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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

Beskrivning av detaljplaneändring, gäller den stranddetaljplanekarta 

som är daterad 9.7.2015. 

Specificering av området 

Stranddetaljplaneändringen gäller:  

Följande fastigheter i Bredvik by i Raseborgs stad: 

RNr 
1:7, 2:1, 2:111, 2:112, 2:113, 2:114, 2:115, 2:116, 2:117, 2:118, 
2:119, 2:120, 2:121, 2:122, 2:123, 2:124, 2:154, 2:155, 2:156, 
2:157, 2:158, 2:159 2:161, 2:162, 2:163, 2:164, 2:166, 2:167, 2:168, 
2:171 och 2:173.  
 

Genom ändringen av stranddetaljplanen bildas: 

Genom ändringen av stranddetaljplanen bildas: 

I Bredvik by i Raseborgs stad 

kvarteren 1, 2, 4–8, 21–22, 33 och 37 och till dem hörande 

rekreations-, trafik- samt jord- och skogsbruksområden. 
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2. SAMMANDRAG 

Nedan ges en kort beskrivning av planläggningsprocessens skeden, syfte och hur de genomförts. 

 

2.1 PLANLÄGGNINGSPROCESSENS SKEDEN 

 

Skede Tid 

Myndigheternas samråd 9.11.2010 

Information om att planen anhängiggjorts gavs per brev 

till markägarna på grannfastigheterna samt på anslags-

tavlan 

18.11.2010 

Programmet för deltagande och bedömning samt ett pre-

liminärt planutkast var offentligt framlagda 

från 19.11.2010 

Planförslaget framlagt 20.2–23.3.2012 

Stadsfullmäktige 10.11.2014 

Rättelseuppmaning, NTM-centralen i Nyland 17.12.2014 

Planförslaget II framlagt 11.5 – 

12.6.2015 

 

2.2 STRANDDETALJPLAN 

 

Genom planändringen ändras oförverkligade parkområden till jord- och skogsbruksområden. Om-

rådet för tjänster som betjänar turismen (RM) avlägsnas och ersätts med två separata byggplat-

ser för fritidshus som placeras i västra delen av Bredvik Möön. Dessutom höjs byggrätten per 

byggplats till den nivå som nu tillåts. Samtidigt avlägsnas planförbudet mot vattentoaletter. 

 

2.3 INITIATIV 

 

Initiativet till att göra upp en stranddetaljplan har kommit från en av områdets markägare som 

äger största delen av stranddetaljplaneområdet. Markägaren har för avsikt att ändra de oförverk-

ligade samnyttjoområdena enligt det som nu planläggs, alltså till områden med beteckningar som 

börjar med M. Detta gör det på ett tydligare sätt möjligt att avstå från markägande på området. I 

samma planläggningsprocess möjliggörs också de önskemål om planändringar som framförts av 

andra markägare på planområdet. Av andra markägare har skriftligt samtycke till den föreslagna 

planändringen begärts, och samtycke har fåtts av så gott som alla ägare på stranddetaljplanens 

område. Om samtycke inte erhållits lämnades ifrågavarande fastighet utanför planändringsområ-

det. 

 

2.4 FÖRVERKLIGANDE AV STRANDDETALJPLANEN 

 

Det beror främst på de privata markägarna om detaljplanen förverkligas.  
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3. UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 PLANERINGSOMRÅDETS FÖRHÅLLANDEN 

 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

 

Området ligger i Raseborgs stad i Bredvik by. Området ligger cirka 7 kilometer norr om Hangö 

udd.  

 
Figur 3-1 Planändringsområdets läge 

 

 

Figur 3-2 Avgränsning av gällande planområde. Till planändringsområdet hör inte den västligaste sepa-
rata delen 

 

3.1.2 Naturmiljö  

 

För området har gjorts en särskild natur- och landskapsutredning som utgör bakgrundsmaterial 

för planen. Nedan beskrivs utredningens väsentligaste delar beträffande naturen. I bilaga 1 finns 

en karta över värdefulla naturobjekt i området. 

Planändringsområdet ligger i den hemiboreala zonen, alltså i ekzonen. I ekzonen är vegetationen 

frodig och lundar förekommer också allmänt. Till planområdet hör två områden på fastlandet, två 

ganska stora öar (Storholmen och Bredvik Möön) samt tre mindre öar nämligen Gärdsholmen, 

Laduholmen och Marholmen. Alla öar som ingår i utredningsområdet är skogbevuxna. 

Planområdets naturmiljö är mångsidig och det finns flera betydande naturobjekt i området. På 

kartorna nedan presenteras områdets generella vegetationstyper och i texten beskrivs olika del-

områden.  
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Marudden 

 

Figur 3-3 Karta över vegetationstyper på Marudden.  

På den del av planområdet som ligger på Marudden finns obebyggd strandlinje endast i liten om-

fattning och inga nya byggplatser planeras på Marudden. Det viktigaste naturobjektet på Mar-

udden är ett område med obebyggd strandlinje på dess östra strand. Det här området består av 

blandskog på lundartad (OMT) mo där också flygekorre ställvis förekommer. Flygekorrarna besk-

rivs närmare i naturutredningen. 

På den lundartade mon förekommer också ställvis grovt trädbestånd samt små mängder med 

murkna träd. Skogen består av blandskog där det växer gran, tall, björk, asp och nära stranden 

också klibbal. Förhållandet mellan olika trädslag varierar i olika delar av området, det finns både 

talldominerade, grandominerade och lövträdsdominerade områden. Typiska arter i undervegetat-

ionen är blåbär, ekorrbär, harsyra och skogsstjärna. 

De grandominerade områdena på lundartad mo övergår ställvis i tallbestånd på bergig frisk och 

torr mo. Underväxten består av björk, en, rönn och vide. Rikligast i undervegetationen förekom-

mer blåbär, lingon, skogsstjärna och skogskovall. Den friska mon är variationsrik med små om-

råden med berg i dagen samt tallbestånd på berg. De sistnämnda är ställvis trädfattiga och har 

delvis på grund av slitage till och med förlorat sitt växttäcke. 

I norra delen av planområdet finns en ris-tallmyr med välvuxna tallbestånd och inslag av glas-

björk. Dominerande arter i undervegetationen är getpors, blåbär och lingon. 

   

Figurserie 3-4 Till vänster Maruddens strandklippor, i mitten tallbestånd på berg som gränsar till frisk 

mo och till höger rundhällar som saknar växttäcke till följd av slitage. 
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Bredvik Möön 

 

Figur 3-5 Karta över vegetationstyper på Bredvik Möön. 

Bredvik Möön är till arealen en ganska stor ö som är huvudsakligen obebyggd och saknar vägför-

bindelse. På området finns för närvarande tre fritidshus vilkas byggplatser och näromgivning är 

avgränsade så att de inte ingår i planändringsområdet. 

Bredvik Mööns västra spets samt den norra stranden består främst av områden med klippor. Vid 

den södra stranden finns skyddade bukter och frodigare växtlighet. Bredvik Mööns värdefullaste 

naturobjekt är asklunden i dess mellersta del. Där växer över 20 stammar av ask och det finns 

också rikligt med askplantor på området. Dessutom finns det flera grova lönnar samt aspar och 

vårtbjörkar. Ädelträdslunden uppfyller beträffande antalet askstammar kriterierna för en skyddad 

naturtyp enligt naturvårdslagen 29 §. Askarna är främst koncentrerade till ett cirka 0,2 hektar 

stort område. Lundområdet som är avgränsat på kartan omfattar däremot cirka 1,8 hektar. 

Asklundar är klassificerade som starkt hotade (EN) naturtyper (Raunio m.fl. 2008). 

Området där ädelträdslunden finns är kulturpåverkat. På området finns stenfoten av en gammal 

byggnad samt delar av en gammal stengärdsgård. Buskskiktet är sparsamt och området är even-

tuellt gammal hagmark. Ställvis förekommer dock måbär och en, och på området finns också 

stora snår av häckspirea. I synnerhet i närheten av den gamla stengärdsgården växer det rikligt 

med träjon. 

I undervegetationen finns bl.a. vitsippa, blåsippa, liljekonvalj, smultron, fyrkantig johannesört, 

lundgröe, stinksyska, teveronika, stenhallon, bergslok, grenrör, kråkvicker och hundloka. 

Rekommenderad planbeteckning för ädelträdslunden är naturskyddsområde (SL). Beslut om den 
skyddade naturtypen samt områdets officiella avgränsning fattas av NTM-centralen i Nyland, an-
svarsområdet för miljö- och naturresurser. Områden som hör till skyddade naturtyper får inte 
ändras så att naturtypens särdrag äventyras. 
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Figur 3-6 Till vänster askar och örtdominerad vegetation. Till höger träjon i närheten av den gamla 

stengärdsgården. 

Vid Bredvik Mööns västspets och på området vid den norra stranden finns vidsträckta områden 

med kala klippor samt talldominerade klippområden. I sänkorna mellan klipporna finns både för-

sumpade områden och små klippgölar som ökar klippområdets mångsidighet. På området med 

försumpade ställen växer bl.a. getpors, blåbär och lingon. Klippområdena domineras av renlav; 

det finns också rikligt med ljung och lingon. Ställvis är bergsområdenas trädbestånd i ett tillstånd 

som påminner om naturtillstånd och det förekommer också rottorkade träd. Vid öns norra strand 

bildar mosaiken av tallar på berg och försumpade sänkor ställvis en mångsidig helhet som har 

bevarats ganska väl i naturtillstånd. I klippsänkorna som gränsar till den norra stranden finns 

också små områden med friska moar dominerade av gran och björk. 

 

  

 

Figurserie 3-7 Klippor vid nordstranden samt frisk mo i svackorna mellan klipporna, till höger ganska 

gammalt tallbestånd på berg. 

Bredvik Mööns nordligaste spets består av en flack backe med björkdominerat och grovt trädbe-

stånd. På den friska mon finns också inslag av tall och gran. Öster om sluttningen finns en liten 

svacka dominerad av klibbal. Området har i någon mån madkaraktär, men sänkan är ganska torr 

jämfört med Västersundets och Storholmens klibbals-madkärr. Det klibbalsdominerade trädbe-

ståndet är inte speciellt grovt och i undervegetationen i sänkan förekommer bl.a. kärrsilja, 

strandlysing och älggräs. 

Bredvik Mööns östra delar består av talldominerad frisk mo (MT). Gamla stubbar och gallringsres-

ter visar att området har använts för skogsbruk, men ställvis har det också uppkommit murkna 

träd. I det grövre tallbeståndet finns inslag av björk och i underväxten förekommer också rönn 

och en. I den östra delen av ön består strandlinjen främst av flacka rundhällar. 
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Figurserie 3-8 Östra delens grova tallbestånd, klibbalssnår i strandsänkan samt flacka strandklippor på 
Bredvik Möön. 

Områdena på sydstranden av Bredvik Mööns västra delar består av gran- och lövträdsdomine-

rade friska moar. Träd som förekommer är bl.a. björk, asp, gran, tall, sälg och en. Trädbeståndet 

är huvudsakligen av medelålder eller yngre. På bukternas stränder i söder finns en klibbalszon 

med grova träd. 

Byggplatser som planerats i planen på Bredvik Möön 

På Bredvik Möön har två nya byggplatser planerats. De ligger vid öns södra strand längst inne vid 

en liten vik. Området där byggplatserna finns består av lövträdsdominerad frisk mo. Trädbestån-

det utgörs av björk, asp och sälg, men även tall, gran och en förekommer. Underväxten består 

av rikligt med rönnplantor. Trädbeståndet är huvudsakligen ungt eller av medelålder, men ställvis 

finns rikligt med murkna träd (främst sälg). Dominerande arter i undervegetationen är blåbär, 

skogsstjärna, ekorrbär, skogskovall och lingon.  

Trädzonen vid stranden utgörs av grova klibbalar. I närheten av stranden växer bl.a. blåsippa, 

hallon, skogsviol, älggräs, renfana och fackelblomster. Strandens växtlighet övergår småningom i 

en smal vasszon.  

De viktigaste naturvärdena på området som planeras som byggplatser sammanhänger med den 

ganska stora mängden murkna träd samt strandzonens klibbalszon med grova träd och den fro-

diga strandvegetationen. 

 

 

 

 

Figurserie 3-9 Till vänster en byggplats, i mitten ett grovt klibbalsbestånd på stranden och till höger 
strandzonen. 

 
Storholmen 

 

Den del av planområdet som ligger på Storholmen är när det gäller stränderna redan ganska tätt 

planlagd och största delen av fastigheterna är redan bebyggda. Ön genomkorsas av ett nätverk 

av skogsbilvägar. 

Hela områdets viktigaste naturobjekt är Storholmens ädelträdslund. Den ligger i östra delen av 

Storholmen vid Ekholmens bukt och uppfyller kriterierna för en skyddad naturtyp enligt natur-

vårdslagen 29 §. Ädelträdslunden består till en stor del av ädla lövträd. Dess areal är 1,7 hektar. 

Ädelträdslundar är klassificerade som starkt hotade (EN) naturtyper (Raunio m.fl. 2008). 
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Trädbeståndet i ädelträdslunden domineras av lövträd. Där förekommer bl.a. ek, lönn, ask, asp, 

sälg, gråal, klibbal, vårtbjörk och en ensam poppel. Ställvis finns i liten omfattning också gran 

och tall. Buskskiktet är tätt och omfattar utöver lövträdsplantor bl.a. hägg, rönn, måbär och röda 

vinbär.  

Undervegetationen domineras av örter. Där förekommer bl.a. vit- och blåsippa, liljekonvalj, sten-

hallon, smultron, ekorrbär, vårärt, stinksyska, hässlebrodd och fyrkantig johannesört. I ädelt-

rädslunden förekommer också krävande fågelarter, som beskrivs i kapitel 3.2. 

Ädelträdslunden verkar ha uppkommit av naturen. Den ensamma poppeln som finns på området 

har troligen ett samband med gammal bosättning i lundens närområde. Rekommenderad planbe-

teckning för ädelträdslunden är naturskyddsområde (SL). Beslut om den skyddade naturtypen 

samt områdets officiella avgränsning fattas av NTM-centralen i Nyland, ansvarsområdet för miljö- 

och naturresurser. Områden som hör till skyddade naturtyper får inte ändras så att naturtypens 

särdrag äventyras. 

 

Figur 3-10 Representativ ädelträdslund på Storholmen. 

Även klibbals-madkärret samt de ställvis förekommande smala havsstrandängarna har beaktats 

som värdefulla naturobjekt, fastän strandängarna delvis håller på att växa igen av vass. 

Öns västra delar består främst av talldominerade klippområden. Då man rör sig österut från klip-

pområdena blir trädbeståndet småningom grandominerat. På stora områdena av Storholmen 

finns frisk och lundartad mo med grandominerade skogar där även asp, tall och björk förekom-

mer. Ställvis finns det också små försumpade ställen. Frånsett det trädfattiga bergsområdet, 

ädelträdslunden och klibbals-madkärret som finns angivna på kartan används skogarna dock i 

hög grad för skogsbruk och granbestånden är av medelålder eller yngre. 

På Storholmens område finns frisk lund på ett större område än ädelträdslunden. Utanför områ-

det med ädla lövträd är det dominerande trädslaget asp och i buskskiktet finns bl.a. måbär och 

lönnplantor. I undervegetationen växer bl.a. vitsippa, liljekonvalj, stenhallon, vårärt, häss-

lebrodd, humleblomster, stinksyska, daggkåpa och fyrkantig johannesört. 

I närområdet kring ädelträdslunden finns en fuktig lundsvacka där ett dike löper mitt genom 

svackan. Där förekommer bl.a. hässlebrodd, skogslyst, nässla, måbär, hallon, kråkvicker, tevero-

nika och hundloka. 
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Figur 3-11 Lundområden på Storholmen. 

 

Figur 3-12 Värdefulla naturobjekt på Storholmen.  

 

Möjliga byggplatser på Storholmen 

Storholmens stränder är redan till stor del bebyggda och de fria strandremsorna mellan tomterna 

är huvudsakligen smala. Nedan ges korta beskrivningar av de fria strandområdena med tanke 

eventuell byggnation på dem. 
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Karta 3-13. De i texten beskrivna strandområdena numrerade. Områdesavgränsningarna hör ihop med 

nedanstående beskrivningar av eventuella byggområden. 

Område 1 

Vidsträckta bergsryggar gränsar nästan direkt till vassruggar vid stranden. Klipporna är så gott 

som kala, tall förekommer ställvis. Nära stranden växer också gran, asp och klibbal. På mineral-

jordsområdena mellan klipporna finns friska och torra moskogar. Trädbeståndets åldersfördelning 

varierar, träden är huvudsakligen av medelålder, men ställvis finns också litet murkna träd. Do-

minerande arter i undervegetationen är lingon, blåbär, ljung och örnbräken. I strandzonen finns 

också havsstrandäng som håller på att växa igen med vass. Frånsett strandängen och klibbals-

madkärret är området ordinärt i fråga om naturvärden. På bergsområdena kan byggandet på-

verka landskapet extra mycket, eftersom skyddande trädbestånd saknas. 

 

   

Figurserie 3-14 Strandklippor, frisk mo och havsstrandäng på område 1. 

Område 2 

Det lilla området med klippor kantas av lundartade moskogar. På klippområdet växer bl.a. träjon 

och kärleksört, på mon förekommer bl.a. liljekonvalj, vitsippa, ekorrbär, harsyra och lingon. Trä-

den består av gran, björk, asp och klibbal. 
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Figurserie 3-15 Klippområde, strandlandskap och blandskog på lundartad mo på område 2. 

Område 3 

Nära stranden finns frisk lund och vid strandlinjen frodig havsstrandäng. Till stranden leder ett 

dike, som var torrt när utredningen gjordes. Trädbeståndet utgörs av gran, björk och klibbal. 

Speciellt längs diket dominerar lövträden. I lunden växer bl.a. måbär, skogsbräken, majbräken, 

harsyra, skogsstjärna, skogslyst och örnbräken. En frodig svacka kantas av granbestånd av me-

delålder på lundartad mo. Ett lokalt representativt objekt. Det rekommenderas att objektet inte 

ingår i de områden som ska bebyggas. 

 

  

 

Figurserie 3-16 Strandäng och frisk mo på område 3. 

Område 4 

Grandominerad blandskog på frisk mo, där några gamla tallar med sköldbark samt gamla björkar 

har sparats. Trädbeståndet är till största delen av medelålder och dominerande arter i underve-

getationen är blåbär, lingon, örnbräken och ekorrbär. Frånsett enstaka gamla träd är den friska 

mon ordinär i fråga om naturvärden och verkar därför vara ett väl lämpat område som byggplats. 

 

 

 

Figurserie 3-17 Strandklippa och frisk mo på område 4. Till höger en liten tjärn på delområde 5. 

Område 5 

Mellan ädelträdslunden och den befintliga strandvillan finns en liten tjärn. På dess stränder växer 

bl.a. kråkklöver, strandlysing, fackelblomster och kärrsilja. På grund av ädelträdslunden och den 

lilla tjärnen blir det område som lämpar sig för byggnation på område 5 mycket smalt.  
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3.1.3 Landskap 

 

I indelningen i landskapsprovinser ligger Bredviks stranddetaljplaneområde i Södra kustlandet, 

närmare bestämt i Finska vikens kustregion. Vid Finska vikens kust är andelen kala och skogbe-

vuxna bergsmarker anmärkningsvärt stor. Landskapet vid stränderna inom Bredviks strandde-

taljplan är småskaliga och mångskiftande, vilket är typiskt för landskapsprovinsen. Skärgården 

karakteriseras av öar med rundhällar och tallskog samt utanför dem kala skär och små öar. Växt-

ligheten är frodig trots de ganska stränga förhållandena och det finns mycket lundar. Strandde-

taljplaneområdets stränder har huvudsakligen frodig växtlighet och de är slutna, men ställvis 

sträcker sig kala klippor brant ända fram till stranden, vilket skapar fri sikt mot ön. 

Närmiljön kring Bredviks stranddetaljplaneområde har varierande höjdförhållanden. Den högsta 

punkten är Kvarnkärrsberget, som reser sig till +31 m höjd över havet. På uddarna och öarna 

finns lägre toppar med en höjd på +15 – +25 m ö.h. De högsta punkterna på stranddetaljplane-

området finns på Storholmen och Bredvik Möön. Områdets stränder är huvudsakligen relativt 

flacka, men ställvis når branta klippor ända fram till havet. Den sönderskurna skärgården utanför 

Bredvik bildar ett skyddat mikroklimat på stranddetaljplaneområdet. 

På stränderna av Bredvik, Storholmen, Långnäset, Marholmen och Bredvik Möön finns numera 

byggnader som smälter väl in i landskapsbilden och huvudsakligen skyms av växtligheten. Mest 

synliga i landskapet är de byggnader som finns vid öppna klippstränder. Ännu outnyttjade bygg-

platser samt de föreslagna nya byggplatserna på Storholmen och Bredvik Möön ligger till största 

delen på platser där skogsväxtligheten når ända fram till stranden.  

På området för Bredviks stranddetaljplan eller i dess närhet finns inga värdefulla landskapsområ-

den av riksintresse. Närmaste värdefulla byggda kulturmiljöer av riksintresse finns på över 5 km 

avstånd från Bredvik. Från dem finns ingen utsikt mot stranddetaljplaneområdet över skärgården 

och uddarna. På området som planläggs finns inga kända fasta fornminnen. 

 

Figur 3-18 Landskapsmässig analys av närmiljön. 
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Teckenbeskrivning 

 

 Bredviks stranddetaljplaneområde 
 

 Byggd kulturmiljö (RKY 1993 och RKY 2009) 

1. Vättlax by och kulturlandskap (RKY 1993) 
2. Bromarv kyrkbys sommarbosättning 

3. Rilax gård 

4. Oy Forcit Ab:s  fabriksområde 
5. Hangös RKY-objekt 

 

 Kyrka 
 

 Rekreationsobjekt 
 

 Viktig utsiktsriktning 

 
 

Figur 3-19 Värdefulla kulturmiljöobjekt i planområdets omgivning. 

 

 
  



RASEBORGS STAD 

STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING FÖR BREDVIK 

 

 

 

 

 
 

 

 

14 

3.1.4 Kulturhistoriskt värdefulla objekt och fornlämningar 

 

Omedelbart utanför planändringsområdet finns krigshistoriska objekt från andra världskriget. Det 

närmaste av dem finns på Marudden. Av objekten på Marudden finns objekt 408 (maskingevärs-

näste), som är utmärkt på kartan, fortfarande kvar.  

 
Figur 3-20 Läget för krigshistoriska objekt (www.hangonrintama.fi) 

 
Figur 3-21 Maskingevärsnäste på Marudden, på kartan 408 (www.hangonrintama.fi) 

 

3.1.5 Byggd miljö 

 

På området finns bebyggda byggplatser enligt stranddetaljplanen. Det finns sammanlagt 23 be-

byggda byggplatser. De äldsta fritidsbostäderna är byggda på 1970–1980-talen. På området har 

inga andra byggnader byggts. Fritids- och bostadshusen i näromgivningen framgår av bilaga 2. 
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3.1.6 Markägare 

 

Planeringsområdet ägs av Industrins Kraft Abp samt privata markägare. 

3.1.7 Översvämningsrisker 

Den lägsta rekommenderade byggnadshöjden i Hangöområdet är +2,5 m (N2000). ("Tulviin va-

rautuminen rakentamisessa - Opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-

alueilla"). 

3.2 PLANERINGSSITUATION 

 

3.2.1 Landskapsplan 

 

På området gäller Nylands landskapsplan. Planen fastställdes av Miljöministeriet i november 

2006. I landskapsplanen finns en anteckning som är väsentlig med tanke på ändringen av 

stranddetaljplanen. Området ligger enligt landskapsplanen i zonen med fastland/inre skärgård. 

För området gäller följande planeringsbestämmelse: 

”I den mera detaljerade planeringen av området ska man beakta kultur- och naturlandskap-

ets värden samt bevarandet av värdefulla naturförhållanden, förbättrandet av miljöns till-

stånd och främjandet av vattenvården samt rekreationsbehoven. I samband med den mera 

detaljerade planeringen ska man utreda och beakta viktiga fågelområden.” 

Indelningen i skärgårdszoner visar dessutom hur tätt man kan bygga inom respektive skärgårds-

zon. I fastlandszonen/inre skärgården tillåts den tätaste byggnationen av de olika skärgårdszo-

nerna. Detta har ofta angetts som antal byggplatser/kilometer omvandlad strandlinje. T.ex. i 

stranddelgeneralplanen för Sibbo är byggnadstätheten i motsvarande zon 6–8 byggplat-

ser/kilometer omvandlad strandlinje. 

 
Figur 3-22 Utdrag ur landskapsplanen 

 

3.2.2 Generalplan 

 

På området finns ingen gällande generalplan. Raseborgs stad har för avsikt att göra upp en 

stranddelgeneralplan för området under de närmaste åren. Stranddelgeneralplanens område om-

fattar flera hundra kilometer strandlinje. Med en stranddelgeneralplan går det inte att göra änd-
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ringar i en gällande stranddetaljplan, men den fungerar som anvisning, om man börjar göra änd-

ringar i stranddetaljplanen. 
 

3.2.3 Detaljplan 

 

På området gäller en stranddetaljplan som gjordes upp på 1980-talet (BILAGA 3) och som nu 

ändras genom den här planprocessen. I gällande stranddetaljplan har 32 byggplatser med egen 

strand och tre byggplatser med gemensam strand anvisats. Tre byggplatser med gemensam 

strand motsvarar i planens dimensionering en strandbyggplats. Dessutom har det anvisats ett 

område för tjänster som betjänar turismen. På det området får 600 v-m² byggas. 

För gällande stranddetaljplan har ingen särskild dimensioneringsberäkning gjorts. Det antal 

byggplatser som har anvisats i planen är baserat på det antal som föreslogs av dåvarande Tenala 

kommunstyrelse och som har godkänts av olika myndigheter. 

På en byggplats för en fritidsbostad får byggas en enfamiljs fritidsbostad med en våningsyta på 

högst 100 v-m², en bastubyggnad på högst 30 v-m² samt en ekonomibyggnad med en bygg-

nadsyta på högst 30 v-m². 

Byggrätt för byggplatserna på Marholmen: På en byggplats för en fritidsbostad får byggas en en-

familjs fritidsbostad med en våningsyta på högst 60 v-m², en bastubyggnad på högst 15 v-m² 

samt en ekonomibyggnad med en byggnadsyta på högst 15 v-m². 

På kvartersområdet som ska betjäna inkvartering och sammankomster (RM) får inkvarterings- 

och samlingslokaler samt en enfamiljs bostadsbyggnad byggas. Byggnadernas sammanlagda vå-

ningsyta inklusive ekonomi- och lagerutrymmen får vara högst 600 v-m². 

Stranddetaljplanen har förverkligats nästan helt. Oförverkligat är dock fortfarande: 

 Område som betjänar turism (RM) 

 Flera VP-områden avsedda för gemensam användning samt därtill hörande funktioner 

 En del av båthamnsfunktionerna 

Enligt terrängsyn i februari 2009 fanns fortfarande helt obebyggda byggplatser enligt följande: 

Plats Kvar-

ter 

Tomt Kvalitet 

Storholmen 2 2 Väl lämpad för byggnation, byggplatser på en smal udde 

Storholmen 3 2 Väl lämpad för byggnation, byggplatser på en smal udde 

Storholmen 4 1 Låglänt byggplats, eventuell risk för översvämning, vassbevuxen 

strand 

Storholmen 4 3 Låglänt byggplats, eventuell risk för översvämning, vassbevuxen 

strand 

Storholmen 4 4 Låglänt byggplats, eventuell risk för översvämning, vassbevuxen 

strand 

Storholmen 6 2 Väl lämpad för byggnation 

Storholmen 7 1 RM-område. Låglänt byggplats. Låglänt, vassbevuxen strand 

Storholmen 8 2 Väl lämpad för byggnation 

Marholmen 21 2 Sammanslagen med tomt 3 

Marudden 33 3 Byggplats med gemensam strand. Väl lämpad för byggnation 

Långnäset 37 2 Väl lämpad för byggnation 

Långnäset 37 3 Väl lämpad för byggnation 

 

Det fanns 4 byggplatser som var dåliga med tanke på byggnation. Problemet på dem alla var låg-

länt strandterräng, vilket innebär att tomterna eventuellt kan bli stående under vatten vid över-
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svämning. Byggplatsen med RM-beteckning på Storholmen var sämst. Stranden på den här 

byggplatsen saknade rekreationsvärde på grund av eutrofiering och låglänt terräng. Genom ut-

fyllnad på byggplatsen och muddring av stranden går det dock att bygga på byggplatsen. 

 
Figur 3-23 Foto i strandens riktning på tomt 1 i kvarter 4 

 

 
Figur 3-24 Området för turisttjänster sett från udden mot nordväst. 
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3.2.4 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen (Statsrådets beslut 30.11.2000) trädde i 

kraft 26.11.2001. Dessutom reviderades de 2008 och revideringen trädde i kraft 1.3.2009. 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av systemet för planering av 
områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen och -förordningen. Till systemet 
hör dessutom landskapsplan, generalplan och detaljplan. De riksomfattande målen för områdes-
användningen preciserar markanvändnings- och bygglagens allmänna mål och därav föranledda 
krav på innehåll i planerna från nationell synpunkt. I en generalplan ska man se till att de riks-
omfattande målen för områdesanvändningen beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas 
(MBL 24 §). De riksomfattande målen för områdesanvändningen är indelade i allmänna mål och 
särskilda mål. Av dessa är följande väsentliga i ändringarna av stranddetaljplanen för Bredvik: 

 Kultur- och naturarv, rekreationsmöjligheter och naturresurser 

o De riksomfattande inventeringar som myndigheterna genomfört beaktas som utgångs-
punkter för planeringen av områdesanvändningen. På nationellt värdefulla platser och 
områden måste områdesanvändningen lämpa sig för deras historiska utveckling. 

o Bevarande av naturens mångfald 

o Vid planering av områdesanvändningen ska den strandnära fritidsbosättningen dimens-
ioneras så att strandområden med värdefulla naturvärden bevaras och fritidsbosättning-
ens trivsel tryggas. 

 Enhetlig samhällsstruktur och livsmiljöns kvalitet 

o I planeringen av områdesanvändningen ska bosättningen på landsbygden samt turism- 
och andra fritidsfunktioner i möjligaste mån placeras så att de stöder landsbygdens tätor-
ter och bynät samt utnyttjar infrastrukturen. 

o Klimatförändringen 

 

3.2.5 Byggnadsordning 

 

Raseborgs stads byggnadsordning godkändes 7.6.2010. De väsentligaste aspekterna i byggnads-

ordningen i anslutning till ändringen av stranddetaljplanen för Bredvik är: 

Placering av byggnaderna och anpassning av dem till miljön på strandområdet 

"Vid byggande på strandområden ska byggnadernas höjdläge, utformning, fasad-

material och färgsättning samt möjligheterna till sakenlig behandling av avloppsvat-

ten beaktas särskilt. På byggplatsen ska strandzonens trädbestånd huvudsakligen 

bevaras och endast gallring tillåtas. Avloppsvattnet från en fastighet som ligger utan-

för vattentjänstverkets verksamhetsområde ska ledas och behandlas enligt bestäm-

melserna i miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. [Det rekommenderade minimis-

kyddsavståndet från utloppsplatsen vid behandling av avloppsvatten fastighetsvis är 

följande:  

 30 meter till närmaste strandlinje (bastuvatten minst 15 meter från stranden) 

 50 meter till närmaste hushållsvattenbrunn 

 5 meter till grannens rå] 

Avståndet från ett bostadshus/en byggnad till strandlinjen samt placeringen på 

byggplatsen ska bestämmas så att landskapets naturenlighet i mån av möjlighet be-

varas. Likväl ska andra byggnader än bastubyggnader och båthus placeras på minst 

40 meters avstånd från strandlinjen enligt medelvattenståndet, om inte annat följer 

av det ovanstående kravet, och en bostads lägsta golvnivå ska vara minst 1 meter 

över högvattenståndt. Om högvattenståndet inte är känt ska den lägsta golvnivån 

vara minst 2 meter över medelvattenståndet. En bastubyggnad med våningsyta på 

högst 30 m2, bottenyta på högst 45 m2 och bastu- och tvättutrymmets andel av vå-

ningsytan minst en tredjedel får byggas närmare strandlinjen än vad som sägs ovan. 

Byggnadens avstånd från den ovan definierade strandlinjen ska dock vara minst 15 

meter.  
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Bestämmelserna om en byggnads avstånd från stranden gäller inte båthus utan ba-

stuutrymmen och i särskilda fall andra ekonomibyggnader som är nödvändiga för yr-

kesutövning. Vid beviljandet av bygglov för båthus ska särskild vikt fästas vid place-

ringen och miljöanpassningen.” 

Byggnadsmängd 

(7) På en byggplats för fritidsbostad på strandområde är det tillåtet att uppföra en 

fritidsbostad och en gäststuga med en sammanlagd våningsyta om högst 160 m2. 

Om byggplatsens storlek överskrider 8000 m2, är byggrätten högst 180 m2. Vånings-

ytan för fritidsbostad får vara högst 160 m2 och våningsytan för gäststugan högst 80 

m2. Gäststugan får inte avskiljas till en separat fastighet. (8) På en byggplats för fri-

tidsbostad på strandområde får man uppföra en bastubyggnad med en våningsyta 

om högst 30 m2 och andra ekonomibyggnader så att den sammanlagda våningsytan 

för ekonomibyggnader får vara högst 130 m2, dock så att samtliga byggnaders sam-

manlagda våningsyta blir högst 220 m². Om byggplatsens storlek överskrider 8000 

m2, utökas byggrätten med 50 m2 våningsyta. Med strandområde avses i regel ett 

område som sträcker sig 200 meter upp från strandlinjen vid medelvattenstånd.” 

Enligt kartbilagan till staden Raseborgs byggnadsordning ligger området i zonen C, för vil-

ken följande text gäller: 

”Skärgårds- eller strandnära område i behov av generalplanering huvudsakligen för 

reglerande av fritidsbosättningen. Planeringsbehov (MBL 16 §, på strandområde MBL 

72 §) föreligger på hela området fram till generalplanens fastställelse, och efter detta 

inom sådana områden som enligt planbestämmelserna förutsätter uppgörande av 

mera detaljerad plan.” 

 

3.2.6 Avloppsvattenbehandling i glesbygdsområden 

 

Raseborgs stad har allmänna anvisningar om avloppsvattenbehandling i glesbygdsområ-

den. På basis av anvisningarna görs bl.a. tillståndsprövning av placering av vattentoalet-

ter (BILAGA 4). 

 

3.2.7 Byggförbud 

 

På stranddetaljplanens område finns inga gällande byggförbud. I områdets omedelbara närhet 

finns byggförbud i ovannämnda byggnadsordning. 

 

3.3 BASKARTA 

 

Stranddetaljplanens baskarta är uppgjord av Suuntakartta Oy från Joensuu. Staden Raseborgs 

geodet Tom Granström godkände baskartan 24.9.2010. Baskartan är uppgjord i mätklass 2. 

 

3.4 STÖRANDE FAKTORER I MILJÖN 

 

I närheten av planområdet finns inga faktorer som stör miljön.  
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4. STRANDDETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 

Nedan beskrivs de lagstadgade skedena i planeringen av en ändring av stranddetaljplanen i hu-

vuddrag. 

 

4.1 BEHOV AV PLANERING AV EN STRANDDETALJPLAN OCH PLANLÄGGNINGSSTART 

 

En ändring av stranddetaljplanen har startat på initiativ av områdets största markägare. Avsikten 

har varit att modernisera stranddetaljplanen genom att öka byggrätten per byggplats samt av-

lägsna V-områden avsedda för gemensam användning. Numera märks områden för gemensam 

användning vanligen inte ut i stranddetaljplaner, eftersom de i allmänhet inte förverkligas. 

Innan planläggningsarbetet startade gjordes en utredning av området där det undersöktes vilka 

alla ändringsbehov det finns i planen. Dessutom gjordes en separat enkät riktad till alla markä-

gare på området. Avsikten med enkäten var att kartlägga alla önskemål om ändringar och att ta 

med i planläggningsprocessen sådana önskemål som enligt andan i lagar och förordningar kan 

godkännas. 

I ändringsförslagen framkom önskemål om ökad byggrätt per byggplats, att förbudet mot vatten-

toaletter ska avlägsnas, att gränserna för vissa byggplatser ska dras upp på nytt och att till-

äggsmark ska skaffas. 

 

4.2 MYNDIGHETSSAMARBETE 

 

I planens startskede (4.11.2010) hölls myndigheternas samråd där planändringens innehåll be-

handlades.  

 

4.3 ANHÄNGIGGÖRANDE AV PLANEN SAMT PLANUTKAST 

 

Planen anhängiggjordes 19.11.2010 på staden Raseborgs anslagstavla samt på webbplatsen. 

Dessutom sändes brev till markägarna. 

 

4.4 PLANFÖRSLAG 

 

Planförslaget har beretts med beaktande av markägarnas och myndigheternas önskemål samt 

enligt MBL. Efter att planförslaget varit till påseende gjordes följande ändringar i planen:  

 

 Från planändringsområdet avlägsnades de områden som planerats som samnyttjoområden 

samt 3 byggplatser 

 Raseborgs stad ville dock inte att förbudet mot vattentoaletter avlägsnas, och till denna del 

är planen oförändrad i enlighet med nu gällande plan. 

 Bestämmelserna om byggnadernas höjdläge avlägsnades 

 Planbestämmelserna för beteckningarna LV och luo preciserades 

 Den nuvarande vägförbindelsen norr om kvarter 33 anvisades som riktgivande 

 På Bredvik Möön avlägsnades en byggplats för fritidshus 

 M-områdena på Bredvik Möön och Gärdsholmen ändras till MU med följande planbestäm-

melse: 
”Behandlingen av områdets trädbestånd och annan användning av området ska ske så 
att området förblir en trivsam plats för friluftsliv. De allmänna bestämmelserna innehåller 
tilläggsbestämmelser för området.” 

 De allmänna bestämmelserna fick ett preciserande tillägg: 

”Vid skogsskötsel ska en åtminstone 15 meter bred remsa med skyddande trädbestånd 

lämnas kvar vid stranden” 

 För RA-kvarteren lades en bestämmelse till om maximal byggrätt för fritidshus 

 Planbeskrivningen har preciserats beträffande konsekvenserna av att förbudet mot vatten-

toaletter avlägsnas 

 En del av beskrivningens bilagor har i enlighet med stadens praxis ändrats till komplette-

rande material och refereras i planbeskrivningen. 
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4.1 STADSFULLMÄKTIGE 2014 

 

Stadsfullmäktige godkände stranddetaljplanen 10.11.2014. NTM-centralen i Nyland gjorde en rät-

telseuppmaning där det förutsattes att en rekommendation om lägsta rekommenderade bygg-

nadshöjd läggs till planbestämmelserna, samt att byggnadsplats 1 i kvarter 4 avlägsnas ur änd-

ringen till stranddetaljplan. De förändringar som NTM-centralen framförde gjordes i planen.  

 

4.2 DELTAGANDE OCH SAMVERKAN 

 

Mera information om planläggningsprocessens gång och intressenternas påverkningsmöjligheter 

finns i programmet för deltagande och bedömning. 

 

5. BESKRIVNING AV STRANDDETALJPLANEÄNDRINGEN 

I gällande stranddetaljplan, som ska ändras, finns 32 byggplatser för fritidshus med egen strand 

och tre byggplatser för fritidshus med gemensam strand. Dessutom finns en RM-byggplats vars 

maximala byggrätt är 600 v-m2. RM-byggplatsen har ändrats till två separata byggplatser för fri-

tidshus med egen strand. På så sätt ökar det totala antalet byggplatser med en. 

Enligt gällande plan gick det att bygga 5 780 v-m2 på området. Efter planändringen får 6  300 v-

m2 byggas på området. Ändringen är alltså  520 v-m2. Till följd av planändringen förblir den fria 

strandlinjens andel oförändrad. Planändringen bryter inte de enhetliga avsnitten med fri strand i 

avgörande grad. 

 

5.1 ÄNDRINGAR AV STRANDDETALJPLANEN TEMAVIS 

 

5.1.1 Parkområden 

 

Stranddetaljplaneområdets parkområden (VP) som inte har ändrats till samnyttjoområden ändras 

till jord- och skogsbruksområden. 

 

Motiveringar 

Områdena har inte förverkligats. Det är enklare att byta fastighetsägare på områdena, då områ-

dena är annat än parkområde. Därefter ska skogsbehandlingen enligt planbestämmelserna ske så 

att trädbeståndet, annan växtlighet, terrängformerna samt den övriga strandlinjen bevaras så 

nära naturtillstånd som möjligt. För trädfällning på stranddetaljplaneområdet krävs tillstånd för 

miljöåtgärder. 

 

5.1.2 Maximal byggrätt på byggplatser för fritidshus 

 

Den maximala byggrätten på platserna för fritidshus i kvarter 1–2, 4–8, 33 och 37 ökas till två-

hundra kvadratmeter våningsyta, varav fritidshusets maximala byggrätt är 150 v-m2. Den maxi-

mala byggrätten i kvarter 21 och 22 ökas till 150 v-m2, varav fritidshusets maximala byggrätt är 

100 v-m2. 

 

Motiveringar 

Användningen av byggplatserna för fritidshus i Finland har ändrats efter att planen gjordes upp. 

Numera tillåts byggrätter av den storlek som ändringen medför. Det står i stadens byggnadsord-

ning: 

”(7) På en byggplats för fritidsbostad på strandområde är det tillåtet att uppföra en fritidsbostad 

och en gäststuga med en sammanlagd våningsyta om högst 160 m2. Om byggplatsens storlek 

överskrider 8000 m2, är byggrätten högst 180 m2. Våningsytan för fritidsbostaden får vara högst 

160 m2 och våningsytan för gäststugan högst 80 m2. Gäststugan får inte avskiljas till en separat 

fastighet. (8) På en byggplats för fritidsbostad på strandområde får man uppföra en bastubygg-

nad med en våningsyta om högst 30 m2 och andra ekonomibyggnader så att den sammanlagda 

våningsytan för ekonomibyggnader får vara högst 130 m2, dock så att samtliga byggnaders 
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sammanlagda våningsyta blir högst 220 m². Om byggplatsens storlek överskrider 8000 m2, utö-

kas byggrätten med 50 m2 våningsyta.” 

 

5.1.3 Ändring av RM-området till SL-område och överföring av byggrätt 

 

RM-området ändras till SL-område. Byggrätten ändras till två separata byggplatser för fritidshus. 

Dessa två byggplatser placeras på Bredvik Möön. 

Motiveringar 

RM-områdets byggrätt på 600 m2 våningsyta motsvarar i fråga om byggrätt tre fritidsbyggplat-

ser. Avsikten var att RM-området under planläggningsprocessens gång ska ändras till tre sepa-

rata fritidsbyggplatser. Under planläggningsprocessen framkom det att det enligt Raseborgs 

stads åsikt inte går att ändra RM-området till tre separata fritidsbyggplatser. Därför ändras RM-

området till två separata byggplatser för fritidshus. 

Den värdefulla lunden med ädla träd på RM-området kan då lämnas utanför byggområdena och 

det föreslås att den ska skyddas. För att överföra byggrätten har lämpliga områden för byggnat-

ion sökts också annanstans. Dessa har beskrivits närmare i kapitlet Naturförhållanden.  Områden 

med lämplig terräng för byggnation finns i stor omfattning på Bredvik Möön. Å andra sidan finns 

det rikligt med fri strandlinje på den ön. Då nu gällande plan gjordes upp var en utgångspunkt 

också att lämna ön fri från byggnation. Det finns dock inga andra potentiella platser för överfö-

ring av byggrätt. Det finns redan 3 bebyggda byggplatser på Bredvik Möön. Därför flyttas två 

byggplatser till den här ön och placeras intill redan befintliga byggplatser. 

 

5.1.4 Avlägsnande av förbudet mot vattentoaletter 

 

Avsikten var att alla planbestämmelser med anknytning till avloppsvatten skulle avlägsnas från 

planen. På detta sätt styr den nuvarande lagstiftningen och stadens bestämmelser behandlingen 

av avloppsvatten på planområdet. På så vis behandlas fastigheterna på planområdet och utanför 

det på samma sätt. För hur avloppsvattnet behandlas finns det ingen skillnad om fastigheten hör 

till planområdet eller inte. Raseborgs stads allmänna anvisningar om avloppsvattenbehandling i 

glesbygdsområden finns i bilaga 4.  

 

Zon 4 

Strandområde 1. 

På fastlandet, med väg 

som fungerar året om. 

 

 

 

Zon 4 

Strandområde 1. 

Öar samt områden som 

inte har vägförbindelse el-

ler körförbindelse året om. 

Toalettavloppsvattnet (svartvattnet) ska le-

das till en sluten tank. Användning av torrto-

alett rekommenderas. Gråvattenfilter med 

en kapacitet som är mindre än 750 liter i 

dygnet för behandling av avloppsvatten från 

disk- och tvättmaskin rekommenderas inte. 

 

Användning av torrtoalett rekommenderas. 

Vattentoalett rekommenderas inte. Gråvat-

tenfilter med en kapacitet som är mindre än 

750 liter i dygnet för behandling av avlopps-

vatten från disk- och tvättmaskin rekom-

menderas inte. 

Riktgivande 

(BOD7 90 %, 

Ptot 85 %, 
Ntot 40 %) 

Figur 5-1. Utdrag ur Raseborgs stads allmänna anvisningar om avloppsvattenbehandling i glesbygdsom-

råden. 
 

Stranddetaljplaneområdet hör till zon 4 där användning av torrtoalett rekommenderas. 

Raseborgs stad ville dock inte att förbudet mot vattentoaletter avlägsnas, och till denna del är 

planen oförändrad i enlighet med nu gällande plan. 

5.1.5 Översvämningsrisk 

 

I planen läggs en bestämmelse till om lägsta byggnadshöjd +2,5 m (N2000). I det gamla höjdsy-

stemet N60, på vilken planens baskarta baserar sig på, är höjdnivån +2,22 m (N60).   

Motiveringar 
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Den lägsta byggnadshöjden har inte definierats i gällande plan. Med den nya rekommendationen 

kan man minska översvämningsrisken. 

 

5.1.6 Rekreation och friluftsliv 

 

Bredvik Möön och Gärdsholmen anvisas som MU-område, där åtgärder som ska vidtas på områ-

det tryggas så att områdena lämpar sig för rekreation även i fortsättningen och är trivsamma 

med tanke på detta. Bredvik Möön är i fråga om landskap och rekreation det betydelsefullaste i 

närområdet tack vare dess långa, enhetliga fria strandlinje. 

 

5.1.7 Kvartersregleringar 

 

Kvarteren 2 och 3 sammanslås till ett kvarter, eftersom en vägförbindelse till uddens spets är 

onödig. Då avlägsnas kvartersnummer 3 ur planens kvartersnumrering. 
 

5.2 OMRÅDESRESERVERINGAR 

 

Stranddetaljplanens områdesreserveringar är fördelade på följande arealer: 

 

Käyttötarkoitus Pinta-ala (ha) Pinta-ala (%)

M 36,82 38,0 %

R 21,23 21,9 %

LV 0,65 0,7 %

SL 3,55 3,7 %

MU 30,54 31,5 %

MY 4,17 4,3 %

Yhteensä 96,96 100,0 %  
 

De väsentligaste arealförändringarna jämfört med gällande stranddetaljplan är att rekreations-

områden som varit avsedda för gemensam användning ändras till jord- och skogsbruksområden 

(M) och att jord- och skogsbruksområden till stor del ändras till jord- och skogsbruksområden 

med särskilt behov av att styra friluftslivet (MU). Dessutom ändras M-områden till naturskydds-

områden (SL) och jord- och skogsbruksområden med särskilda miljövärden (MY).  

 

5.3 STRANDDETALJPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN FÖR OMRÅDES-

ANVÄNDNINGEN 

 

Ändringen av stranddetaljplanen står inte i konflikt med de riksomfattande målen för områdesan-

vändningen. Jämfört med den gamla, gällande planen förbättrar ändringen av stranddetaljplanen 

förverkligandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen beträffande följande äm-

neshelheter: 

 Bevarad mångfald i naturen samt strandnära fritidsbosättning anvisad i planeringen av områ-
desanvändningen ska dimensioneras så att strandområden med värdefulla naturvärden beva-
ras och fritidsbosättningens trivsel tryggas. 

o Det värdefulla lundområdet lämnas obebyggt och märks ut som skyddsområde. 

 Klimatförändringen 

o Risken för översvämningar beaktas bättre genom att höja den lägsta rekommenderade 
byggnadshöjden.  

 

5.4 STRANDDETALJPLANENS FÖRHÅLLANDE TILL LANDSKAPSPLANEN 

 

Gällande stranddetaljplan och stranddetaljplaneändringen är i enlighet med landskapsplanen. 
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6. PLANENS KONSEKVENSER 

I bedömningen av planändringens konsekvenser är det inte ändamålsenligt att beskriva konse-
kvenserna av att planen förverkligas jämfört med nuvarande situation. I stället är det skäl att 
jämföra den gällande planens förverkligade situation med den situation som förverkligats efter 
planändringen. Nedan beskrivs konsekvenserna i betydelseordning. 
 

6.1 KONSEKVENSER FÖR LANDSKAPET 

Ökningen av byggrätten per byggplats påverkar framför allt landskapsaspekter. Då nya byggna-

der placeras vid en del av en öppen strand, kan byggnaderna ställvis synas bättre från terrängen. 

Konsekvenserna för landskapet påverkar de områden där byggnation sker på stranden. Skogsbe-

handlingen vid stranden har dock begränsats liksom i gällande stranddetaljplan så att trädbe-

ståndet ska bevaras så nära naturtillstånd som möjligt. För trädfällning krävs dessutom tillstånd 

för miljöåtgärder. 

De byggplatser som är anvisade till Bredvik-Möön placeras på en helt obebyggd plats intill de be-

fintliga byggplatserna. De ligger vid den inre delen av en vik med omgivande skog, varvid de kan 

göras osynliga från havet sett. 

Skogarna i området bildar nu en enhetlig landskapsbild på öarna och stränderna. Om skogarnas 

ägoförhållanden eventuellt splittras kan det fragmentera landskapsbilden, om skogen kommer att 

skötas på ett sätt som tydligt avviker från området intill. 

 

6.2 KONSEKVENSER FÖR NATUREN, NATURFÖRHÅLLANDENA OCH NATURSKYDDET 

Genom planändringen flyttas två byggplatser till en helt ny plats och en byggplats flyttas med ett 

steg. Då flyttas byggnationen till ett område som tidigare har varit avsett att lämnas utan bygg-

nation. Byggandet på de här områdena är begränsat så att värdefulla naturobjekt bevaras. De 

byggplatser som flyttats till Bredvik Möön är placerade i närheten av redan befintliga byggnader 

så att det obebyggda naturmiljöområdet på ön förblir så sammanhängande som möjligt. 

Genom planändringen blir det möjligt att skydda den värdefulla lunden med ädla träd, vilket är 

det värdefullaste naturobjekten på hela området. I den gällande planen skulle området ha blivit 

bebyggt. Även övriga värdefulla naturobjekt har beaktats och de viktigaste har tryggats som 

skyddsområden, vilket den gällande planen inte gjorde. 

 

6.3 KONSEKVENSER FÖR REKREATIONEN 

Bredvik Möön anvisas i planen nästan i sin helhet som MU-område och genom planbestämmelser 

anges att åtgärder som ska vidtas på området ska vara sådana att området förblir trivsamt med 

tanke på rekreationen. Motsvarande beteckning ges också på Gärdsholmen. De byggplatser som 

flyttats till Bredvik Möön försämrar i någon mån rekreationsmöjligheterna i byggplatsernas ome-

delbara närhet. Bredvik Möön kommer dock fortsättningsvis att ha en betydande mängd fri obe-

byggd strand som lämpar sig för rekreation. 

 

6.4 KONSEKVENSER FÖR KULTURARV OCH FORNLÄMNINGAR 

Planändringen påverkar inte kulturarv och fornlämningar. 

 

6.5 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNAS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH MILJÖN 

Genom att höja den byggplatsspecifika byggrätten får man möjlighet till högklassigt fritidsboende 

året runt på området. 

6.6 KONSEKVENSER FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 

Planen har inga konsekvenser för översvämningar, men i planen har man förberett sig för över-

svämningar genom att bestämma den lägsta byggnadshöjden. Genom att följa bestämmelsen 

kan man i betydande utsträckning minska översvämningsskador på enskilda byggnadsplatser.  
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7. FÖRVERKLIGANDE AV DETALJPLANEN 

Tidsplanen för att förverkliga ändringen av stranddetaljplanen beror på de privata markägarnas 

aktivitet. Med största sannolikhet kommer man att börja bygga ut eller förnya byggplatsernas 

byggnader inom de närmaste 10 åren. Det krävs ingen aktiv roll av Raseborgs stad för att änd-

ringen ska förverkligas. 

 

Lahtis 9.7.2015 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

 

Matti Kautto 
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Ledande expert 

Markus Hytönen 
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