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1 SAMMANDRAG 

1.1 Stranddetaljplan 

Planeringsområdet Kummeludden ligger i den nordöstra delen av ön Skärlandet, som finns i södra delen 
av stadsdelen Ekenäs i Raseborg. Avståndet från Kummeluddens stranddetaljplaneområde till Ekenäs 
stadscentrum är drygt 9 km. Det finns ingen fast vägförbindelse till Skärlandet. Den sträcka som avläggs 
med färja är ca 0,5 km. Planområdets läge visas på bilagorna 1A-1D.  

Planeringen gäller del av fastigheten Aspberg 710-421-1-135. I planeringsområdet ingår ca 3 ha av fas-
tigheten Aspberg.  
 
I den gällande stranddetaljplanen i fastighetens södra del finns det en byggplats för en fritidsbostad. 
Byggplatsen är i naturligt tillstånd och obebyggd. Byggplatsen ligger i en låglänt, tämligen fuktig dal, och 
därför skulle det vara svårt att bygga grunden för ett hus. Det går en elledning över byggplatsen. Målet är 
att ta bort denna byggplats och flytta byggrätten till den nordligare delen av fastigheten. 

1.2 Olika skeden i planprocessen 
Arbetet med att utarbeta en ändring av stranddetaljplanen för Kummeludden har startat på markägarens 
initiativ. Programmet för deltagande och bedömning behandlades av tekniska nämnden 11.6.2014, § 93 
och gavs till kännedom för stadsstyrelsen 18.8.2014, § 88 och för stadsfullmäktige 22.9.2014, § 277.  
 
Samråd med myndigheterna i begynnelseskedet hölls 15.5.2014 och planen kungjordes anhängig 
26.6.2014. Planläggningsnämnden beslöt att lägga fram planförslaget (33-14) offentligt 12.11.2014, § 
148, och det var framlagt 1.12–19.12.2014 och 7.1–19.1.2015. Målet är att planen ska godkännas i bör-
jan av 2015/under vintern. Planen utarbetas av Seppo Lamppu tmi.   

1.3 Genomförande av stranddetaljplanen 

Planeringsområdet är i sin helhet privatägt. Markägaren ansvarar för genomförandet av planen.  

2 UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Utredning om förhållandena i planeringsområdet 

2.1.1 En allmän beskrivning av området 

Planeringsområdet Kummeludden ligger i den nordöstra delen av ön Skärlandet, som finns i södra delen 
av stadsdelen Ekenäs i Raseborg. Avståndet från Kummeluddens strandetaljplaneområde till Ekenäs 
stadscentrum är drygt 9 km. Det finns ingen fast vägförbindelse till Skärlandet. Den sträcka som avläggs 
med färja är ca 0,5 km.  

Planändringen gäller del av fastigheten Aspberg RN:r 710-421-1-135. Enligt en 31.7.2013 uppdaterad 
uppgift i fastighetsdatasystemet (FDS) är fastighetens totala areal 4,240 ha. Marken utgör 4,032 ha och 
vattenskiftet längs fastighetens norra strand 0,2081 ha. I planeringsområdet ingår ca 3 ha av fastigheten 
Aspberg. Fastigheten är privatägd. Områdets läge visas närmare i bilagorna 1A–1D. 

I det egentliga planområdet finns ingen permanent bosättning, inga arbetsplatser och ingen service.  
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2.1.2 Naturmiljön 

Växtlighet och djurliv 

Sommaren 2013 gjordes en naturinventering i Kummeluddens stranddetaljplaneområde 2013 (Raasepori. 
Skärlandet, Kummeludden, Luontoselvitys 2013, Silvestris luontoselvitys Oy, Jorma Pennanen, 
4.7.2013). Det inventerade området är ca 1,8 ha. Naturinventeringsområdet finns som bilaga till plan-
handlingarna. 

Naturtyper och kärlväxter: 

I delområde 1 finns det lundar-
tad moskog med medelåldrigt, 
blandat trädbestånd som räk-
nas som en missgynnad natur-
typ (Raunio ym. 2008). I områ-
det påträffades 68 olika kärl-
växtarter. Dessa kräver inga 
naturvårdsmässiga specialåt-
gärder.  

Arter 

I planeringsområdet förekom-
mer inga värdefulla arter eller 
arter som kräver skydd. 

Fåglar 

Hotade fågelarter  

I utredningsområdet påträffa-
des inga hotade fågelarter. 

I utredningsområdet påträffa-
des inga arter som ingår i bila-

ga 1 till EU:s fågeldirektiv 

(79/409/EEG). 

Övrig fauna 

I planeringsområdet förekommer inga värdefulla djurarter eller djurarter som kräver skydd. 

Terrängformer, jordmån och byggbarhet 

Jordmånen i planeringsområdet är svagt kuperad, skogsklädd bergsmark. I mitten av planeringsområdet 
är klipporna täckta av vegetation, på stranden finns det berg i dagen. Berggrunden består av kvarts och 
granodiorit (GTK 2010, 18.6.2013). Planområdet är obebyggt. Jordmånen lämpar sig bra för byggande. 
På grannfastigheterna till planområdet finns det flera fritidsbostadsbyggnader.  

Vattendrag och vattenhushållning 

Planområdet ligger på ön Skärlandet. Norra och södra kanten av området gränsar till havet; i norr till 
Grobbfjärden och i söder till viken vid Gloholm. Längs norra stranden av fastigheten Aspberg 710-421-1-
135 finns det ett vattenskifte omfattande 0,2081 ha. Rent bruksvatten tas från en borrbrunn. Enligt uppgif-
ter är kvaliteten på borrbrunnsvatten är bra. Planområdet faller inte inom ett grundvattenområde. 

Landskapsbild 

Det allmänna intrycket av planområdet är mycket typiskt för kust- och skärgårdslandskapet i Raseborg. 
Planområdet gränsar till havet både i norr och i söder. Med hänsyn till natur- och landskapsförhållandena 
sitter den planerade byggplatsen bra i den skogsklädda norra delen, och den medför ingen betydande 
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ändring av landskapsrummet. Den nya byggplatsen skulle ligga lika långt från strandlinjen som den skulle 
ha gjort i södra delen av fastigheten. Landskapsrummet avgränsas till närområdet vid stranden både i 
norra och södra delen av fastigheten. Det uppkommer inga längre fjärrutsikter. 

 

 

Bild: I norra och södra delen av fastigheten Aspberg 710-421-1-135 avgränsas landskapsrummet till det 
omedelbara närområdet. 

 

2.1.3 Den bebyggda miljön 

Samhällsstruktur 

Avståndet från planeringsområdet till Ekenäs centrum är drygt 9 km. Det finns ingen fast vägförbindelse 
till Skärlandet. Den sträcka som avläggs med färja är ca 0,5 km.  

Kummeludden har byggts upp som ett område för fritidsbostäder etappvis sedan 1970-talet. Stranddetalj-
planen innefattar 18 byggplatser, av vilka 2–3 är obebyggda. Närmast Baggövägen finns det dessutom 
en grupp med sex (6) byggplatser som inte ingår i stranddetaljplanen.  

Stranddetaljplanens ändringsområde är obebyggt. I området har en byggplats för fritidsbostad anvisats. 
Planändringen syftar till att flytta denna till den norra delen av området där jordmånen lämpar sig bättre 
för byggande. Den nya byggplatsen ansluter sig till en redan byggd väg. 

Befolkning och boende i området, service 

I planområdet eller dess närområden finns ingen fast bosättning. På ön Skärlandet finns åretruntboende. 
Den närmaste kommersiella servicen finns i centrum av Ekenäs. 

Den byggda kulturmiljön och fornminnen 

I ett ställningstagande som landskapsmuseet lämnade in till myndigheternas samråd i begynnelseskedet 
anförs att det med hänsyn till den byggda kulturmiljön och landskapet inte finns något hinder för att bygg-
platsen för en fritidsbostad enligt den gällande planen flyttas till den nya platsen såsom föreslagits. Ny-
byggandet ska anpassas till miljön och landskapet och nya byggnader får inte synas på ett störande sätt i 
fjärrlandskapet. 
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I ett ställningstagande i anslutning till myndigheternas samråd i begynnelseskedet meddelade Museiver-
ket att man inte känner till att det i området skulle finnas några fasta fornlämningar såsom avses i lagen 
om fornminnen, och att flyttningen av byggplatsen inte förutsätter några arkeologiska bakgrundsunder-
sökningar.  

Teknisk försörjning 

Skåldö vattenandelslag har låtit bygga ett vatten‐ och avloppsnät i närheten av planändringsområdet. Vid 
myndigheternas samråd i begynnelseskedet konstaterades att förbud mot vattentoalett ska utfärdas i 
planen, ifall byggplatsen inte ansluts till nätet. 

Rent bruksvatten tas från en borrbrunn. Kvaliteten på borrbrunnsvatten är bra i området. På grund av den 
ställvis klippiga terrängen förefaller det ekonomiskt svårt att ansluta byggplatsen till vattenandelslaget. 
Under planprocessens gång utreds sättet att genomföra WC och ges behövliga bestämmelser som styr 
byggandet. Det finns ett elnät i området.  

2.1.4 Miljöstörningar 

I området finns inga egentliga faktorer som stör miljön. 

2.2 Planeringssituationen 

2.2.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

I samband med planeringen av områdesanvändningen ska strändernas fritidsbebyggelse planeras så att 
strandområden som är av betydelse på grund av deras naturvärde bevaras och att fritidsboendet upplevs 
som trivsamt. 

2.2.2 Nylands landskapsplan 

I planeringsområdet gäller Nylands landskapsplan, vilken fastställdes av miljöministeriet 8.11.2006. I 
landskapsplanen har inga beteckningar märkts ut på den här delen av ön. Vattenområdet som omger ön 
hör till Natura-områdena och på norra sidan av ön går det en båtled. I etapplandskapsplan 2 för Nyland 
(fastställd 30.10.2014) finns det inga beteckningar för planeringsområdet eller närområdena. Ett utdrag ur 
sammanställningen av de fastställda landskapsplanerna för Nyland visas i bilaga 2A och ett utdrag ur 
etapplandskapsplan 2 för Nyland i bilaga 2B. 

2.2.3 Generalplan 

Stranddetaljplanen för Kummeludden ingår i strandgeneralplanen för Ekenäs östra skärgård. I strandge-
neralplanen har Kummeludden anvisats i enlighet med stranddetaljplanen.  Ett utdrag ur strandgeneral-
planen finns som bilaga 3. 

2.2.4 Detaljplaner 

I området gäller Kummeluddens stranddetaljplan, vilken fastställdes av Nylands länsstyrelse 27.8.1979. I 
den gällande stranddetaljplanen har en byggplats i södra delen av fastigheten Aspberg anvisats med 
beteckningen RH. Byggplatsens areal är ca 0,337 ha. Den övriga delen av planändringsområdet har be-
teckningen MM. Därtill finns det vägområden i planändringsområdet. Byggrätten har fastställts enligt föl-
jande: Fritidsbostad högst 120 vy-m2 och bastu högst 30 vy-m2. Fritidsbostadens avstånd från strandlin-
jen minst 40 m, bastun minst 20 m. Ett utdrag ur den gällande stranddetaljplanen finns som bilaga 4. 

2.2.5 Grundkarta och terrängdata 

Vid planeringen utnyttjas grundkartsmaterialet i den befintliga stranddetaljplanen. Som bakgrundsmaterial 
för planeringen används också den senaste ortoflygbilden samt en exakt terrängmodell och uppgifter om 
höjdkurvor som grundar sig på laserskanning. Fastighetsgränserna och vägarna mäts i nödvändig om-



Raseborgs stad 

Ändring av stranddetaljplan, Kummeludden 
15.10.2014, reviderad 
30.1.2015 7 (10)

 

Seppo Lamppu Tmi | FO1565267-7 | Kurtängsgränden 11, 02780 Esbo, seppo.lamppu@kaavoitus.fi 

 

fattning i terrängen. Det finns inga byggnader i planområdet. Allt planeringsmaterial produceras i digitalt 
format i skala 1:2 000 enligt den nya koordinatuppsättningen som staden tillämpar. 

2.2.6 Övriga planer, utredningar och beslut som berör planområdet 

Följande utredningar berör området: 

• Uppgifterna i statsförvaltningens miljödatasystem Hertta/Oiva 

• Miljöuppgifterna och de övriga bakgrundsuppgifterna i landskapsplanläggningen 

• Naturinventering: Raasepori. Skärlandet, Kummeludden, Luontoselvitys 2013, Silvestris luon-
toselvitys oy, Jorma Pennanen, 4.7.2013. 

3 OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN 

3.1 Behovet av planering 

Arbetet med att utarbeta en ändring av stranddetaljplanen har startat på markägarens initiativ.  

I den gällande stranddetaljplanen i fastighetens södra del finns det en byggplats för en fritidsbostad. 
Byggplatsen är i naturligt tillstånd och obebyggd. Det finns inte längre någon vägförbindelse till byggplat-
sen. I den gällande planen har byggplatsen placerats till ett låglänt, tämligen fuktigt dalavsnitt, och därför 
skulle det vara svårt att bygga grunden för ett hus. Vidare går det en elledning över den i planen angivna 
byggplatsen. Målet är att ta bort denna byggplats och flytta byggrätten till den nordligare delen av samma 
fastighet. 

Flyttningen av byggplatsen förutsätter att en ändring av stranddetaljplanen utarbetas. 

3.2 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Arbetet med att utarbeta en ändring av stranddetaljplanen för Kummeludden har startat på markägarens 
initiativ. Programmet för deltagande och bedömning behandlades av planläggningsnämnden 11.6.2014, § 
93. Att planen hade gjorts anhängig kungjordes 26.6.2014. Se punkt 1.2. 

3.3 Deltagande och samarbete 

3.3.1 Intressenter 

Intressenter är de som äger och besitter mark i området, grannar och invånare, företag och arbetstagare 
samt alla de vars boende, arbete eller övriga levnadsförhållanden kan påverkas betydligt av planen. In-
tressenter är även de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid plane-
ringen. 

Markägare och invånare: 

• markägarna och invånarna 

• de nuvarande aktörerna i området 

• stadens och byns invånare 

• Kummeluddens strandlag (väglag som sköter området) 

Myndigheter: 

• stadens organ 

• Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

• Nylands förbund 

• Museiverket och landskapsmuseet. 
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Samråd med myndigheterna i begynnelseskedet, vilket förutsätts för stranddetaljplaneprojekt, hålls 
15.5.2014. Om övriga nödvändiga samråd med myndigheterna avtalas separat. Myndigheterna informe-
ras per brev om hur planprocessen fortskrider. Den som önskar komplettera listan på intressenter och 
postningslistan kan anmäla detta till detaljplanläggningen. 

3.3.2 Inträde av anhängighet 

Programmet för deltagande och bedömning behandlades av planläggningsnämnden 11.6.2014, § 93. Att 
planen hade gjorts anhängig kungjordes 26.6.2014. 

3.3.3 Deltagande och växelverkan 

Myndigheternas samråd i begynnelseskedet av planläggningen enligt 66 § i markanvändnings- och bygg-
lagen hölls 9.5.2014 på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. 

3.4 Målen för stranddetaljplanen 

Planändringen gäller del av områdena av fastigheten Aspberg. I den gällande stranddetaljplanen i fastig-
hetens södra del finns det en byggplats för en fritidsbostad. Byggplatsen är i naturligt tillstånd och obe-
byggd. Det finns inte längre någon vägförbindelse till byggplatsen. I den gällande planen har byggplatsen 
placerats till ett låglänt, tämligen fuktigt dalavsnitt, och därför skulle det vara svårt att bygga grunden för 
ett hus. Vidare går det en elledning över den i planen angivna byggplatsen. Målet är att ta bort denna 
byggplats och flytta byggrätten till den nordligare delen av samma fastighet.  

 

4 BESKRIVNING AV STRANDDETALJPLANEN 

4.1 Planens struktur och beskrivning 

I enlighet med målen har en byggplats för fritidsbostad om i den tidigare stranddetaljplanen hade förlagts 
till södra delen av fastigheten Aspberg 710-421-1-135 flyttats till nämnda fastighets norra del. Byggplat-
sens och byggnadernas avstånd från strandlinjen är minst lika långt som det skulle ha varit i fastighetens 
södra del. Den nya byggplatsen ligger i ett område där det växer skog och den lämpar sig även enligt 
naturinventeringen bra för en fritidsbostad. Den nya byggplatsen ansluter sig till en redan byggd väg. 

Byggplatsen för en fritidsbostad har i planen betecknats som ett RA-kvartersområde, och den återståen-
de delen av området är ett MY-område. Körförbindelserna har presenterats som planvägsområden och 
med beteckningar för körförbindelse.  

4.2 Granskningar av dimensionering och omfattning 

Byggrätten är oförändrad jämfört med den gällande planen (fritidsbostad 120 vy-m2 och bastu 30 vy-m2). 
Mellan RA-området och stranden finns ett MY-område. Byggplatsens och byggnadernas avstånd från 
strandlinjen är minst lika långt som det skulle ha varit i fastighetens södra del. Strandlinjen på södra och 
norra stranden av planområdet uppgår till sammanlagt 145 m.  

4.3 Verkställandet av målen för miljöns kvalitet 

Vid planeringen har man tagit fasta på de krav som miljön ställer på planeringen samt eventuella särskil-
da objekt som tas upp i naturinventeringen. I det inventerade området återfanns inga objekt som behöver 
skyddas eller tas i beaktande på annat sätt (lagobjekt). Med hänsyn till naturförhållanden och även land-
skapsmässigt har byggandet en bra placering mitt i skogen och inga störande vyer uppkommer mot havet 
(landskap, se 2.1.2 landskapsbild). 

I planen föreskrivs att byggandet ska anpassas till miljöförhållandena och landskapet.  
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4.4 Områdesreserveringar 

I planen anvisas ett 0,3958 ha RA-område och 2,6093 ha MY-områden. Planvägsområdet uppgår till 
0,1195 ha. För RA-området ha sammanlagt 150 kvadratmeter våningsyta anvisats (fritidsbostad 120 vy-
m2 och bastu 30 vy-m2). Planändringsområdet omfattar totalt 3,1246 ha. Strandlinjen mäter totalt 145 m. 

4.5 Planens konsekvenser 

Rekreationsbruk 

Ändringen av stranddetaljplanen inverkar inte på användningen av området för rekreation. Största delen 
av planområdet är jord- och skogsbruksområden (MY) där friluftsliv kan idkas inom ramen för allemans-
rätten. 

Naturförhållanden 

Ändringen av stranddetaljplanen försämrar inte naturförhållandena. För utarbetandet av en stranddetalj-
planen har experter gjort heltäckande natur- och miljöinventeringar i området. Slutledningarna och re-
kommendationerna från utredningarna har beaktats väl vid planeringen.  

Landskapsmässiga konsekvenser 

Ändringen av Kummeluddens stranddetaljplan har mycket ringa konsekvenser för landskapet. I praktiken 
innebär planändringen att en byggplats för en fritidsbostad som redan har anvisats till området flyttas från 
södra till norra delen av området. Den nya byggplatsen kommer att ligga lika långt från stranden som 
byggplatsen i den gällande stranddetaljplanen. Den nordligare delen av området är täckt av skog, och 
därför kommer byggandet att framträda mindre i landskapet än vad det skulle ha gjort i södra delen. 
Landskapsrummet avgränsas också bra till näromgivningen och därför uppkommer det inte heller några 
störande fjärrutsikter (landskap, se 2.1.2 landskapsbild). 

Kulturhistoria och fornminnen 

I området har inga kulturhistoriska särskilda värden eller fornlämningar konstaterats.  

Vattenförsörjning 

Rent bruksvatten tas från en borrbrunn. Kvaliteten på borrbrunnsvatten är bra i området. På grund av den 
ställvis klippiga terrängen förefaller det ekonomiskt svårt att ansluta byggplatsen till vattenandelslaget. I 
planen ges en bestämmelse om att vattentoalett inte får byggas ifall byggplatsen inte ansluts till vatten-
andelslagets nät. 

Trafik 

Den byggplats som anvisats i planändringen ansluter sig till en befintlig körväg. 

Samhällsstruktur och service 

Planen ökar inte antalet byggplatser för fritidsboende och inverkar inte heller på närområdesservicen.  

Ekonomi 

Markägaren ansvarar för genomförandet av planen. Genomförandet av planen medför inga nya ekono-
miska förpliktelser för Raseborgs stad.  

Sociala konsekvenser 

Invånarstrukturen ändras inte i och med planändringen. 

Buller och andra miljöolägenheter 

I området finns inga störande faktorer för miljön. 
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Natura 

Stränderna i planeringsområdet gränsar till ett Natura 2000-område. Natura-områdesreserveringen gäller 
bara vattenområdena. I stranddetaljplanens ändringsområde ingår inga vattenområden. RA-kvarteret 
sträcker sig inte heller till stranden. I planen flyttas en byggplats från planområdets södra del till den nord-
ligare delen. Vid den nya byggplatsen finns det redan en körväg färdigt och inga nya väglinjer behövs. 
Genomförandet av planen har inga konsekvenser för de natur- och miljövärden som ligger till grund för 
Natura-områdesreserveringen. Det finns inget behov av en närmare behovsprövning av Natura-
bedömning. 

4.6 Planbeteckningar och -bestämmelser 

Planbeteckningarna och -bestämmelserna presenteras i sin helhet i bilaga 6. 

4.7 Framläggande och justeringar av planförslaget  

Förslaget till ändring av stranddetaljplanen för Kummeludden var framlagt 1.12–19.12.2014 och 7.1–
19.1.2015. Om ändringsförslaget begärdes utlåtanden från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, 
Västra Nylands landskapsmuseum, Nylands förbund samt stadens miljö- och byggnadsnämnd. Av Mu-
seiverket begärdes inget utlåtande eftersom de redan i PDB-skedet meddelade att inga arkeologiska 
utredningar behövs och att det inte finns kännedom om några objekt. Utlåtanden inkom från Närings-, 
trafik- och miljöcentralen i Nyland, Västra Nylands landskapsmuseum och miljö- och byggnadsnämnden. 
Nylands förbund meddelade att förbundet inte ger något utlåtande. Inga anmärkningar inlämnades. Plan-
konsultens bemötanden finns i bilaga 9 till planbeskrivningen. 

Utifrån utlåtandena har planförslaget justerats så att 1 är det högsta tillåtna våningstalet på tomt 1 i kvar-
ter 10. Markägaren har godkänt ändringen. 

Justeringen är ringa och planen behöver inte läggas fram på nytt. Den justerade ändringen av Kummel-
uddens stranddetaljplan är daterad 15.10.2014 och reviderad 30.1.2015 

5 GENOMFÖRANDET AV STRANDDETALJPLANEN 

5.1 Planer som styr genomförandet 

Illustrationen visar en princip för hur byggnaderna kan placeras på byggplatsen. I planen har bestämmel-
ser getts bl.a. om tak- och fasadmaterialen och färgsättningen. Enligt bestämmelserna ska taktäcknings-
materialet vara mörkgrå eller svart, på stället falsad plåt eller takfilt. Ytor som beträffande nyansen skiljer 
sig starkt från mängden, glänsande ytor och ytor som reflekterar i ljus tillåts inte.  

5.2 Genomförande och tidtabell 

Fritidsbostaden och bastun börjar byggas genast när planen har vunnit laga kraft och bygglov har bevil-
jats för projekten. Det finns en väg färdigt till byggplatsen så man kommer igång snabbt även med hänsyn 
till förbindelserna. 
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