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MARKANVÄNDNING, stranddetaljplan för Tistronskäret
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Tekniska nämnden     7 18 02 2020
Tekniska nämnden   95 19 09 2022
Tekniska nämnden     4 16 01 2023

Kst § 217 Planläggningsingenjör Jonas Aspholm:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111

Petalax församling har lämnat in en anhållan om att utarbeta en stranddetalj-
plan för Tistronskäret. Aktuellt område för stranddetaljplanering utgör del av
Johannesberg benämnda fastighet med RNr 475-411-14-20. Sökanden har kon-
taktat en behörig planläggningskonsult, Ramboll Finland Oy, för utförandet av
förslaget och anhåller nu, genom programmet för deltagande och bedömning,
hos kommunen om att planläggningen inleds. Sökande bekostar själv planlägg-
ningsprocessen. 
Planläggningsuppdragets syfte och målsättning, med tillhörande bakgrundsre-
sonemang, framkommer i sin helhet i det bifogade programmet för deltagande
och bedömning. Själva målsättningen presenteras med följande resonemang;
Avsikten  är  att  utarbeta  en  stranddetaljplan  för  Tistronskäret  med  Malax
strandgeneralplan och den gällande delgeneralplanen för Havsnära boende
som utgångspunkt. En ändring av användningsändamålet önskas eftersom det
inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i samma utsträckning
som tidigare.
Enligt strandlinjedimensioneringen som ligger till grund för Malax strandge-
neralplan, består berörda stomlägenhet av totalt 4 byggnadsplatser, varav det
aktuella skiftet består av 2 stycken separata byggnadsplatser. Vid tidpunkten
för uppgörande av strandgeneralplanen var byggrätten 120 m² per byggnads-
plats, vilka i planeringen sedan sammanslogs till ett RM-område med 240m²
byggrätt (RM/240). Numera är byggrätten på strandområde 140m² per bygg-
nads-plats enligt Malax byggnadsordning. 
I planeringen utreds en omändring av RM/240-området till  två separata RA-
tomter med 150 m² byggrätt per tomt. Huvudmålsättningen är således RA-tom-
ter, men möjligheten till användande av beteckning som ger möjlighet till fast
boende utreds även i samband med planläggningsprocessen som en delmålsätt-
ning (t.ex. AO, RAO el dylikt).

Inledningen för utarbetande av stranddetaljplan utgår  från bestämmelserna i
markanvändnings- och bygglagens 74 § enligt vilken markägaren själv kan se
till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han el-
ler hon äger. Innan planen börjar utarbetas ska kommunen kontaktas och ett
program för deltagande och bedömning enligt markanvändnings- och byggla-
gens 63 § lämnas till kommunen. På basen av markanvändnings- och byggför-
ordningens 34 § kan kommunen framföra anmärkningar mot programmet och
förslag till kompletteringar av det till markägaren.
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I enlighet med markanvändnings- och byggförordningens 34 § har kommunen
(planläggningsingenjören) tagit del av det uppgjorda programmet för deltagan-
de och bedömning och behövliga kompletteringar som föreslagits, bl.a. sakin-
nehåll och resonemang gällande rådande fastighetsuppgifter och den övergri-
pande planeringen på generalplanenivå, har också beaktats i den version som
nu presenteras för kommunstyrelsen. Det kan konstateras att det i programmet
för deltagande och bedömning (se bilaga) framkommer behövlig information
gällande lagstyrning, rådande fastighetsuppgifter, rådande planläggningssitua-
tion,  deltagande och växelverkan samt  det  aktuella  planläggningsuppdragets
syfte och målsättning etc. 

Bilaga:
- PDB (Program för deltagande och bedömning)

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anteckna programmet för deltagande och bedömning för kännedom.
2. ge tekniska nämnden i uppdrag att ombesörja kungörande av planlägg-

ning, program för deltagande och bedömning samt i ett senare skede ut-
kast till stranddetaljplan, i enlighet med programmet för deltagande och
bedömning. Markägaren svarar för alla kostnader.

Beslut:
Under diskussionen föreslog Håkan Knip att, utöver kommundirektörens för-
slag, som vägledning för den fortsatta processen konstatera att kommunen öns-
kar att en RM-beteckning bibehålls samt att vägen till området även framledes
ska följa nuvarande sträckning. Förslaget understöddes av Ann-Helene Ståhl. 

Kommunstyrelsen  förrättade  omröstning  mellan  kommundirektörens  förslag
och det  understödda förslaget.  Pentti  Rajala  röstade för kommundirektörens
förslag  medan  Minna  Söderholm,  Britt-Marie  Enholm,  Håkan  Knip,  Eirik
Klockars, Folke Storbacka och Ann-Helene Ståhl röstade för Håkan Knips för-
slag. Mikael Appel, Jonas Rönnqvist, Bertil Stormblad och Mia West valde att
lägga ner sina röster. 

Sålunda beslöt kommunstyrelsen att:
1. anteckna programmet för deltagande och bedömning för kännedom.
2. ge tekniska nämnden i uppdrag att ombesörja kungörande av planlägg-

ning, program för deltagande och bedömning samt i ett senare skede ut-
kast till stranddetaljplan, i enlighet med programmet för deltagande och
bedömning. Markägaren svarar för alla kostnader.

3. som vägledning för den fortsatta processen konstatera att  kommunen
önskar att en RM-beteckning bibehålls samt att vägen till området även
framledes ska följa nuvarande sträckning.

_________

Tekn.n § 7 Planläggningsingenjör Jonas Aspholm:
fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111
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Innehållet i PDB har inte ändrats sedan kommunstyrelsens behandling och så-
ledes är beredningstexten fortfarande aktuell. Önskemålet som framfördes av
kommunstyrelsen har  noterats  och informationen har  också tillkännagetts  åt
planläggningskonsulten  och markägaren.  Önskemålet  kommer  att  behandlas
och diskuteras under planens beredningsfas.

När frågan om planläggning har väckts skall intressenterna meddelas detta så
att  intressenterna  har  möjlighet  att  få  information  om utgångspunkterna  för
planläggningen och om förfarandet för deltagande och bedömning. 

Genom kungörelse i de lokala tidningarna, på kommunens anslagstavla och på
kommunens internetsida kan intressenterna informeras både om att planlägg-
ning har inletts (meddelande om anhängiggörande) och om PDB. PDB kan läg-
gas till påseende under 30 dagar, så att intressenterna ges möjlighet att uttala
sin åsikt gällande PDB:s tillräcklighet. Presenterat tillvägagångssätt utgår från
MBL 74 §, MBL 63 §, MBF 30 § och MBF 32a §.

Planeringsuppdrag, syfte och målsättningar framkommer närmast i PDB kap.
5.1. PDB presenteras närmare under mötet.

Bilaga:
- PDB (Program för deltagande och bedömning)

Tekniska direktören Lars Lundegårds förslag:
Tekniska nämnden beslutar att omfatta PDB, lägga fram det offentligt för påse-
ende i 30 dagar samt kungöra både anhängiggörandet och påseendet.

Beslut:
Godkändes.
_________

TN § 95 Teknisk direktör John Södergran:
Programmet för deltagande och bedömning var framlagt 27.3 – 30.4.2020.  En
åsikt inlämnades.

Åsikten har inlämnats av Arbetsgruppen för Petalax r.f.  En avyttring av Tist-
ronskäret innebär att Petalax församling utan återvändo avslutar sin verksam-
het i området och att en viktig del av ”allmänt” tillgängliga områden i Petalax
skärgård går förlorad. I åsikten framhåller föreningen även att de önskar att
Tistronskäret ska vara i församlingens ägo även framledes, samt att området
ska kunna betjäna som allmänt rekreationsområde och så att det ska kunna ge
ortsbefolkningen tillgång till stranden. 
Bemötande: Åsikten noterad. Området är i privat ägo och inte ämnat för all-
mänt rekreationsbruk för näromgivningens bebyggelse. Markägaren har rätt att
låta uppgöra stranddetaljplan för sitt markområde enligt MBL 74§. Möjligheten
till att anvisa området som separata fritidsbostäder bottnar i områdets strandge-
neralplan, i vilken finns definierat att markområdet har rätt till två separata fri-
tidsbyggplatser. Dessa har sedermera anvisats som ett RM-område för att kun-
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na fungera som lägerområde. Eftersom detta inte längre är aktuellt, och mark-
ägaren inte längre ämna bedriva sådan verksamhet, önskar markägaren att mar-
kanvändningen återgår till  den ursprungliga verksamhetsformen och använd-
ningen, som området ursprungligen utretts för. Konsekvenser av detta bedöms
under planläggningsprocessen.

Den ursprungliga målsättningen för stranddetaljplanen var att  ändra använd-
ningsområde från RM område till  två tomter och utreda huruvida det skulle
vara möjligt att anvisa antingen fritidsboende eller fast boende på tomterna,
planbeteckning RAO. Efter avvägning under processens gång har målsättning-
en om fast boende slopats, fritidsbebyggelse eftersträvas i enlighet med strand-
generalplanens dimensioneringsberäkning. Byggrätten har justerats till 160 m².

Det uppgjorda planutkastet ger två nya byggplatser för fritidsbostäder, RA.

Bilagor:
- Planutkast 1.9.2022
- Planbeskrivning 1.9.2022
- Bilaga  PDB 1.9.2022

Tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska nämnden godkänner planutkastet och sätter det i enlighet med MBL
63 § och MBF 30 § till allmänt påseende minst 14 dagar.

Beslut:
Godkändes.
_________

TN § 4                         Teknisk direktör John Södergran:
Planutkastet har varit framlagt 3.10–31.10.2022 till allmänt påseende i enlighet
med MBL 63 § och MBF 30 §. Begäran om utlåtande över utkastet sändes till
myndigheter och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Det
kom in tre utlåtanden men inga anmärkningar som föranleder förändringar i
planen.

Västkustens miljöenhet har inget att anmärka på planutkastet. Men utlåtandet
nämner: ”De aspekter som hänför sig till hälsoskyddet är främst kopplade till
vattenkvalitet  på  grund-vattnet  samt  badvatten.  Boendehälsan  ankommer
främst  på byggnadstekniska lösningar under  byggandet  och är  omöjligt  att
kommentera i planeringsskedet. Området bör planeras så att det inte uppstår
olägenheter i form av buller, rök, damm eller lukt. En adekvat avlopps- och
avfallshantering för att förhindra olägenheter skall tillgodoses.”
 
Vasa Elnät Ab har inget att anmärka på planutkastet. 

NTM-centralen  uppger  i  sitt  utlåtande:  ”Planeringen  är  preciserande  och
enligt den presenterade formen påverkar den inte märkbart markanvändningen
eller  byggandet  på  om-rådet.  Till  förslagskedet  behöver  det  ej  begäras
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utlåtande  från  NTM-centralen  förutsatt  att  inga  större  ändringar  görs  till
planförslaget. Planens dokument skall dock i normal ordning skickas till NTM-
centralen. NTM -centralen har inget annat att påpeka mot planutkastet.” 

Det  är  kommunstyrelsen  som ska godkänna planförslaget  för  framläggning.
Planen godkänns av fullmäktige.

Bilagor:
- Planförslag 10.11.2022
- Planbeskrivning 10.11.2022
- PDB 1.9.2022

Tekniska direktören John Södergrans förslag:
Tekniska nämnden godkänner för sin del planförslaget och för det till kommun-
styrelsen för vidarebehandling.

Beslut:
Godkändes.
_________

Kst § 15 Kommundirektör Jenny Malmsten:
Beredningsfasen har avslutats och planläggningen har övergått till förslagsfa-
sen. 

Det kom in tre utlåtanden och inga anmärkningar under utkastskedet. Utlåtan-
den har inte föranlett förändringar i planen.

När en sådan stranddetaljplan som avses i 73 § markanvändnings- och byggla-
gen utarbetas, ska i tillämpliga delar iakttas det som i 5 och 6 kap. i markan-
vändnings- och byggförordningen bestäms om detaljplan.

Under förslagsfasen ska kommunen lägga fram ett planförslag offentligt  när
beredningsprocessen  är  avslutad  och  innan  planen  godkänns.  Planförslaget
läggs fram med tillhörande planläggningsdokument.

Kommunmedlemmarna och intressenterna  har  rätt  att  göra anmärkning mot
planförslaget. Anmärkningen ska ges in till kommunen före utgången av den
tid under vilken förslaget är framlagt. 

Kommunens förvaltningsenheter och övriga myndigheter bereds möjlighet att
ge utlåtande. Detta kungörs i de lokala tidningarna och på kommunens webb-
plats. 

Bilagor:
- planförslag 10.11.2022
- planbeskrivning 10.11.2022
- PDB 1.9.2022
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Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. för sin del godkänna planförslaget enligt bilaga
2. framlägga planförslaget offentligt i 30 dagar i enlighet med 27 § MBF
3. begära utlåtanden av myndigheter i enlighet med 28 § MBF.

Beslut:
Förslaget godkändes. 
_________
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