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1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 
 

1.1 Planområdets läge 
 
Planområdets areal är ca 11,23 ha inklusive vattenområde (markareal ca 5,5 ha) och områ-
det är beläget på Långholmen, ca 500 m från huvudön Strömsös sydostliga strandkant, i 
Ekenäs östra skärgård intill kommungränsen mot Ingå. Strömsö ligger cirka 18 km ostsydost 
om Ekenäs. Planområdet omfattar fastigheterna 710-482-1-133 (Långholmen) och 710-482-
1-147 (Mittholmen) som är i privat ägo. 
 

 
Planområdets läge på guidekartan. Planområdet är märkt med grönsträckad linje. 

 
1.2 Planens namn och syfte 

 
För planen används namnet Strömsö, Långholmen. Syfte med planen är att flytta en del av 
byggnadsrätten från fastighet 710-482-1-147 till bredvidliggande fastighet 710-482-1-133 och 
slå ihop två byggplatser (RA-3/1) i den nuvarande strandplanen till en byggplats (RA-3). Där-
med minskas antalet byggplatser på området med en. Avsikten är att de nuvarande fastig-
heterna slås ihop till en fastighet med en byggplats. Byggplatsen ansluts till Strömsö vatten- 
och avloppsteknik.  
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1.5 Förteckning över andra handlingar och bakgrundsutredningar som berör pla-
nen 
 
- Stranddetaljplanen för Strömsö (plannummer 2072).  
- Strandgeneralplanen över Ekenäs Östra skärgård. 
- Utlåtande rörande miljövärden (Keiron 2023). 
 

2 SAMMANFATTNING 
 

2.1 Planprocessens skeden 
 
• Initiativet till planändringen togs av områdets markägare. Planläggningsnämnden har be-

slutat att inleda projektet och godkänna PDB 30.11.2022 § 178.  
• Detaljplanearbetet kungjordes anhängigt (PDB) 16.12.2022.  
• Planförslaget har varit framlagt i enlighet med 65 § MBL och 27 § MBF under perioden 

xx.xx – xx.xx.20xx. Om utkastet inlämnades xx utlåtanden och xx anmärkningar. 
 
Planförslaget läggs fram i enlighet med 65 § MBL och 27 § MBF. Om framläggandet av för-
slaget kungörs på stadens officiella anslagstavla på adressen: 
http://www.raseborg.fi/kungoerelser 
 

2.2 Detaljplanen 
 
I samband med stranddetaljplanändringen är målsättningen att slå ihop två nuvarande RA-3 
områden till ett RA-3 område innehållandes endast en byggplats med en total byggplatsvis 
byggrätt som inte överskrider de ursprungliga byggplatsernas sammanslagna byggrätt. I och 
med ändringen minskas alltså antalet byggplatser i området med en. Samtidigt ökas andelen 
obyggd strandlinje och MY områdesreserveringen på området växer. De nuvarande fastig-
heterna är i privat ägo och ägs av samma markägare. Avsikten med planen är att fastighet-
erna sammanslås till en fastighet. Den nya byggplatsens totala byggrätt fastställs i och med 
planändringen till 440 v-m2, varav en separat strandbastubyggnad får vara högst 40 v-m2. 
Huvudbyggnaden fastställs till att vara högst 340 v-m2 med våningsantalet II. Det tillåtna to-
tala antalet byggnader följer principen för en byggnadsplats. Byggnadernas avstånd från 
stranden följer principerna i den nuvarande stranddetaljplanen för Strömsö.   
 
Byggandets placering på planområdet baserar sig på en anhängig bygglovsansökan och 
markägarens målsättningar. Bygglovet är ansökt enligt den nuvarande stranddetaljplanesitu-
ationen. Markägarens önskan är att genom minskandet av byggplatserna från två till en 
kunna utnyttja den totala tillåtna totala byggrätten i den ursprungliga planen i ett mindre antal 
byggnader än vad den nuvarande stranddetaljplanen medför. Av de byggnadsvisa byggrät-
terna utökas dock endast fritidsbostaden till att vara större än vad den nuvarande planen till-
låter. Då stranddetaljplaneändringen vunnit laga kraft och fastigheterna sammanslagits kan 
fritidsbostaden förstoras i enlighet med planändringen. Fritidsbostaden är planerad så att 
förstorningen kan genomföras utan att volymen eller byggnadskroppens storlek förändras. 

http://www.raseborg.fi/kungoerelser
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2.3 Genomförande av detaljplanen 
 
För genomförandet svarar områdets markägare. Stranddetaljplanen kan genomföras efter att 
planen vunnit laga kraft. 

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 
 

3.1 Utredning av planeringsområdets förhållanden 
 
Storleken på planeringsområdets markområde är cirka 5,5 ha. Området är beläget på ön Lång-
holmen. Ön är del av Strömsö området där det förekommer främst fritidsboende. Området 
omfattar Långholmens norra del och sträcker sig till sundet mellan huvudön Strömsö och Lång-
holmen. Det bergiga och skogiga området är för närvarande i naturtillstånd.  
 

3.1.1 Landskapet och naturmiljön 
 
Långholmen är beläget i Ekenäs östra skärgård intill kommungränsen mot Ingå. Den skogbe-
klädda holmen hör till mellanskärgårdens zon, där havsvindar och vågor påverkar naturmiljön 
mer än i de skyddade vikarna i innerskärgården. Det ekologiska tillståndet för ytvattenmiljön i 
Ekenäs östra skärgård är nöjaktig, vilket beror på havets övergödning. Holmen är rätt stor 
och ställvis hög. Berggrunden består av mikroklingranit (Keiron). 
 
Långholmen representerar en för sin näromgivning typisk skärgårdsmiljö. Områdets trädväxt-
lighet är rätt tät och barrträdsdominerande, på klipporna är barrträdsbeståndet mindre. 
Strandlinjen är varierande bergig och stenig. Markväxtligheten består mestadels av mossa 
och blåbärsris, jordmånen är typisk. Norra delens topografi karaktäriseras av en däld som är 
skyddad från de flesta håll. Dälden vetter flackt ned mot stranden i sydväst. Området är för 
närvarande i naturtillstånd. Byggande som placeras mer än 40m från stranden skymtar end-
ast tidvis i den täta strandvegetationen. 
 
Holmen är rätt kuperad med ställvisa öppna bergspartier. Växtligheten på själva stranden är 
ställvis sparsam. Strandlandskapet är för sin omgivning typisk med steniga klippor varvat 
med tätare strandväxtlighet som utgörs mest av al. Växtligheten vid och innanför stranden är 
tät och skogig. Strandens profil är ganska brant och det finns inte förutsättningar för en bred 
strandäng. Artrikedomen bland kärlväxter och mossor är liten, vilket återspeglar typisk väst-
nyländsk och karg skärgårdsmiljö (Keiron).  
 
Utgående från planläggarens platsbesök sommaren 2022 kan konstateras att på området 
inte förekommer några avvikande naturelement från den normala barrträdsdominerande och 
skärgårdsaktiga naturmiljö som Långholmen representerar. Långholmen utgör för sin närom-
givning en typisk barrträdsdominerad holme med tidvis förekommande öppna bergsytor.  
I samband med planläggning har det gjorts en skild bedömning av planområdets naturvärden 
(Keiron). 
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Utdrag ur baskartan. Platserna för beskrivningens fotografibilder markerade med rött. 
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Bild 9 

 
Bild 10 
 

3.1.2 Byggd miljö, det arkeologiska arvet 
 
Planområdet är obebyggt och är för närvarande i naturtillstånd. Byggplatsen ansluts till 
Strömsö vatten- och avloppsteknik. I planområdet finns inga kända fasta fornlämningar eller 
övriga kulturarvsobjekt. 
 

3.1.3 Markägoförhållanden 
 
Planområdet är i privat ägo. De nuvarande fastigheterna ägs av samma markägare. 
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3.2 Planeringssituationen 
 
Landskapsplan 
Helheten Nylandsplanen 2050 innefattar tre etapplandskapsplaner som utarbetats för 
Helsingforsregionen, östra respektive västra Nyland.  I landskapsplanen ingår alla centrala 
markanvändningsteman och den har beretts under åren 2016–2020. Landskapsfullmäktige 
godkände 25.8.2020 landskapsplanehelheten Nylandsplanen 2050, och landskapsstyrelsen 
bestämde att planerna skulle träda i kraft 7.12.2020.  
 
Planhelheten har trätt i kraft till den del som förvaltningsdomstolen genom sitt avgörande, 
meddelat 24.9.2021, har avslagit besvär som hade anförts. Besvärsprocessen gällande Ny-
landsplanen är ännu inte avslutad. Nylandsplanen kan vinna laga kraft först när besvären har 
prövats i högsta förvaltningsdomstolen. 
 

 
Utdrag ur sammanställning av de gällande landskapsplanerna. Långholmen markerad med röd pil. 

 
Generalplan 
Planområdet hör till Ekenäs Östra skärgård strandgeneralplanen. Planeringsområdet ligger i 
generalplanen inom område för laga kraft vunnen stranddetaljplan. 
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Utdrag ur strandgeneralplanen för Ekenäs Östra skärgård. Planeringsområdet märkt med rödsträckad 

linje. 

 
Detaljplan 
Planområdet hör till stranddetaljplanen för Strömsö. I planen innehar området två RA-3 om-
råden (6a och 6b) och mellan dem en del av MY område. I områdets nordöstra del finns en lv 
reservering. 
 

 
Utdrag ur detaljplan för Stömsö. Planeringsområdet märkt med rödsträckad linje. 
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Byggnadsordning 
Raseborgs stads byggnadsordning har godkänts 14.5.2018 av stadsfullmäktigen och den har 
fastställts 5.7.2018. 
 
Byggförbud 
I området gäller inte byggförbud. 
 

4 DETALJPLANERINGENS SKEDEN 
 

4.1 Behovet av detaljplanen 
 
Behovet av ändringen av stranddetaljplanen har initierats av områdets markägare.  
 

4.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 
 
Initiativet till planändringen togs av planområdets markägare. Planläggningsnämnden har be-
slutat att inleda projektet och godkänna PDB 30.11.2022 § 178 
 
Detaljplanearbetet kungjordes anhängigt 16.12.2022. 
 

4.3 Deltagande och samarbete 
 

4.3.1 Intressenter 
 
Intressenter är enligt § 62 markanvändnings- och bygglagen markägarna på området och de 
vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myn-
digheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen, åt-
minstone följande: 
 
Regionala myndigheter  
- Nylands NTM-central 
- Nylands förbund 
- Västra Nylands museum 
 
Stadens myndigheter 
-  Miljö- och byggnadsnämnd  
-  Tekniska nämnden 
 
Övriga aktörer 
- Raseborgs Natur r.f. 
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4.3.2 Deltagande och växelverkan 

 
Planen för deltagande och bedömning innehållandes ett planutkast har kungjorts till påse-
ende 16.12 2022.  
 
Planförslaget har varit framlagt i enlighet med 65 § MBL och 27 § MBF under perioden xx.xx 
– xx.xx.20xx. Om utkastet inlämnades xx utlåtanden och xx anmärkningar. 
 
Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av plan-
läggningen och skriftligt eller muntligt uttala sin åsikt om saken. Därtill kan man skicka respons 
via e-post till projektets kontaktpersoner (planeringskonsulten). 
 

4.3.3 Myndighetssamarbete 
 
I samband med stranddetaljplanerändringen ordnas inte ett myndighetssamråd. Under pro-
cessen gång har det hållits arbetsmöten mellan planläggningens representant (Raseborg 
stad) och planläggaren. 
 

4.4 Mål för detaljplanen 
 
Målen för detaljplanen är att tillåta uppförandet av en större fritidsbostad med tillhörande eko-
nomibyggnad samt en separat bastu- och ekonomibyggnad enligt markägarens önskemål. 
För byggnaderna är ansökt bygglov. I bygglovet söks fritidsbostaden i enlighet med nuva-
rande detaljplan. Bygganden är placerad i terrängen så, att när detaljplaneändringen har 
vunnit laga kraft kan bygganden förstoras utan att volymen eller byggnadskroppens storlek 
förändras. 
 
Därtill är målen med planändringen att minska på byggandets inverkan på strandlandskapet 
genom att koncentrera byggandet till ett färre antal byggnader i förhållande till vad den ur-
sprungliga planen tillåter.  
 
Detaljplanerändringen följer i övrigt målen som finns uppställda i den ursprungliga strandde-
taljplanen. 
 

5 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
 
I och med stranddetaljplanändringen sammanfogas två nuvarande separata fritidsbyggplat-
ser (RA-3) till ett RA-3 område innehållandes endast en byggplats med en total byggplatsvis 
byggrätt som inte överskrider de ursprungliga byggplatsernas sammanslagna byggrätt.  
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I planen fördelas byggandet mellan två byggrutor. Inom den större rutan får byggas en fritids-
bostad på högst 340 v-m2 med en tillhörande ekonomibyggnadsdel på högst 30 v-m2. Fritids-
bostadens tillåtna våningsantal är II. I byggrutan finns en beteckning för underjordiskt ut-
rymme (ma) som baserar sig på det anhängiga byggnadslovets ansökan. Inom den andra 
byggrutan får placeras en bastubyggnad på högst 40 v-m2 och ekonomibyggnad på högst 30 
v-m2. Våningsantalet för denna byggruta är I. Avstånden från byggrutornas gräns till stranden 
följer de principer som är uppställda i stranddetaljplanen för Strömsö.  
 
Byggandets placering i planen baserar sig på en anhängig bygglovsansökan sökt i enlighet 
med den nuvarande stranddetaljplanen. I och med planändringen kan fritidsbostaden försto-
ras och fastigheterna sammanslås till en byggplats. Fritidsbostaden är planerad så att 
förstorningen kan genomföras utan att volymen eller byggnadskroppens storlek förändras. 
 
I planen anvisas två områden för bryggor. En mindre brygga får anläggas inom byggruta för 
brygga (lv) på områdets västra strand där bastubyggnadens byggruta är placerad. Ett LV 
område är reserverat för en brygga som betjänar fritidsbostaden. LV området är placerat vid 
områdets nordöstra strand. 
 
I och med planändringen ökar andelen obyggd strandlinje på området och MY områdesre-
serveringen i förhållande till den ursprungliga planesituationen växer. På MY område skall 
fästas speciell uppmärksamhet vid strandlandskapets värden. På området gäller åtgärdsbe-
gränsning enligt MBL 128 §. 
 

5.1 Planens struktur 
 
Planen innehåller följande områdesreserveringar: RA-3, LV, MY och W. Planområdets stor-
lek är 11,23 ha (markområde ca 5,5 ha). Planändringens områdesstorlekar är enligt följande: 
 

Områdesreservering ursprunglig planändringen 
RA-3 1,46 ha 1,33 ha 
MY  4,1 ha 4,22 ha 
LV  triangelmarkering 0,08 ha 
W  5,99 ha 5,99 ha 

 
I och med planändringen ökar andelen obyggd strandlinje i området med ca 80m.  
 

5.1.1 Dimensionering 
 
I och med planändringen minskas antalet byggplatser på planområdet från två till en och om-
rådena reserverade för byggandet minskas. På byggnadsplatsen får uppföras en fritidsbygg-
nad och ekonomibyggnader, sammanlagt 440 v-m2, varav en separat bastubyggnad får vara 
högst 40 v-m2. Byggnaderna skall placeras på byggnadsplatsen inom i planen angivna byg-
gandsrutor. Den totala totalabyggplatsvisa byggrätten överskrider inte de ursprungliga bygg-
platsernas sammanslagna byggrätt. 
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5.2 Planens konsekvenser 
 
Planens byggande avviker inte väsentligt från den ursprungliga planens tillåtna byggande. I 
och med planändringen ändras fördelningen av den totala byggrätten på området i förhål-
lande till den ursprungliga planen så att den koncentreras till ett färre antal byggnader. Anta-
let byggplatser minskar från två till en och byggandets inverkan på landskapet och miljön 
minskar därmed. Områdets MY reservering och andelen obyggd strand ökar något.   
 
Enligt anhängig bygglovsansökan och markägarens målsättningar placeras huvudbyggnaden 
på fastigheten 1:133 i närheten av en lägenhetens högre punkter. Enligt planändringen kan 
byggnaden förstoras till 340 v-m2 och uppföras i två våningar. På platsen för huvudbyggna-
den är holmens bredd 110 – 120 meter. Detta innebär att avståndet mellan byggnaden och 
strandlinjen (till den östliga och västliga stranden) skulle bli något över 40 meter, vilket med 
tanke på den stora byggnadsmassan kan vara relativt litet. Byggandens storlek påverkar 
landskapet något. Dess placering är i enlighet med den ursprungliga planen. Bygganden är 
därtill planerad så förstorandet av den nu planerade lösningen varken förstorar dess volym 
eller byggnadskropp. Förstorandet så som förevisas ändrar inte dess karaktär i landskapet 
på annat sätt än att det uppstår flera glasytor i nedre delen av fasaden. Enligt planen skall 
större glasytor vara av lågreflektivt glas.  
 

 
5.2.1 Konsekvenser för landskapet och den byggda miljön 

 
Planändringen följer principerna uppställda i den ursprungliga planen. Planändringen kon-
centrerar byggandet på området till ett mindre antal byggnader. Den ursprungliga planen 
skulle två separata fritidsbostäder med bastu samt tillhörande ekonomibyggnader och sprida 
byggandet över en längre stäcka av stranden. I och med planändringen och det sökta bygg-
lovet motsvarar inverkan av byggandet i praktiken <till två eller tre byggnader.  
 
Fritidsbyggandens placering är i enlighet med den nuvarande stranddetaljplanen och är pla-
cerad enligt den rådande topografin. Fritidsbygganden är placerad vid östra kanten av däl-
den som finns på området. Dälden är det område där bygganden naturligast kan placeras 
med tanke på avståndsbestämmelserna. En placering i mitten av dälden skulle dock föror-
saka problem med avstånden till stranden samt med hanteringen av ytvattnet mot däldens 
östra kant. Därför är den placerad på kanten av dälden, så att ljus kan fås både från öster 
och väster. Mot öster ter sig bygganden som en envåningsbyggnad högre upp i stranden och 
skyms i strandlandskapet av befintlig skogsvegetation. Mot väster och sydväst skyms byg-
ganden delvis av däldens motsatta kant och av befintlig strandvegetation. Bygganden är ut-
formad i ett plan och upplyft så att under bygganden bildas en mur i natursten. I murens nivå 
uppförs en ekonomibyggandsdel och i samband med planändringen skulle där även tillåtas 
utrymmen som anknyter sig till fritidsbostaden.  
 
Bastubyggnaden med ekonomibyggnad är placerad vid västra stranden, där skogen och 
strandvegetationen är tät. Bastubyggnaden anläggs med gröntak. Bakom bastubyggnaden 
anläggs en tennisplan. Planen är placerad så att den inte syns i strandlandskapet.   
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LV områdets båthamn i områdets norra del följer de uppställda principer och den lv reserve-
ring som finns i den ursprungliga planen.  
 
 

 
Vy från stranden. Fritdisbostadens ungefärliga takhöjd märkt med röd linje. 

 

 
Flygfoto. Byggandets placering med vitt. 
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Den planerade och med bygglov sökta fritidsbostaden.  
 

 
Fasad mot väst enligt nuvarande byggandslov.  
 

 
Fasad mot väst efter förstorning till 340v2my.  
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5.2.2 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 
 
Byggandets inverkan på naturen och naturmiljön i samband med planändringen är relativt 
liten. I och med planändringen anvisas inte några nya platser för byggande som skulle avvika 
från den nuvarande planen. Då byggnadernas antal minskar på området minskar också be-
lastningen på byggnadernas näromgivning. Slitaget på den ställvis karga naturen minskar 
något då det exempelvis behövs färre stigar mellan olika byggnader mm. Byggandet är an-
passat i terrängen så att onödig inverkan på byggnadernas närmiljö undviks. Skogens natur-
tillstånd förblir oförändrad om man frånser platserna vid byggandet. 
 
I samband med planläggning har det gjorts en skild bedömning av planområdets naturvärden 
och planändringens konsekvenser för miljön (Keiron). Enligt bedömningens rekommendat-
ioner är områdets naturtyper och växtlighet allmänt förekommande och behöver inte invente-
ras i större detalj för planändringens ändamål. Det konstateras också att det tilltänkta byg-
gandets påverkan är relativt lika jämfört med den tidigare fastställda planens möjliga påver-
kan. Eventuellt kan ändringen vara positiv för naturvärdena, då byggplatsernas antal minskar 
och mindre yta röjs till gårdstun (Keiron). 
 
På holmen häckar sannolikt några allmänna skogsfåglar såsom bofink och kungsfågel, men 
eventuellt även några sjöfåglar såsom skrake, knipa och ejder. Det finns endast en fågelob-
servation dokumenterad för holmen i laji.fi-portalen och den gäller en storskrake (laji.fi 2023). 
I naturbedömningen konstateras att planändringen inte medför några större förändringar med 
tanke på fågellivet. Inverkan är närmast smått positiv, då byggandet och vistelseområdena 
koncentreras till endast en byggplats (Keiron). 
 

5.2.3 Övriga konsekvenser 
 
Planändringen har inga övriga konsekvenser. Byggnaderna ansluts till Strömsö vatten- och 
avloppsteknik.  
 

5.3 Störande faktorer i miljön 
 
Planen innehåller inte störande faktorer i miljön.  
 

5.4 Planbeteckningar och planbestämmelser 
 
Se bilaga 1 och 2, detaljplanekarta samt bestämmelser. 
 

6 GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN  
 

6.1 Planer som styr och åskådliggör genomförandet 
 
Utöver planens bestämmelser sker byggandet i enlighet med lagstiftningen och i tillämpliga 
delar enligt Raseborgs stads byggnadsordning. 
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6.2 Schema för genomförandet 

 
Detaljplanen kan genomföras efter att planen vunnit laga kraft och när fastigheterna sam-
manslagits till en fastighet. 
 

7 KONTAKTINFORMATION 
 
Ledande planläggningsingenjör Niclas Skog 
Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs  
tel. 019 289 3840 
niclas.skog(at)raseborg.fi 
 
 
Planeringskonsult:  
Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA 
050 59090937 
fl@arkitekturum.fi 
Arkitekturum Ab 
Freesegatan 3 A6, 00100 Helsingfors 
 
 
Address för skriftlig respons och anmärkningar: 
 
Raseborg stad 
Planläggningsenheten 
Raseborgsvägen 37 
10650 Ekenäs 
 
Eller till följande epost adress: 
planlaggning(at)raseborg.fi 
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