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1. UTGÅNGSPUNKTER ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH 
BYGGLAGEN   

Detaljplanen uppgörs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt -förordningen (MBL, 
MBF) med MBL 74 § som utgångspunkt. 
 

”74 § Markägarens rätt att låta utarbeta stranddetaljplan 

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon 
äger. Innan planen börjar utarbetas skall kommunen kontaktas och ett program för deltagande och bedömning 
enligt 63 § lämnas till kommunen. 

Området för en detaljplan som utarbetas genom markägarens försorg skall utgöra en ändamålsenlig helhet. 

Om markägaren ser till att en stranddetaljplan utarbetas ska markägaren ge in den baskarta som är ett resultat 
av att planen utarbetas, till kommunen för att förvaras och för att användas som en del av kommunens kart-
material. (11.4.2014/323) 

Vid behandlingen av ett planförslag som utarbetats genom markägarens försorg iakttas i övrigt vad som be-
stäms i 8 kap. Ett detaljplaneförslag som utarbetats genom markägarens försorg skall behandlas i kommunen 
utan onödigt dröjsmål.” 

”34 § Program för deltagande och bedömning av stranddetaljplanen 

Om en markägare med stöd av 74 § markanvändnings- och bygglagen ser till att ett förslag till stranddetalj-
plan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger, skall markägaren sända programmet för delta-
gande och bedömning av planen till kommunen innan förfaranden enligt programmet inleds. Kommunen kan 
framföra anmärkningar mot programmet och förslag till kompletteringar av det till markägaren.” 

 
Respons på programmet för deltagande och bedömning 
 

Detta program för deltagande och bedömning är tillgängligt på Kommungården i Malax kommun, 
Malmgatan 5, FI-66101 MALAX eller på kommunens internetsida www.malax.fi. 
 
Respons på programmet för deltagande och bedömning ges enligt följande: 
 
Teknisk direktör  
John Södergran 
Tel. +358 50 430 4430 
E-post: john.sodergran@malax.fi 
 
Detta program för deltagande och bedömning kommer att uppdateras vid behov under hela pla-
neringsprocessen. 

  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.4.2014-323
http://www.malax.fi/
mailto:john.sodergran@malax.fi
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2. PLANLÄGGNINGSOBJEKT 

Planläggningsområdet berör fastighet 475-411-14-20 som ägs av Malax Församling samt fastighet 
475-876-2-0 som utgörs av samfällt vattenområde.  

Området är anvisat som RM/240-område i gällande delgeneralplan (Havsnära boende DGP Södra 
delen – 14.12.2004). Området är föremål för omdisponering/ändring i enskilda tomter i denna 
planering. 

 

 

Bild 1. Området som är föremål för stranddetaljplanering, RNr 14:20 © Lantmäteriverket. 

 

 

Bild 2. Flygbild över området. Riktgivande utsträckning för planläggningsområdet med vitt © Lantmäteri-
verket 2016. 
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3. KONTAKTUPPGIFTER 

Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Malax kommun, Malax för-
samling och Ramboll Finland Oy. 
Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens planläggare. 
 

PLANLÄGGNINGSMYNDIGHET:  
 
Malax kommun  
Malmgatan 5  
66101 MALAX  
Tel. 06 347 7111  
www.malax.fi  
 
Kontaktperson:  
Teknisk direktör John Södergran 
Tel. +358 50 430 4430 
E-post: john.sodergran@malax.fi 

PLANLÄGGNINGSKONSULT:  
 
Ramboll Finland Oy  
Teräsgränd 1-3 E  
65100 VASA  
Tel. 020 755 7600  
www.ramboll.fi  
 
Kontaktperson:  
Gruppchef Jonas Lindholm, YKS-605  
T +358 50 349 1156  
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi  
 

4. INITIATIV OCH PLANLÄGGNINGSBESLUT 

4.1 Initiativ 
 
Initiativet till uppgörandet av stranddetaljplanen har tagits av markägaren, Malax församling. 
 

4.2 Planläggningsbeslut 
 
Planläggningsbeslutet för uppgörande av planen, samt godkännande av konsult, togs av kommun-
styrelsen i Malax kommun den 9.12.2019 § 217.  

5. PLANERINGENS UTGÅNGSLÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 

5.1 Planläggningsuppdrag, syfte och målsättningar 
 
Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Tistronskäret med Malax strandgeneralplan och 
den gällande delgeneralplanen för Havsnära boende som utgångspunkt. En ändring av använd-
ningsändamålet önskas eftersom det inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i 
samma utsträckning som tidigare.  
 
Enligt strandlinjedimensioneringen som ligger till grund för Malax strandgeneralplan, består be-
rörda 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 byggnadsplats, vilka i planeringen sedan sammanslogs till ett RM-område 
med 240m² byggrätt (RM/240). Numera är byggrätten på strandområde 140m² per byggnads-
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-tomter, men möjligheten till använ-
dande av beteckning som ger möjlighet till fast boende utreds även i samband med planlägg-
ningsprocessen som en delmålsättning (t.ex. AO, RAO el dylikt). Motiveringen till detta följer ne-
dan;  
 
 

mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi
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Koppling till fast boende 
Då den gällande delgeneralplanen för havsnära boende uppgjordes, togs en del av strandområdet 
och berörda byggnadsplatser ur Malax strandgeneralplan med i planen. Detta gjordes med mål-
sättningen om att undersöka, och anvisa, möjligheten till fast boende för lämpliga områden, inom 
ramen för de fastställda kriterierna om bl.a. kommunal service som då tillämpades.  
Byggnadsplatserna som ansetts lämpliga för fast boende på basen av fastställda kriterier, anvisa-
des i den nya (gällande) planen inom en A-1 zon och med beteckningen RAO. A-1-zonen anvisar 
möjligheten till beviljandet av direkta bygglov på basen av planen, för såväl fritids- som fast bo-
ende, inom område där förutsättningarna till fast boende har prövats. 
RM/240 området har alltså grundförutsättningarna till att kunna behandlas på samma sätt som 
övriga byggnadsplatser behandlats inom A-1 zonen, antalet byggnadsplatser ökar inte.  
 

Efter avvägning under processens gång har målsättningen om fast boende slo-
pats, fritidsbebyggelse eftersträvas i enlighet med strandgeneralplanens dimens-
ioneringsberäkning. Byggrätten har justerats till 160 m². 

 

5.2 Markägoförhållande 
 
Området ägs i sin helhet av Malax församling. 

 
5.3 Planläggningssituationen 
 

5.3.1 Landskapsplanen 2040 
 
Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i 
förbundets verksamhetsområde anvisas. Planen uppgörs av landskapsförbundet, dvs. för Malax 
kommuns del av Österbottens förbund.  
Landskapsplanen tolkar och tar de riksomfattande målen för områdesanvändning i beaktande och 
förmedlar dem vidare till den kommunala planläggningen. Landskapsplanen är utgångspunkt för 
den mer detaljerade planeringen i kommunerna och städerna. För kustområdet i Österbotten gäl-
ler Österbottens landskapsplan 2040 (godkänd: 15.6.2020, fastställd 11.9.2020). Planen innehål-
ler en översiktlig planering av områdesanvändningen i landskapet eller i dess delområde. Land-
skapsplanens uppgift är att fastställa områdesanvändningen och samhällsstrukturens principer 
och visa områdesreserveringar som hör till nationella eller landskapliga målsättningar eller områ-
desanvändning som berör flera än en kom-mun i en så bred utsträckning och noggrannhet att 
områdesanvändningarna kan sammanfogas.  I landskapsplanen finns inga reservationer för plan-
läggningsområdet. 

 
 

Bild 3. Utdrag ur Österbottens land-
skapsplan 2040. Riktgivande läge 
anvisat med röd färg. 
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Beteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

Ekologiskt eller biologiskt signifikant marint område 
Beskrivning av beteckningen: Med egenskapsbeteckningen anvisas Kvarkens skärgård, 
som klassificerats som ett ekologiskt eller biologiskt signifikant marint område (EBSA, Ecolo-
gically or Biologically Significant Marine Areas). 
Planeringsbestämmelse: Områdets status som internationellt värdefullt område bör beak-
tas. 

 
 

5.3.2 Generalplan 
 
Planeringsområdet berörs av Havsnära boende delgeneralplan södra delen, vilken godkänts i full-
mäktige 2004. Området berörs av följande beteckningar; 
RM/240 – Område för turistanläggningar (240 m² byggrätt), MU – Jord- och skogsbruksområde, 
behov att styra friluftslivet, M-1 – Jord- och skogsbruksdominerat område, A-1 – zon som anger 
möjlighet att bevilja direkta bygglov för fritidsbostäder och bostäder för permanent boende enligt 
44, 72 och 137 §§ MBL. RM/240 området består enligt dimensioneringsberäkningen av 
två separata byggnadsplatser. 
 

 

Bild 4. Utdrag ur delgeneralplanen för havsnära boende. Berört område med rött. 

6. BEFINTLIGA UTREDNINGAR OCH UTREDNINGAR SOM 
SKALL UTARBETAS 
För området har uppgjorts baskarta under 2018 vilken godkänts av Malax kommun. Övriga nya 
utredningar anses inte behövliga eftersom området är bebyggt sedan tidigare och planeringen ba-
serar sig på delgeneralplanen. 

  



9 
 
 
 
 

 

 

7. BEDÖMNING AV KONSEKVENSER 

”MBL 9 § - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas 

En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och 
på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens konsekvenser utreds ska pla-
nens uppgift och syfte beaktas. 

När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kulturella kon-
sekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ utredas i behövlig omfattning. 
Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser.” 

”73 § Särskilda krav på innehållet i en general- och detaljplan som gäller fritidsbebyggelse på strandområ-
den 

När en generalplan eller detaljplan (stranddetaljplan) utarbetas för att i huvudsak reglera fritidsbebyggelse på 
ett strandområde, skall det utöver vad som i övrigt bestäms om general- eller detaljplaner ses till att 

1) det planerade byggandet och annan markanvändning lämpar sig för strandlandskapet och omgivningen i 
övrigt, 
2) naturvård, landskapsvärden, rekreationsbehov, vattenvård och vatten och avlopp samt vattnens, terrängens 
och naturens särdrag beaktas även i övrigt, samt att 
3) det kvarstår ett tillräckligt stort sammanhängande obebyggt område på strandområdena. 

När en plan utarbetas för ett område som inbegriper ett befintligt byområde, tillämpas inte det som föreskrivs i 
1 mom. 3 punkten inom byområdet, under förutsättning att det beaktas att det finns tillräckligt med områden 
som lämpar sig för rekreation. (21.4.2017/230) 

Angående stranddetaljplaner gäller i övrigt vad som bestäms om detaljplaner. Vad som i 60 § bestäms om be-
dömning av detaljplaners aktualitet gäller dock inte stranddetaljplaner.” 

 
Delobjekten för bedömningen av konsekvenserna baserar sig på markanvändnings- och byggla-
gen samt –förordningen. Enligt lagens 9 § och förordningens 1 § bedöms i samband med utarbet-
ningen 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. 
6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet. 
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8. INTRESSENTER  

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas be-
tydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behand-
las i planläggningsarbetet. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma 
verkningarna av planläggningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken.  
På basen av MBF 28 § anses inte NTM-centralen eller Österbottens förbund beröras av plane-
ringen, ärendet delges dock NTM-centralen. 
Intressenter i planläggningsarbetet är åtminstone följande (enligt MBF 28 §): 
 
- Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planlägg-

ningsarbetet: 
• Malax kommuns förvaltningsenheter 
• NTM-centralen i Södra Österbotten 
• Västkustens miljöenhet 
• Vattenområdets samfällighet 
• Malax församling  

 
- Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs 

av planläggningsarbetet. 
 

- Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av plan-
läggningsarbetet:  

• Användare, innehavare, markägare och invånare i planläggningsområdet och dess influ-
ensområde.  

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

9. DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN 

MBL 1 § 
Lagens allmänna syfte 
 
Syftet med denna lag är att reglera områdes-
användningen och byggandet för att på det 
sättet skapa förutsättningar för en bra livs-
miljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, 
socialt och kulturellt hållbar utveckling. 
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 öp-
pen information om de ärenden som behand-
las. 

 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 samt program för deltagande och bedöm-
ning 
 
• Att detaljplaneringen har inletts informeras genom planläggningsöversikten.  
• Program för deltagande och bedömning finns framlagt under tjänstetid på kommunens an-

slagstavla och på kommunens internetsida. PDB till påseende enligt MBL 63 § och MBF 
30 §. 

• Myndighetssamråd enligt MBF 35 §, 26 § samt MBL 66 § anses inte behövligt pga. pro-
jektets ringa betydelse. 
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• Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommu-
nens anslagstavla och på kommunens internetsida.  
 

Utarbetande av planeutkast 
 
• Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommu-

nens anslagstavla och på kommunens internetsida.  
• Utkastet hålls offentligt framlagt på kommunens anslagstavla och på kommunens inter-

netsida under 30 dagar. Utkast till påseende enligt MBL 62 § och MBF 30 §. 
• Under tiden utkastet är framlagt finns möjlighet att göra skriftliga och muntliga påpekan-

den. Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter. 
 

Utarbetande av detaljplaneförslag 
 
• Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommu-

nens anslagstavla och på kommunens internetsida.  
• Förslaget hålls offentligt framlagt på kommunens anslagstavla och på kommunens inter-

netsida under 30 dagar. Förslaget till påseende enligt MBL 65 §, MBF 27 § och MBF 28 §. 
• Under tiden förslaget är framlagt finns möjlighet att göra skriftliga och muntliga anmärk-

ningar. Begäran om utlåtande från förvaltningar och myndigheter.  
• Styrelsebehandling, godkännande av förslaget och sändning för fullmäktigebehandling.  
• Fullmäktigebehandling, godkännande av förslaget.  

10. TIDTABELL 

Målet är att stranddetaljplanen skall vara klar för behandling i kommunfullmäktige under våren 
2023. 
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