför
ärendet inte behöver läggas fram för allmänheten, i stöd av MarkByggF 39 § 3
mom.

För att så snabbt som möjligt få en byggnadsduglig tomt föreslås, med stöd av
MBL 202 §, att tekniska nämnden besluter att tomtindelningsändringen träder
i kraft innan den har vunnit laga kraft.

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner tomtindelningsändringen Nr Ti 549 och beslu-
tar med stöd av MBL 202 § att den träder i kraft omedelbart. Paragrafen juste-
ras omedelbart.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 18/2017§ 50, TEKN 15.3.2017 17:00
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TOMTINDELNINGSÄNDRING FÖR DEL AV KVARTER 1053 (TI 550)

(TÖ/AJM)

Förslag till tomtindelningsändring för del av kvarter 1053 i stadsdel 10 har
uppgjorts. Gällande detaljplan är Nr 116, godkänd 26.04.2010.

Förslaget är uppgjort på uppmaning av stadsstyrelsen (12.12.2016 § 370)
enligt anhållan av ägarna till tomt nr 1 som även kommer att köpa tomt nr 2
i kvarteret.
Tomtindelningsändringen möjliggör sammanslagning av tomterna 1 och 2 i
kvarteret.

Samtliga berörda har skriftligen godkänt tomtindelningsändringen, varför
ärendet inte behöver läggas fram för allmänheten, i stöd av MarkByggF 39
§ 3 mom.

För att så snabbt som möjligt få en byggnadsduglig tomt föreslås, med stöd
av MBL 202 §, att tekniska nämnden beslutar att tomtindelningsändringen
träder i kraft innan den har vunnit laga kraft.

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner tomtindelningsändringen Nr Ti 550 och be-
slutar med stöd av MBL 202 § att den träder i kraft omedelbart. Paragrafen
justeras omedelbart.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 18/2017§ 51, TEKN 15.3.2017 17:00
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ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV KONTORS-, PRODUKTIONS- OCH
LAGERUTRYMMEN PÅ FASTIGHET 287-417-0003-0135 OCH 287-417-0003-0143 I
ÖMOSSA

TEKN: 17/2017§ 52, TEKN 15.3.2017 17:00
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UPPSÄGNING FRÅN AREBTSFÖRHÅLLANDE

(BN/AJM)
Sekreterare Marina Wiklund har den 28.2.2017 skriftligen meddelat att hon
säger upp sitt arbetsförhållande per den 31.3..2017.

Tekniska direktörens förslag:

Antecknas till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 66/2017§ 53, TEKN 15.3.2017 17:00
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ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KVARTER 482 I STADSDEL 4

(AJM/AJM)
Behov av ändring av detaljplan för kvarter 482 har framkommit.

Detaljplanen är godkänd av stadsfullmäktige 15.4.2004. Kvarteret 482 har
planebeteckningen AL, Kvartersområde för bostads-, affärs- och kontors-
byggnader samt planebeteckningen VP, Park. Del av detaljplan för kvarter
482 som bilaga.

Motivering till detaljplaneändring
Det har framkommit behov att planera del av kvarteret till KM-område,
Kvartersområde för affärsbyggnader där en stor detaljhandelsenhet får pla-
ceras.

Tekniska direktörens förslag till stadsstyrelsen

Tekniska nämnden föreslår för stadstyrelsen att tekniska centralen  kan på-
börja att uppgöra en detaljplaneändring för kvarter 482. Del av detaljplan
för kvarter 482 som bilaga.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 224/2016§ 54, TEKN 15.3.2017 17:00
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1 

 

1. UPPDRAG OCH MÅLSÄTTNING 

Kristinestad stad har på basen av en förfrågan från en intressent gett Ramboll Finland Oy i upp-

drag att utreda de planläggningsmässiga förutsättningarna för placering av en (utrymmeskrä-

vande) specialvaruhandel om ca 2500 v-m² i kvarter 482. Handelsenhetens varusortiment är 

varierat. 

 

I uppdraget granskas den nuvarande planläggningssituationen. Med Österbottens förbund och 

NTM-centralen förs diskussion huruvida en planändring kan genomföras. Förutsättningarna för 

planändringen görs på basen av tillgänglig information, den planerade/tilltänkta verksamhetens 

art och gällande planers bestämmelser på det aktuella området. 

Den framtagna informationen skall kunna ligga till grund för stadens beslut om inledande av en 

ändring av detaljplanen för ifrågavarande område. 

 

 

2. PLANLÄGGNINGSSITUATIONEN 

2.1 Österbottens landskapsplan 2030 

 
Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen 

fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010. 

 

Området är beläget strax öster om Kristinestads centrum invid Lappfjärdsvägen. I den gällande 

landskapsplanen för Österbotten 2030 ligger området inom stadsutvecklingszonen (kk-4) på A-

område (område för tätortsfunktioner). C-området (område för centrumfunktioner) har avgrän-

sats att gälla gamla stan på västra sidan av bron och Norrfjärden. Bestämmelser avsedda för 

handel har specificerats i etapplan 1. 

 

 

Bild 1. Utdrag ut Österbottens landskapsplan 2030. Utredningsområdets ungefärliga läge angett med gul 
ring. 
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2.2 Österbottens landsskapsplan - Etapplan 1 (Lokalisering av kommersiell service) 

 

Etapplandskapsplan 1 - Lokalisering av kommersiell service godkändes av landskapsfullmäktige 

14.5.2012 och fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013.  

 

Utredningsområdet befinner sig utanför etapplanens område för centrumfunktioner. I etapplanen 

har dimensioneringen definierats dels för centrumområden som för områden utanför dessa. 

 

 

Bild 2. Utdrag ur etapplandskapsplan 1. Utredningsområdets riktgivande läge har angetts med grön ring. 

 

Dimensioneringen för områden utanför områden för centrumfunktioner har i etapplanen definie-

rats enligt följande: 

 

 

Bild 3. Utdrag ut bestämmelser för etapplandskapsplan 1. 
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2.3 Detaljplan 

 

Enligt gällande detaljplan är utredningsområdet reserverat som kvartersområde för bostads- 

affärs- och kontorsbyggnader (AL) samt park (VP). För AL-tomterna i kvarter 482 finns i nuläget 

inga specificerade bestämmelser. 

 

Handel möjliggörs i AL-kvarteret, dock inte enligt eftersträvad omfattning och art varvid detalj-

planen måste ändras.  

 

 

Bild 4. Utdrag ur gällande detaljplanesammanställning. Utredningsområdet för specialvaruhandelsenhet-
en angett med rött. 

 

 

3. SLUTSATSER 

Den eftersträvade handelsenhetens varusortiment är varierat och kan i detta fall jämställas med 

begreppet utrymmeskrävande specialvaruhandel, begreppet framkommer i etapplandskapsplan 

1. 

 

För utrymmeskrävande specialvaruhandel bör en enskild enhet eller koncentration understiga 

3000 v-m². Om dagligvaruhandel placeras till området bör dagligvaruhandelns andel understiga 

2000 v-m². Om ovan nämnda arealer inte överskrids är området inte av regional betydelse och 

kan således anses vara av lokal betydelse. 

 

I detta fall kan kvarteret dessutom anses stöda det anvisade området för centrumfunktioner i 

Kristinestad, eftersom det inte kan anses att ifrågavarande kvarter skulle medföra skadliga kon-

sekvenser för stadens centrum eller dess utveckling. Snarare bör det anses att ifrågavarande 

kvarter, pga sitt strategiska läge, kan stärka och utveckla stadens centrum på ett fördelaktigt 

sätt. 
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Enligt diskussion med myndigheterna bör den totala byggrätten för handel i en kommande de-

taljplaneändring anpassas till hela kvarter 482 och intilliggande VP-område, eftersom kvarteret 

kan anses utgöra en egen handelskoncentration.  

 

I Österbottens landkapsplan 2040, vilken är under arbete, kommer Kristinestad enligt preliminära 

uppgifter att få en områdesbeteckning istället för en områdesreservation som det är i nuläget i 

etapplan 1. Om denna ändring verkställs enligt preliminära uppgifter, kommer staden själv att 

kunna specificera centrumområdets avgränsning i samband med den mer noggrannare plane-

ringen. Detta gör att eftersträvad detaljplaneändring även skulle vara i enlighet med den nya 

landskapsplanen när den träder ikraft. 

 

 

Att beakta i kommande detaljplanering 

För att möjliggöra den av intressenten eftersträvade verksamheten krävs en ändring av detalj-

planen.  

 

Konsekvenserna bör utredas för ett tillräckligt stort område så att inte planändringen, och den 

eftersträvade verksamheten, orsakar olägenhet på annat håll. Nödvändig säkerställning av na-

turvärden, trafikmängder, tomtinfart och skyddsvärdet i kvarterets befintliga byggnader bör do-

kumenteras/lyftas fram i planhandlingarna.  

 

Kvarter 482 kan anges för eftersträvad verksamhet enligt följande principer: 

 

1. Byggrätten för handel justeras för hela det nya kvarteret så att den understiger 3000 v-

m² som är gränsen för etapplandskapsplanens dimensionering gällande utrymmeskrä-

vande handel av regional betydelse. Av den byggrätt som anvisas bör dagligvaruhandelns 

andel understiga 2000 v-m². 

 

2. Fästa uppmärksamhet vid eventuella trafikregleringar som kan komma att krävas till följd 

av planeringen. Detta med tanke på den trafikvolym en handelsenhet av eftersträvad 

storlek kan föranleda. Man bör således säkerställa att regleringar vid behov kan utföras, 

och att man reserverar tillräckligt med utrymme för dessa i detaljplanen om de inte möj-

liggörs i dagsläget. 

 

3. För parkområdet (VP) bör säkerställas att inte det inte innefattar naturvärden som måste 

tas särskild hänsyn till i detaljplanen när området ändras till tomt. 

 

4. Befintlig omkringliggande verksamhet bör beaktas och tillräckliga planteringsområ-

den/friområden bör reserveras.  

 

5. Eventuella värden i anslutning till kulturmiljön och byggnadsarvet bör säkerställas. 
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1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH 

BYGGLAGEN   

Ändringen av delgeneralplanen uppgörs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (MBL),   

MBL 62 §, 63 § och 64 §. 

 

A) Växelverkan när planer bereds  

 
Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alter-

nativ för planeringen när planen bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars 

boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter 

och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möj-

lighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen 

eller muntligen uttala sin åsikt om saken. 

 

B) Program för deltagande och bedömning 

 
När en plan utarbetas skall ett med avseende på planens syfte och betydelse nödvändigt pro-

gram för deltagande och växelverkan samt för bedömning av planens konsekvenser utarbetas i 

ett tillräckligt tidigt stadium. 

 

När frågan om planläggning har väckts skall detta meddelas så att intressenterna har möjlighet 

att få information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande 

och bedömning. Informationen skall ordnas på ett sätt som är lämpligt med tanke på planens 

syfte och betydelse. Informationen kan också ges i samband med informationen om planlägg-

ningsöversikten. 

 

C) Samråd om programmet för deltagande och bedömning  

 
Kommunen kan samråda med den regionala NTM-centralen (närings-, trafik- och miljöcentralen) 

om programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt och hur det skall genomföras. 

 

Innan ett planförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå den regionala 

NTM-centralens samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt. 

Om programmet är uppenbart bristfälligt, skall den regionala NTM-centralen utan dröjsmål ordna 

samråd med kommunen för att utreda behoven av att komplettera programmet. 

 

Till samrådet skall kallas den intressent som väckt förslaget och enligt behov de myndigheter och 

sammanslutningar vars verksamhetsområde saken berör.  

 

D) Respons på programmet för deltagande och bedömning 

 

Detta program för deltagande och bedömning är tillgängligt på Kristinestad stad, Tekniska avdel-

ningen, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad eller på kommunens internetsida 

www.kristinestad.fi. 

 

Respons på programmet för deltagande och bedömning kan ges enligt följande: 

 Ari-Johan Myllyniemi, teknisk chef. Tel. 040 5599229 

 e-post: ari-johan.myllyniemi@kristinestad.fi 

 
 

Detta program för deltagande och bedömning kommer att uppdateras vid behov under hela pla-

neringsprocessen. 
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2. PLANERINGSOBJEKT OCH INFLUENSOMRÅDE  

Planeringsområdet utgörs av lägenhet SUNDBLOM RN:r 287-416-8-199 i Kristinestad stad. Om-

rådet berörs av strandgeneralplan för Kristinestad, vilken nu för det aktuella området kommer att 

revideras. Området omfattar totalt ca 2,6 ha.  

Området är beläget i Västra ändan i Skaftung by. Avståndet till centrum av Kristinestad är ca 29 

km.  

Planläggningsområdets regionala läge har anvisats i bild 1. 

 

Bild 1. Planeringsområdets regionala läge. ©Lantmäteriverket. 

 

3. KONTAKTPERSONER  

Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Kristinestad stad och Ramboll Finland 

Oy. 

 

Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens planläggningstekniker 

(kontaktuppgifterna nedan). 

 

PLANLÄGGARE:  

 

Kristinestad stad 

 

Lappfjärdsvägen 10 

64100 Kristinestad  

Tel. (06) 2216200 

www.kristinestad.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANLÄGGNINGSKONSULT: 

 

Ramboll Finland Oy 

 

Hovrättsesplanaden 19 E,  

65100 VASA  

Tel. 020 755 7600 

Fax 020 755 7602 

www.ramboll.fi 
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Kontaktperson: 

 

Ari-Johan Myllyniemi 

Teknisk chef 

T +358 40 5599229 

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

Kontaktperson: 

 

Christoffer Rönnlund 

Planens utarbetare  

T +358 44 3122301 

E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi 

4. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT  

4.1 Initiativ 

 

Initiativet till ändringen och utvidgningen av planen har tagits av markägaren på området. Kristi-

nestad stad har ställt sig positiva till ändringen eftersom det är av vikt att Skaftung tillåts utveck-

las med ny fast bosättning.  

5. PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR  

5.1 Planeringsuppdrag och syfte 

 

Målsättningen med projektet är att förstora AT-området (område för bycentra) så att det möjliggör 

byggande av ett nytt egnahemshus på fastigheten RN:r 287-416-8-199. I enlighet med dagens plan 

går gränsen för byområdet mitt genom ovan nämnda fastighet, man har i den ursprungliga 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 säkerställer man att ingen bebyggelse placeras här. Syftet är således inte 

att skapa nya strandtomter utan sådana som ansluter sig till den befintliga byabebyggelsen. Mot 

stranden och mot grannfastigheten i söder lämnas ett tillräckligt 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 planändring inte 

några risker att man äventyrar den jämlika behandlingen markägaren emellan. 

 

 

Bild 3. Utdrag ur strandgeneralplan för Kristinestad. Planeringsområdets avgränsning märkt med röd 
linje. 
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Bild 4. Preliminärt utkast till ny plan på området. AT-området har förstorats i jämförelse med den gäl-
lande planen. 

 

Planläggningsarbetets utförande: 

 

De allmänna mål som ställs på områdesplaneringen i markanvändnings och bygglagen 5 § utgör 

grund för planläggningsarbetet.  

 

5.2 Den byggda miljön 

 

Närområdet består av tätbebyggd byabebyggelse. Byggnationen består av såväl äldre som nyare 

hus. I den gällande planen har närområdet anvisats som Byggnads- eller kulturhistoriskt värde-

full del av område. Bebyggelsen är lokaliserad kring Västraändsvägen. Fiskehamnen med dess 

fiskebodar finns ca 500m norr om området. 
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Bild 5. Den bebyggda miljön i närområdet består av en blandning av nyare och äldre hus. 

 

5.3 Miljöns nuvarande tillstånd   

 

Området är i dagens läge kalhugget. Mot grannlägenheten i söder och mot stranden har lämnats 

en del skyddande växtlighet.  

 

 

Bild 6. Området markanvändningen ändrar är i dagens läge kalhugget. 

 

 

5.4 Landskapsplan  

 
Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapspla-

nens betydelse med nedanstående text:  

Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med land-

skapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och reg-

ional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade rikt-

ningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur 

kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt. 

Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områ-

desanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och 

detaljplaner som kommunerna uppgör. 

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen 

fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010. 
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Bild 7. Utdrag ur Österbottens landskapsplan (fastställd 21.12.2010). Områdets riktgivande läge angivet 
med blå ring. 

 

För planläggningsområdet, eller i närheten av det, finns följande reserveringar i land-

skapsplanen:  

 

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 kulturmiljön eller landskapsvården 

Beskrivning av beteckningen: Med beteckningen anges landskapsområ-

den och byggda kulturmiljöer som är av intresse för landskapet och på det 

regionala planet. 

Planeringsbestämmelse: Vid planering och användning av samt byg-

gande 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. 

 

Småbåtsled 

 

Småbåtsled som är viktig för turismen 

 
Strandzon 

 

Bebyggt område 
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Fiskehamn 

 

 

5.4.1 Landskapsplanens etapplaner 

 

För det aktuella området finns inga reserveringar i etapplandskapsplanerna. 

 

5.5 Generalplan 

 

Den generalplan som berör det aktuella område är Kristinestads strandgeneralplan. I strandgene-

ralplanen har området både AT-beteckning (område för bycentra) och M-1 beteckning (jord- och 

skogsbruksdominerat område). 

 

 

Bild 8. Utdrag ur strandgeneralplan för Kristinestad. 

 

 

5.6 Detaljplan  

 

För området finns ingen detaljplan.  

6. UTREDNINGAR 

För projektet antas inga utredningar behövas. Området där markanvändningen ändrar är kalhug-

get, således behövs ingen naturinventering uppgöras. 
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7. UTKAST OCH ALTERNATIV 

För området utarbetas ett utkast. Utkastet utgör grund för det fortsatta planeringsarbetet, vari-

från det slutliga förslaget kommer att utformas. 

8. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER   

MBL 9 § 

 

Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 

En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. När en plan utarbetas 

skall miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga kon-
sekvenserna, av planen och av undersökta alternativ utredas i nödvändig omfattning. Utredning-
arna skall omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. 

Delobjekten för bedömningen av konsekvenserna baserar sig på markanvändnings- och byggla-

gen. Enligt lagens 9 § och förordningens 1 § bedöms i samband med utarbetningen av planen 
konsekvenserna för:  

1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 

2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet,  
3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 
4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken 
5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 

I ovan nämnda listan är de mest betydande konsekvenserna i samband med utarbetandet av 

planen utmärkta med fet stil.  

9. INTRESSENTER OCH SAKKUNNIGA  

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 MBL 62 §): 

 

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planering-

en: 

 

 KRISTINESTAD STADS OLIKA FÖRVALTNINGAR – (Sjögatan 47, 64100 Kristinestad) 

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

 ÖSTERBOTTENS FÖRBUND – (PB 174, 65101 VASA)  

 

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. 
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10. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN  

 

MBL 1 § 

Lagens allmänna syfte 

 
Syftet med denna lag är att reglera områ-
desanvändningen och byggandet för att på 
det sättet skapa förutsättningar för en bra 
livsmiljö och främja en ekologiskt, ekono-
miskt, socialt och kulturellt hållbar utveckl-
ing. 
 
Målet är också att tillförsäkra alla en möjlig-
het att delta i beredningen av ärenden och 
att säkerställa att planeringen är högklassig 
och sker i växelverkan, att det finns tillgång 
till mångsidig sakkunskap och att det ges 
öppen information om de ärenden som be-
handlas. 

 MBL 6 § 

Växelverkan och information om planlägg-

ningen 

 
Beredningen av en plan skall på det sätt som be-
stäms i denna lag ske i växelverkan med de per-
soner och sammanslutningar vars förhållanden el-
ler intressen i avsevärd mån kan påverkas av pla-
nen. 
 
Myndigheter som bereder planer skall informera 
om planläggningen så att de som berörs av saken 
har möjlighet att följa planläggningen och påverka 
den.  

 

 

 

Information om att planläggning har inletts och information om program för delta-

gande och bedömning samt utarbetande av utkast 

 

 Programmet för deltagande och bedömning samt utkastet hålls samtidigt offentligt fram-

lagda vid kommunhuset och på kommunens internetsida (www.kristinestad.fi) under minst 

14 dagar. Det finns möjlighet att ge skriftliga och muntliga åsikter i enlighet med kungörel-

sen. Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kom-

munens anslagstavla och internetsida.  

 Samråd med myndigheter sker vid behov. 

 Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens 

anslagstavla och internetsida.  

 Utlåtande från förvaltningar och myndigheter begärs  

 

 

Utarbetande av förslag 

 

 Förslaget till delgeneralplan framläggs offentligt med kommunstyrelsens beslut enligt MBL 

65 § och MBF 19 § under 30 dygn på kommunens anslagstavla. Under denna tid finns möj-

lighet att göra anmärkningar mot planförslaget.  Om offentligt framläggande informeras 

genom kungörelse i lokaltidningen, på kommunens anslagstavla och internetsida. Nödvän-

diga begäran om utlåtande mot planförslaget sänds till olika myndigheter och sammanslut-

ningar.   

 Myndigheternas samråd i enlighet med MBL 66 § och MBF 18 § hålls när planförslaget varit 

framlagt offentligt och anmärkningar och utlåtande gällande den erhållits. Nödvändigheten 

överenskoms med NTM–centralen.  

 Styrelsebehandling, godkännande av planförslaget och sändning för fullmäktigebehandling.  

 Fullmäktigebehandling, godkännande av planförslaget.  

 Information om godkännandet av plan enligt MBL 67 § och MBF 94 §.  

11. TIDTABELL  

Målet är att delgeneralplanen skall vara klar för behandling i kommunfullmäktige under år 2017. 
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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. 
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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. 
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RÄTTELSEYRKAN ÖVER TEKNISKA NÄMNDENS BESLUT 14.12.2016 § 172

Tidigare benhandling av ärendet: 14.12.2016, 172§ (DNr
TEKN:201/2016/61)

(EG/AJM)

Margaretha Utter har inlämnat en rättelseyrkan över tekniska nämndens be-
slut 14.12.2016, 172§ (DNr TEKN:201/2016/61). Ärendet gäller justering
av arrendeområde figur 1046/1.

Av rättelseyrkan framkommer sådant som berör planläggningfrågor, undan-
tagslovförfarande och byggnadslov. Rättelseyrkan som bilaga.

Sammanfattningsvis:
Margaretha Utter anser i sitt rättelseyrkan att det inte går att bygga vind-
kraft på området emedan planen ger inte möjlighet till det (punkt 1)
Margaretha Utter anser i sitt rättelseyrkan att det inte finns förutsättningar
att bygga vindkraftverk på det justerade arrendeområde med beaktande av
Markanvändnings- och bygglagen och planebestämmelser (punkt 2)

Det som framförs i rättelseyrkandet har inget som helst att göra med ären-
det. Ärendets behandling gäller enbart justering av ett arrendeområde
och ärendet behandlar inte sådana frågor som har med planläggning och
byggande.

Tekniska direktörens förslag:

Av rättelseyrkandet framkommer inte sådant som skulle föranleda ändring-
ar i beslut 14.12.2016, 172§.

Motivering:
Ärendet behandlar enbart justering av ett arrendeområde och ärendet be-
handlar inte sådana frågor som berör planläggningsfrågor och byggande.

Tekniska nämndens beslut:

TEKN: 16/2017§ 56, TEKN 15.3.2017 17:00
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ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING

(BN/AJM)
- Tekniska direktörens beslutsprotokoll 28.01 – 03.03.2017.
- Vägbyggmästarens beslutsprotokoll 01.01 – 03.03.2017.

Tekniska direktörens förslag:

Tekniska nämnden besluter att inte ta upp till behandling ovan nämnda
ärenden.

Tekniska nämndens beslut:

ST: 5/2017§ 57, TEKN 15.3.2017 17:00



BESLUT I ÄRENDEN SOM HÖGRE ORGAN KAN TA UPP TILL BEHANDLING 

PÄÄTÖKSET ASIOISSA JOTKA YLEMPI ELIN VOI OTTAA KÄSITELTÄVÄKSI 
 
TEKNISKA DIREKTÖRENS BESLUT/ TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET  28.01.2017 – 
03.03.2017 

§ 9 Tidsbesämt anställande av fastighetsskötare; Alén Marko. 
 Kiinteistöhoitajan määräaikasen palkkaaminen; Alén Marko. 
§ 10 Val av planerare för kvarter 254 i sd 2 samt Åsändan. 
 Korttelin 254  ja Åsändanin suunnittelijan valinta . 
§ 12 El-planering; Rådhuset. 
 Sähkösuunnittelu; raatihuone. 
§ 13 Anhållan om semester; Östersund Tony. 
 Loma-anomus; Östersund Tony. 
§ 14 Anhållan om semester; Frönäs Rainer. 
 Loma-anomus; Frönäs Rainer. 
§ 16 Uppdatering av fastighetsautomationen; Kantakaupungin koulu. 
 Kiinteistöautomaation päivittäminen; Kantakaupungin koulu. 
§ 17 Arrendering av torgplats åt tredje part; Sporting Kristina. 
 Toripaikan vuokraaminen ; Sporting Kristina. 
§ 20 Beslut om köptjänst; Eurofix. 
 Päätös ostopalveluista; Eurofix. 
§ 21 Anhållan om semester; Lindlöf Kaj. 
 Loma-anomus; Lindlöf Kaj. 
§ 22 Anhållan om tjänstledigt utan lön; Östersund Tony. 
 Anomus palkattomasta virka-vapaasta; Östersund Tony. 
§ 23 Tidsbesämt anställande av lokalvårdare på heltid; Hållfast Ulla-Britt. 
 Kokoaikaisen siistijän määräaikaisen palkkaaminen; Hållfast Ulla-Britt. 
§ 24 Anhållan om arbetsledigt utan lön; Äppel Kaj. 
 Anomus palkattomasta työvapaasta; Äppel Kaj. 
 

____________________ 
 
  
VÄGBYGGMÄSTARENS BESLUT/ TIERAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖKSET  01.01 – 
03.03.2017.  

 
§ 1 Anhållan att få uppsätta tillfällig reklam; TMK. 
 Anomus tilapäisten mainosten asettamiseseen; TMK. 
§ 2 Stängning av Salutorget ; Vårmarknad 1-2.4.2017. 
 Kauppatorin sulkeminen; 1-2.4.2017 Kevätmarkkinat. 
§ 3 Rätt att använda strandpromenaden 24.7.2017; surstömmingsevenemang PeTa-

Konsult. 
 Oikeus käyttää  rantapromenaadi 24.7.2017; hapansilakkatapahtuma PeTa-

Konsultti. 
 

________________________  

Anslagsdatum för dessa beslut är fredagen  den 24. mars 2017. 
Näiden päätösten julkipanopäivä on perjantaina 24. maaliskuuta 2017.  
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ÄRENDEN FÖR INFORMATION OCH BEREDNING
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