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1. Bas- och identifikationsuppgifter 

1.1. Identifikationsuppgifter 

KIMITOÖNS KOMMUN 

DRAGSFJÄRDS ÖSTRA SKÄRGÅRD, ÄNDRING AV 

STRANDDELGENERALPLAN 

 

Del av fastigheten 322-495-2-3 Södra-Lambholmen. 

 

Planeringsorganisation 

Pasi Lappalainen vid Nosto Consulting Oy (Åbo) har ansvarat för 

utarbetandet av ändringen av stranddelgeneralplanen.  

Behandlingsskeden 

Planarbetet kungjordes anhängigt 24.10.2022 

Programmet för deltagande och bedömning samt  

planutkastet var framlagda 27.10– - 26.11.2022 

Planförslaget var framlagt __.__. – __.__.2023 

Kommunfullmäktige godkände planen __.__.2023 

1.2. Planområdets läge 

Planeringsområdet är beläget i byn Hitis på Södra Lambholmen i 

Kimitoön, cirka 7,5 kilometer fågelvägen från Dalsbruk och cirka 

13,5 km från Dragsfjärd söderut samt cirka 28 km från Kimitoöns 

kommuncentrum mot sydväst. Planeringsområdet är på en ö som 

det inte finns någon fast vägförbindelse till. 

I programmet för deltagande och bedömning ingår en karta över 

läget (bilaga 1). 

1.3. Planens syfte 

I den gällande stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skär-

gård har inom planeringsområdet, på fastigheten 322-495-2-3 

Södra-Lambholmen, anvisats sammanlagt 3 RA-byggplatser bred-

vid varandra, varav 1 har bebyggts. Syftet med ändringen av 

stranddetaljplanen är att befästa den bebyggda RA-byggplatsen i 

den gällande generalplanen samt att flytta två obebyggda RA-

byggplatser ett litet stycke mot sydost samt nordväst till jord- och 

skogsbruksområdet i den gällande planen. Byggrätten för varje 

byggplats bestäms enligt den gällande generalplanen och uppgår i 

planeringsområdet till 200 vy-m².  
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Ändringen av stranddelgeneralplanen utarbetas som en plan med 

rättsverkningar där det särskilt föreskrivs om att generalplanen el-

ler del av den kan användas som grund för beviljande av bygglov. 

Genomförandet av planändringen har inga betydande konsekven-

ser på riksplanet eller landskapsplanet. 
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2. Utga ngspunkter 

2.1. Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

En allmän beskrivning av området 

Ändringen av strandgeneralplanen gäller del av fastigheten 322-

495-2-3 Södra-Lambholmen. Den omfattar ett område för fritids-

bostäder och ett jord- och skogsdominerat område i den gällande 

generalplanen.  

Planeringsområdet utgör cirka 5,4 ha och fastigheten är privatägd.  

Naturmiljö och landskap 

En naturinventering utarbetades över området 12.1.2023. Inven-

teringen gjordes av FM (biolog) Turkka Korvenpää från Luonto- ja 

ympäristötutkimus Envibio Oy. Inventeringen finns som bilaga 3 till 

beskrivningen. Resultaten från inventeringen presenteras närmare 

i punkt 2.2 Planeringssituation – Naturinventering. 

Planeringsområdet är för skärgården typisk skog på hällmark där 

terrängen ställvis reser sig relativt brant. I utredningsområdet 

växer talldominerade moskogar i ett naturligare tillstånd än vanligt, 

men trots det finns det knappt om död ved. Skogarna pryds av 

karga klippor, av vilka en del är nästan trädlösa och en del bevuxna 

med gamla tallar. Bergarten är allmänt karg men på klippbranten 

på västra stranden förekommer även kalksten. Stränderna är ste-

niga och klippiga och det finns inga betydande vassruggar. Ställvis 

på de steniga stränderna växer det emellertid smala vassremsor 

och i området påträffas bl.a. blåstång. 

I planeringsområdet finns inga värdefulla landskapsområden av 

riksintresse eller landskapsintresse. 
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Terräng i planeringsområdets södra del: 

  

 

Terräng vid RA-byggplatserna enligt den gällande generalplanen: 
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Strand i planeringsområdets norra del: 

 

 

Markgrunden är berg (Källa: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara). 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara
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Den byggda miljön 

På fastigheten 322-495-2-3 Södra-Lambholmen finns ett fritids-

hus. I närheten av planeringsområdet finns främst fritidsbebyg-

gelse. 

 

 
Fritidshus på fastigheten 322-495-2-3. 

Byggd kulturmiljö och fornminnen 

Man känner inte till att det inom planeringsområdet skulle finnas 

värdefulla kulturmiljöobjekt eller fornlämningar.  

Markägoförhållanden 

Planeringsområdet är privatägt. 

Trafik 

Från planeringsområdet finns ingen fast vägförbindelse till det 

kommunala servicenätet. Förbindelsebåtar trafikerar till de största 
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öarna från Dalsbruk och Kasnäs, och i byarna finns gemensamma 

småbåtshamnar. 

Service 

Planändringen stöder sig på den befintliga servicen i Kimitoöns 

kommun. Den närmaste servicen finns i tätorten Dalsbruk ca 7,5 

km från planeringsområdet mot norr, i tätorten Dragsfjärd ca 13,5 

km från planeringsområdet mot norr samt i Kimitoöns kommun-

centrum ca 25 km från planeringsområdet mot nordost. 

2.2. Planeringssituation 

Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

Statsrådet fattade beslut om de riksomfattande målen för områ-

desanvändningen 14.12.2017. Genom beslutet ersatte statsrådet 

beslutet om de riksomfattande mål för områdesanvändningen som 

hade fattats 2000 och reviderats 2008. Beslutet trädde i kraft 

1.4.2018.  

Av de nya riksomfattande målen för områdesanvändningen berörs 

planprojektet åtminstone av följande: 

En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar 

• Bevarandet av områden och ekologiska förbindelser som är 

värdefulla med tanke på naturens mångfald främjas. 

• Det sörjs för att det finns tillräckligt med områden som läm-

par sig för rekreation samt för att nätverket av grönområden 

består. 

Landskapsplan 

Egentliga Finlands landskapsplan 

Miljöministeriet fastställde landskapsplanen för Egentliga Finland 

20.3.2013. I landskapsplanen är planeringsområdet ett jord- och 

skogsdominerat område som har ett speciellt utvecklingsbehov be-

träffande rekreation och turism (MRV). Planeringsområdet hör till 

delområde 3 för dimensioneringen av fritidsbebyggelse, dvs. 3–5 

fbe/km och 50 % fri strand. 
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Utdrag ur landskapsplanen som visar planeringsområdets ungefär-

liga läge med rött: 

 

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för naturvärden och -resur-

ser 

Egentliga Finlands landskapsfullmäktige godkände etappland-

skapsplanen för naturvärden och resurser på sitt sammanträde 

14.6.2021 och har genom sitt beslut 13.9.2021 i enlighet med 201 

§ i markanvändnings- och bygglagen bestämt att planen ska träda 

i kraft innan den har vunnit laga kraft. I etapplandskapsplanen är 

planeringsområdet ett jord- och skogsdominerat område som har 

ett speciellt utvecklingsbehov beträffande rekreation och turism 

(MRV). Utöver jord- och skogsbruk kan områden anvisas för fritids-

boende och turismverksamhet. Områden kan efter prövning även 

användas för fast boende av glesbygdskaraktär.  
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Utdrag ur etapplandskapsplanen som visar planeringsområdets un-

gefärliga läge med rött: 

 

Egentliga Finlands etapplandskapsplanen för tätorternas markan-

vändning, service och trafik 

Egentliga Finlands etapplandskapsplan för tätorternas markan-

vändning, service och trafik godkändes 11.6.2018 och landskaps-

styrelsen har genom ett beslut 27.8.2018 förordnat att planen ska 

träda i kraft innan den vunnit laga kraft. Etapplandskapsplanen har 

inga beteckningar i planändringsområdet. 

Gällande landskapsplanebestämmelser: 
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Generalplan 

Stranddelgeneralplanen för Dragsfjärds östra skärgård med rätts-

verkningar, godkänd av kommunfullmäktige 28.5.2018 och la-

gakraftvunnen 21.2.2020, är i kraft i området. I den gällande ge-

neralplanen har planeringsområdet anvisats som ett område för 

fritidsbostäder (RA) och ett jord- och skogsbruksdominerat område 

(M-1). I generalplanen med rättsverkningar har sammanlagt tre 

(3) byggplatser för fritidsbostäder anvisats. Den totala byggrätten 

för varje byggplats är 200 vy-m².  

Utdrag ur den gällande stranddelgeneralplanen, där planeringsom-

rådets ungefärliga gräns visas med blått: 
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Allmänna bestämmelser: 

Denna generalplan kan användas som grund för byggnadstillstånd enligt MBL 72.1 

§ vid bebyggande av AO-, AM-, RA-, RA-1-, RA-2, RA-3, RA-4 och RM/A-områ-

dena. 

Av terrängmässiga eller annars motiverade skäl kan på RA-, RA-2, RA-3 och RA-

4-området den till helhetsbyggnadsrätten hörande separata bastubyggnaden och 

gäststugan även förverkligas även som en byggnad om högst 45m²-vy våningsyta 

/ 180 m³. 

Före år 1940 uppförd bostadsbyggnad, som representerar traditionell byggnads-

stil eller som annars är kulturhistoriskt värdefull får på AO, RA-, RA-1, RA-2, RA-

4 och RM/A område bevaras och iståndsättas stilenligt oavsett den i planen anvi-

sade byggnadsrätten och övriga planbestämmelser. Sådana byggnader kan med 

särskilda skäl även utvidgas under förutsättning, att tillbyggandet inte minskar på 

byggnadens historiska värde. Tillbyggnaden får vara högst 25 m²-vy dock högst 

hälften av den gamla byggnadens våningsyta. Tillbyggnadsdelen räknas i områ-

dets byggnadsrätt och ersätter den separata gäststugan. 

För byggnader, som bevaras i enlighet med ovanstående bestämmelse, får inte i 

lantmäteriförrättning bildas en skild lägenhet. 

I samband med bygglovsförfarandet bör utrotningshotade arter beaktas vid pla-

cering av byggnader. 

På området tillämpas vid ifrågavarande tidpunkt i kraft varande lagstiftning gäl-

lande avloppsvatten och kommunens miljöskyddsbestämmelser. 

Områdets vattenförsörjning och avloppsvattenrening bör skötas på ett av miljö-

myndigheterna godkänt sätt.  

Detaljplan / stranddetaljplan 

Det finns ingen gällande detaljplan eller stranddetaljplan i plane-

ringsområdet. 

Byggnadsordning 

Kimitoöns kommuns byggnadsordning godkändes av kommunfull-

mäktige 10.12.2008. Enligt byggnadsordningen gäller följande: 

• En byggplats skall till läge, form, terrängförhållande och 

jordmån vara lämplig för sitt ändamål. Byggplatsen bör till 

arealen vara minst 3000 m², självständiga lägenheter som 

bildats före denna byggnadsordning och fått laga kraft, som 

är mindre än 3000 m2, men dock minst 2000 m2, kan god-

kännas som byggplats om den för övrigt fyller de villkor som 

ställs i denna byggnadsordning för en byggplats. Kraven på 

byggplatsen storlek kan avvika i fastställd plan.  

• På en byggplats för fritidsändamål får byggas ett fritidshus, 

gäststuga 25 m², bastu 25 m² och ekonomibyggnader, den 

totala byggrätten är 240 m² våningsyta. Antalet våningar 
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och våningsytan uträknas enligt miljöministeriets anvis-

ningar. Den tillåtna våningsytan per byggplats får utgöra 

högst 15 % av byggplatsens areal. 

• Vid byggande på strandområden skall byggnadernas höjd-

läge, utformning, fasadmaterial och färgsättning särskilt be-

aktas. Byggnad bör placeras så att strandens naturliga profil 

inte störs och så att avloppsvattenbehandlingen kan lösas. 

• På byggplatsen skall strandzonens växtlighet huvudsakligen 

bevaras och endast gallring tillåtas. Terrängen bör hållas i 

naturenligt tillstånd.  

• Avståndet från en byggnad till strandlinjen samt placeringen 

på byggplatsen skall bestämmas så att landskapets natur-

enlighet i mån av möjlighet bevaras. Likväl skall andra än 

bastubyggnaders avstånd från strandlinjen enligt medelvat-

tenståndet, om inte annat följer av det ovanstående kravet, 

vara i regel minst 30 meter och golvnivån skall vara minst 

2,5 meter högre än medelvattenståndet.  

• Bastubyggnaden får byggas närmare strandlinjen än det 

ovan nämnda antalet meter. Dess avstånd från den på ovan 

nämnt sätt beräknade strandlinjen skall emellertid i regel 

vara minst 10 meter, dock inte mindre än att man på ett 

godkänt sätt kan avleda och behandla bastuns avloppsvat-

ten. 

Det gamla byggnadsbeståndet 

I området finns inget gammalt byggnadsbestånd som borde beak-

tas särskilt i samband med utarbetandet av planändringen. 

Naturinventering 

Över planeringsområdet har en heltäckande naturinventering utar-

betats och daterats 12.1.2023 (bilaga 3). Inventeringen gjordes av 

FM (biolog) Turkka Korvenpää vid Luonto- ja ympäristötutkimus 

Envibio Oy. Syftet med inventeringen var att kartlägga områdets 

naturvärden och bedöma deras betydelse för markanvändningen. 

Arbetet baserade på ett terrängbesök 13.7.2022, där man kartlade 

vegetationen och naturtyperna, registrerade observationer av få-

gelbeståndet och sökte förekomster av hotade arter, nära hotade 

arter och arter som ingår i bilagorna II och IV till EU:s habitatdi-

rektiv. I kartläggningen av naturtyper utreddes eventuella före-

komster av skyddade naturtyper enligt 29 § i naturvårdslagen, na-

turminnesmärken enligt 23 § i naturvårdslagen, små vattendrag 

som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen, särskilt viktiga livsmiljöer 

enligt 10 § i skogslagen, hotade naturtyper, naturtyper i habitatdi-

rektivet, Finlands internationella ansvarsnaturtyper samt övriga 
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naturtyper med betydande värden. Dessutom indelades området i 

beträffande vegetation och naturförhållanden enhetliga naturtyps-

figurer. Som bakgrundsmaterial inför arbetet inhämtades uppgifter 

om tidigare artförekomster från Finlands Artdatacenter. 

Värdefulla naturtyper 

Värdefulla naturtypsobjekt som bör beaktas i markanvändningen 

avgränsades med hjälp av GPS, kartor och flygfoton. Beskrivningar 

upprättades för varje objekt. Beskrivningarna innehåller uppgifter 

bl.a. om det levande och döda trädbeståndet, vegetationen och na-

turtypen. Därtill fastställdes huruvida det handlar om en naturtyp 

som skyddats med stöd av naturvårdslagen, ett småvatten som 

skyddats med stöd av vattenlagen, en naturtyp bland Finlands in-

ternationella ansvarsnaturtyper eller en hotad naturtyp. Likaså 

fastställdes om det handlade om en eventuell naturtyp i habitatdi-

rektivet. Avslutningsvis gavs rekommendationer för markanvänd-

ningen och värderades objekten i enlighet med anvisningen Luon-

toselvitykset ja luontovaikutusten arviointi (Mäkelä & Salo 2021) 

och indelades i fyra värdeklasser:  

• Värdeklass 1: Objekt som skyddats genom lagstiftningen  

• Värdeklass 2: Särskilt viktiga objekt  

• Värdeklass 3: Objekt som tryggar mångfalden  

• Värdeklass 4: Objekt som stöder mångfalden  

I utredningsområdet återfanns 2 objekt som hör till värdeklass 3. 

Klippbranten på Södra Lambholmen 

På stranden i södra delen av utredningsområdet finns en ställvis 

utskjutande klippbrant som öppnar sig mot sydväst. Del av klipp-

branten är kalksten. Den steniga stranden hör till naturtypen ste-

niga strandängar vid Östersjön, som är en nära hotad naturtyp. 

Samtidigt hör den till naturtypen steniga stränder i habitatdirekti-

vet och till den finska internationella ansvarsnaturtypen stensträn-

der vid Östersjön. Klippbranten företräder främst naturtypen 

strandklippor av sura bergarter vid kusten, samt till sina kalkhal-

tiga delar naturtypen kalkrika strandklippor vid kusten. Den först 

nämnda är en livskraftig naturtyp medan den andra är starkt ho-

tad. Det handlar också om naturtypen vegetationsklädda havsklip-

por. Enligt rekommendationerna för markanvändning i invente-

ringen är den kalkrika klippbranten en sällsynt naturtyp. Klippbran-

ten och strandremsan framför den bör bevaras i naturligt tillstånd. 
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Kärret på Södra Lambholmen 

I mittersta delen av utredningsområdet finns ett tämligen repre-

sentativt litet gräsbevuxet kärr där det växer klibbalar och tallar. 

Tuvor och mellanytor alternerar tydligt och till det madliknande 

kärret rinner ytvatten från omgivningen. Örtrika skogskärr är en 

starkt hotad naturtyp i Södra Finland. Det ingår i naturtypen skog-

bevuxen myr enligt habitatdirektivet. Det handlar på samma gång 

om en särskilt viktig livsmiljö som avses i skogslagen. Enligt re-

kommendationerna för markanvändning i inventeringen bör kärret 

med näromgivning bevaras för att utvecklas i naturligt tillstånd. En 

skyddszon av moskog som kärret behöver ingår i avgränsningen 

av objektet. Därtill bör man se till att mängden vatten som rinner 

till kärret från omgivningen inte minskar. 

Fågelbeståndet 

Det finns redan fem sommarstugor på ön och därför är det osan-

nolikt att störningskänsliga arter slår sig ner där. I juli är det sent 

att skapa sig en bra bild av sjöfåglarnas häckning men utifrån livs-

miljöerna torde det vara sedvanliga sjöfågelarter häcka på de klip-

piga och steniga stränderna. 

Övriga arter 

Enligt Finlands Artdatacenters databaser känner man inte till att 

det i utredningsområdet eller dess näromgivning skulle ha funnits 

tidigare förekomster av andra hotade, nära hotade arter eller arter 

som ingår i bilaga II eller IV i EU:s habitatdirektiv, och inga påträf-

fades nu heller. Det finns inga lämpliga lekplatser för åkergroda. 

Vid terrängarbetet sökte man den starkt hotade, fridlysta apollo-

fjärilen (Parnassius apollo), som kan påträffas i Dragsfjärds skär-

gård. Terrängarbetet utfördes under den tid arten brukar flyga, 

men det molniga vädret gjorde att det inte flög så mycket fjärilar. 

Ingen apollofjäril sågs, inte heller några exemplar av kärleksört 

(Hylotelephium telephium), som larverna livnär sig på. På den klip-

piga, tallbevuxna ön finns det också knappt om nektarförande väx-

ter. Utredningsområdet förefaller därför inte vara ett område där 

det förekommer apollofjärilar. 

För att skydda den hotade fågelarten tofsmes borde gamla skogar 

med stående döda trädstammar bevaras. 
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Planens bakgrundskarta 

Material ur Lantmäteriverkets fastighetsregister- och terrängkartor 

har använts som bakgrundskarta till planen. Kartan läggs fram i 

skalan 1:10 000. 

Byggförbud 

Inga byggförbud har utfärdats i planområdet. 
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3. Olika skeden i planeringen 

3.1. Behovet av planering och planeringsstarten 

Ägaren av fastigheten 322-495-2-3 Södra-Lambholmenin tog ini-

tiativet till planändringen. 

3.2. Deltagande och samarbete 

Samarbete med myndigheterna 

Utlåtanden om planutkastet har begärts av myndigheterna. I plan-

förslagsskedet begärs myndighetsutlåtanden efter behov.  

Intressenter och anhängiggörande samt planutkast 

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) förenligt med 63 

§ i markanvändnings- och bygglagen utarbetades 3.10.2022 och 

uppdaterades 27.2.2023. Intressenterna räknas upp i programmet 

för deltagande och bedömning (Bilaga 1).  

Intressenter i planarbetet är alla vars boende, arbete eller övriga 

förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndig-

heter och sammanslutningar vars bransch berörs av planen.  

Intressenter i planeringen är åtminstone följande: 

- markägaren och innehavare av nyttjanderätt i planeringsområ-

det, markägare till grannfastigheterna samt eventuella innehavare 

av arrenderade områden 

- förvaltningarna i Kimitoöns kommun: tekniska väsendet, bygg-

nadstillsynen, kommunens närings-, miljö- och fritidsväsenden 

- Egentliga Finlands välfärdsområde (räddningsväsendet) 

- myndigheter: Egentliga Finlands förbund, Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Egentliga Finland 

 

Tekniska nämnden beslöt att anhängiggöra planarbetet 

18.10.2022 § 90. 

Att planarbetet gjorts anhängigt kungjordes 24.10.2022 i kommu-

nens annonsorgan och delgavs intressenterna. Programmet för del-

tagande och bedömning (PDB) samt det 3.10.2022 daterade plan-

utkastet var framlagda under tiden 27.10– - 26.11.2022. Under 

framläggningstiden inkom inga åsikter om planutkastet från intres-

senterna. Utlåtanden om planutkastet inkom från NTM-centralen i 

Egentliga Finland och från bygg- och miljötillsynsnämnden i 
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Kimitoöns kommun. Utlåtandena finns som bilaga 4 till beskriv-

ningen och plankonsultens bemötande av dem finns som bilaga 5. 

Utifrån utlåtandena har smärre ändringar gjorts i plankartan inför 

förslagsskedet: 

• värdefulla naturobjekt som framkommit i naturinvente-

ringen har anvisats på plankartan (luo-1, luo-2) 

• gränsen för den södra byggplatsen har justerats något i 

byggplatsens nordvästra del och anvisats på ett avstånd av 

2 meter från det värdefulla naturobjektets (luo-2) gräns 

• de allmänna bestämmelserna har utökats med en bestäm-

melse om behandlingen av avfall på byggplatsen: ”Kom-

posterbart material får komposteras på fastigheten, övrigt 

avfall ska transporteras till anvisad insamlingsplats.” 

Ändringarna är obetydliga och planen som nu daterats till 

27.2.2023 kan fortskrida till förslagsskedet. 

Planförslag 

Tekniska nämnden i Kimitoöns kommun behandlade det 27.2.2023 

daterade planförslaget på sitt sammanträde __.__.____ § __. 

Planförslaget var offentligt framlagt under tiden __.__ - 

__.__.____. 

Godkännande 

(KOMPLETTERAS I GODKÄNNANDESKEDET) 
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4. Beskrivning av generalplanen 

4.1. Planens struktur 

I ändringen av stranddelgeneralplanen anvisas områden för fritids-

bostäder (RA) samt jord- och skogsbruksdominerade områden (M-

1). 

De RA-byggplatser som flyttas i och med planändringen har bättre 

byggbarhet jämfört med de obebyggda byggplatserna i den gäl-

lande generalplanen. Planändringen tar bättre hänsyn till naturvär-

dena i området jämfört med den gällande generalplanen. 

Dimensionering 

Planändringsområdet omfattar cirka 5,36 hektar. 

RA  ca 1,15 ha 

M-1 ca 4,21 ha 

Service 

Det finns ingen service i planändringsområdet. Den närmaste ser-

vicen finns i tätorten Dalsbruk ca 7,5 km från planområdet mot 

norr, i tätorten Dragsfjärd ca 13,5 km från planområdet mot norr 

samt i Kimitoöns kommuncentrum ca 25 km från planområdet mot 

nordost.  

4.2. Områdesreserveringar 

Planbeteckningarna är förenliga med miljöministeriets gällande an-

visningar. 

Plankartan, planbeteckningarna och planbestämmelserna finns 

som bilaga (bilaga 2). 
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Områden som reserverats för fritidsbostäder 

 

Jord- och skogsbruksdominerade områden 

 

4.3. Planens konsekvenser 

Konsekvenser för den gällande generalplanen 

Planändringen bedöms inte påverka verkställandet av den gällande 

generalplanen. I planändringen har två byggplatser för fritidsbo-

städer i den gällande generalplanen flyttats ett litet stycke mot 

sydost och nordväst så att omfattningen av den sammanhängande 

fria stranden, som lämpar sig för rekreation, inte minskar nämn-

värt genom planändringen. Den totala byggrätten på byggplat-

serna är dessutom förenlig med den gällande generalplanen. Vid 

placeringen av byggplatserna har man beaktat områdets naturvär-

den och gett bestämmelser bl.a. om att nya byggnader ska anpas-

sas till landskapet i RA-områdena. Planändringsområdet ligger på 

en ö som det inte finns någon vägförbindelse till, inte heller någon 

annan service. I närheten av planområdet finns det främst fritids-

bebyggelse.  
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Konsekvenser för naturmiljö och landskap 

Planändringen bedöms ha positiva konsekvenser för bevarandet av 

naturvärdena. Naturinventeringar har gjorts över området både in-

för den gällande generalplanen och i samband med den nu aktuella 

planändringen. Enligt den naturinventering som gjordes inom ra-

men för planändringen (bilaga 3) finns det två värdefulla natur-

typsobjekt i området; klippbranten och det lilla kärret på Södra 

Lambholmen. Dessa har i planförslaget anvisats med tillbörliga 

planbeteckningar och -bestämmelser (luo-1, luo-2). Utöver de vär-

defulla naturtyperna finns det inom planområdet bl.a. en stenig 

strandäng och på naturtyp nr 2 en representativ grusvall (detritus), 

som i den gällande generalplanen är belägen strax intill den södra 

byggplatsen för fritidshus. I planändringen faller den steniga 

strandängen med sina smala vassbält helt utanför de områden som 

ska byggas och anvisas som ett jord- och skogsbruksdominerat 

område (M-1) för allmän rekreation. Förutom de steniga strän-

derna omfattar planområdet enligt naturinventeringen även natur-

typer i habitatdirektivet, bl.a. silikatklippor och vegetationsklädda 

havsklippor.  

Planändringen bedöms inte ha betydande konsekvenser för land-

skapet i området. I planändringen har två byggplatser för fritidshus 

i den gällande generalplanen flyttats ett stycke mot sydost och 

nordväst. I näromgivningen finns redan fritidsbostäder och det 

byggande som anvisats i planändringen ska anpassas till miljön och 

landskapet. I planändringen har den totala byggrätten för en bygg-

plats anvisats i enlighet med gällande generalplan. Omfattningen 

av fri, sammanhängande strandlinje minskar en aning i och med 

planändringen, men mellan byggplatserna och i hela planområdet 

blir det kvar tillräckligt med obebyggd strand för allmänt rekreat-

ionsbruk. Därtill bör det märkas att hela den ovan nämnda steniga 

strandängen blir kvar för rekreationsbruk efter planändringen, me-

dan det i den gällande generalplanen finns en byggplats för ett fri-

tidshus just på detta naturobjekt. I RA-planbestämmelsen före-

skrivs att byggnaderna på en byggplats ska bilda ett enhetligt 

gårdsområde så att byggnaderna står minst 40 meter från 

varandra. 

Konsekvenser för områdes- och samhällsstrukturen 

I planändringen flyttas två byggplatser för fritidshus (RA) i den gäl-

lande stranddelgeneralplanen. Planändringen kommer inte att 

splittra upp samhällsstrukturen eller medföra några andra skadliga 
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konsekvenser för den. I näromgivningarna kring planområdet finns 

både fritidsbosättning och fast bosättning. 

Planändringen stöder sig på den befintliga servicen i Kimitoöns 

kommun. Från planeringsområdet finns ingen fast vägförbindelse 

till det kommunala servicenätet. Man känner inte till att planänd-

ringen skulle ha någon betydande effekt för trafikvolymen.  

Inom planområdet ordnas vattenförsörjningen fastighetsvis. I pla-

nens allmänna bestämmelser föreskrivs dessutom att vattenför-

sörjningen och reningen av avloppsvattnet ska skötas på ett av 

miljömyndigheten godkänt sätt, och att vid var tid gällande lag-

stiftning om avloppsvatten och kommunens miljöskyddsföreskrifter 

ska iakttas i området. Vidare föreskrivs att komposterbart avfall får 

komposteras på fastigheten men övrigt avfall ska transporteras till 

anvisad insamlingsplats. 

Konsekvenser för den byggda miljön 

I planändringsområdet finns inga kända värden i den byggda miljön 

eller kulturmiljövärden, inte heller några fornlämningar. Planänd-

ringen bedöms inte ha någon särskild inverkan på den byggda mil-

jön. 

Ekonomiska konsekvenser 

Markägaren står för de kostnader som föranleds av planändringens 

genomförande. 

Sociala konsekvenser 

Planändringen bedöms inte har någon särskild inverkan på upp-

komsten av en social miljö och den försämrar inte heller tryggheten 

i den sociala miljön. I planändringen flyttas två byggplatser för fri-

tidshus i den gällande planen och dessutom anvisas ett jord- och 

skogsbruksdominerat område som lämpar sig för allmän rekreat-

ion. Naturvärdena tas i beaktande.  

Vid planändringen minskar den fria strandens omfattning något i 

och med flyttningen av två byggplatser för fritidshus i den gällande 

generalplanen. Man har dock strävat att placera byggplatserna så 

att de tillsammans med de anvisade byggplatserna för fritidshus i 

näromgivningen bildar en ändamålsenlig och förnuftig helhet där 

landskapsolägenheterna minimeras. 
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Klimatkonsekvenser 

Planändringen bedöms inte ha några betydande klimatkonsekven-

ser. I planändringen flyttas två byggplatser för fritidshus i den gäl-

lande generalplanen ett litet stycke bort. Inga nya byggplatser och 

ingen tilläggsbyggrätt anvisas jämfört med den gällande general-

planen. Planändringen bedöms inte heller påskynda förlusten av 

den biologiska mångfalden, utan i planändringen har man tvärtom 

identifierat de naturvärden som ligger inom planområdet och anvi-

sat största delen av planområdet som ett jord- och skogsbruksdo-

minerat område som är fritt från byggande och kan användas för 

allmän rekreation. 
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5. Genomfo randet av planen 

5.1. Genomförande och tidtabell 

Genomförandet av området kan starta när ändringen av general-

planen har trätt i kraft genom en kungörelse. Markägaren ansvarar 

för genomförandet av planen på sin mark. 

5.2. Uppföljning av genomförandet 

Kimitoöns kommun ansvarar för uppföljningen och övervakningen 

av genomförandet. 

 

Åbo, 27.2.2023 

 

Nosto Consulting Oy 

 

Pasi Lappalainen 

dipl.ing. 

 


