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BEHANDLINGSSKEDEN 

 

Planen för deltagande och bedömning kungjord 21.6.2016. 

Planutkastet framlagt 16-30.4.2018. 

Planförslaget framlagt (MRF 27 §)  …. 

Godkänt av stadsfullmäktige ....... 

 

PLANBESKRIVNINGENS BILAGOR 

1. Förminskning av plankartan och bestämmelserna 

2. Planens statistikblankett 

 

ANDRA DOKUMENT SOM GÄLLER PLANEN 

- Program för deltagande och bedömning 

- Natur- och landskapsutredning 2016 

- Arkeologisk inventering 2016 

 

 

1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

 

1.1 Planområdet och dess läge  

Planområdet omfattar fastigheterna Mellanvik RNr 5:1 (710-598-5-1), Vesterudd RNr 5:2 (710-598-5-

2), Östervik RNr 5:3 (710-598-5-3)(en del av vattenområdet ingår inte), Horsö RNr 5:4 (710-598-5-4) 

(en del av vattenområdet ingår inte), Gunnholm RNr 1:11 (710-508-1-11), Gunnholm IV RNr 1:15 

(710-508-1-15), Gunnholm I RNr 1:18 (710-508-1-18), Gunnholm II RNr 1:20 (710-508-1-20) (en del 

av vattenområdet ingår inte), vattenområdet 710-598-876-2 och en del av vattenområdet 710-508-876-

2 i Raseborg. 

Planområdet är beläget ca 5 km norr om Hangöudds norra strand. Planområdets areal uppgår till ca 

140 hektar markområde och strandlinjen till ca 9,5 kilometer. 

 

 

 
Karta 1. Horsö stranddetaljplaneområde ligger norr om Hangö stad. 
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Karta 2. Stranddetaljplaneområdet är avgränsat med rött. 

 

1.2 Planens namn och ändamål 

Planens namn 

Horsö stranddetaljplan. 

 

Planens ändamål 

Ändamålet med stranddetaljplanen är att bevara skärgårdshemmanets karaktär och på lång sikt 

bereda möjligheter för näringsverksamheter på hemmanet. Samtidigt anvisas på vissa holmar 

fritidsbebyggelse med tillämpande av Raseborgs allmänna dimensioneringsgrunder för antalet 

fritidsbyggnadsplatser. 

 

2 SAMMANDRAG 

 

2.1 Planprocessens skeden 

Planläggningen inleddes på initiativ av markägaren.  

Programmet för deltagande och bedömning kungjordes 21.6.2016. 

Planutkastet hölls framlagt 16-30.4.2018. 

Planförslaget hölls i enlighet med MBF 27 § framlagt xx. 
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2.2 Stranddetaljplan 

 

Områdesreserveringar 

I planen anvisas ett kvartersområde för skärgårdslägenheters driftscentrum (AM/s) omfattande en 

byggnadsplats. På byggnadsplatsen finns för tillfället en bostadsbyggnad och 5 ekonomibyggnader, av 

vilka en är bastu. Vid AM-områdets strand anvisas en småbåtshamn (LV), där det finns en strandbod 

och bryggkonstruktioner. En andra småbåtshamn anvisas på södra sidan av Horsö, området har en 

bygga, men inga byggnader. För byggnader som betjänar turism (RM) anvisas sammanlagt 5 kvarter-

sområden. Deras sammanlagda byggrätt uppgår till 1950 m2 våningsyta. Områdena är i naturtillstånd. 

För fritidsbebyggelse (RA) anvisas 7 kvartersområden med sammanlagt 12 byggnadsplatser. Två av 

fritidsbyggnadsplatserna (kvarter 12/1, kvarter 13) är bebyggda, övriga byggnadsplatser är i naturtills-

tånd. 

De två holmarna, Österörarna, med anslutande mindre holmar öster om Gunnholmen samt Stengloet 

med intilliggande strande anvisas som naturskyddsområde (SL). Övriga områden anvisas som jord- 

och skogsbruksområden så, att Horsös områden utanför strandzonen betecknas med M och Horsös 

strandzon och alla andra områden som MY, jord- och skogsbruksområde med miljövärden. 

 

Dimensionering 

Antalet fritidstomter uppgår till 12 byggrätter. Konverterar man RM-områdenas våningsyta så, att RA-

fritidstomternas bostadsvåningsyta på 150 m2 utgör en byggrätt, motsvarar RM-områdena samman-

lagt 13 byggrätter (1950/150=13). AM-området utgör en byggrätt. Byggrätterna totalt uppgår därmed 

till 26. Den dimensionerande strandlinjen är 9,5 km och arealen 131 ha (holmarna större än en hektar). 

Dimensioneringstalen i stranddetaljplanen är sålunda 2,7 fritidsbostäder/strand-km och 5 

ha/fritidsbostad.  

 

2.3 Genomförande 

 

Plangenomförandet är oprogrammerat och har ingen tidtabell. 

 

3 UTGÅNGSLÄGE 

 

3.1 Utredning över planeringsområdets förhållanden 

 

Historik 

 

Horsön har en mångfasetterad historia och har tidvis genomlevt häftiga och omdanande tidsperioder. 

Uppgifter om aktiviteter på ön torde finnas från 1600-talet. I Tenala-Bromarf socknars historia om-

nämns att saltsjöfiske bedrevs bl.a. vid Hårsön. Storskiftet blev färdigt år 1778. Hummelbacka hem-

man 5:0, dit Horsö hörde, i Vättlax by hade ursprungligen en areal på drygt 720 ha och härifrån, ut-

bröts (jordavsöndring) parcellerna 5:1 – 5:4 i två olika förrättningar år 1903. Dessa parceller, sederme-

ra lägenheter och idag fastigheter är intakta och odelade och utgör de 4 fastigheter som finns på huvu-

dön Horsö jämte vattenområdena intill. De övriga fastigheterna härrör sig från hemmanet Öfvergård i 

Bredvik by (storskiftet 1835) och är styckade under tidsperioden 1930-33, även dessa fastigheter är 

ostyckade sedan dess. Av fastigheterna utgör Gunnholm 1:11 alla övriga holmar än Horsön, de övriga 

fastigheterna enbart vattenområden. Lantmäteriverket har sedan en tid tillbaka tyvärr frångått byain-

delningen i fastighetsregistret och därmed har byanamnen i detta hänseende numera enbart ett kuriosa 

intresse. 

 

Nuvarande ägarfamilj anskaffade Horsön i slutet av 1800-talet. När vinterkriget bröt ut 30.11.1939 

kom Horsön att efter Moskvafreden 1940 och under fortsättningskriget 1941 bli föremål för en sällan 

skådad förstörelse med många och hårda strider. Alla byggnader brändes och förstördes, hela trädbes-

tåndet mejades och brann ner. När askan lagt sig låg den på många ställen en halv meter djup. Under 

striderna hade holmarna norr på Horsön omvartannat erövrats av ryssar och finländare. Antalet stupa-

de räknades i hundratal. Själva Horsön ingick i Sovjetunionens arrendeområde, medan holmarna nor-
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rut från och med Stackörarna kvarstod i finländskt territorium. Efter vapenstilleståndet 1944 fick den 

permanent på Horsön boende familjen återvända till ingenting. 

 

 
Karta 3. Kopia av originalkartan över Sovjetunionens arrendeområde i Moskvafreden 1940. 

 

 
Karta 4. Arrendegränsen i större skala på dåtida sjökort. Sjökortets namnskick är slarvigt tillkommet, 

Gunnholmen har felaktigt antecknats som Gunnarsholmen. 

 

Den 19 juli 1942 flygfotograferas hela Hangö udd jämte skärgårdsdelarna mot fastlandet i norr. 

Stranddetaljplaneområdet ser på ett av flygbilderna ut som nedan. 
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Karta 5. Flygbild av Horsön och Gunnholm i fördärvat skick 19.7.1942. 

 

 
Karta 6. Flygbild över planområdet 2017. 
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Flygbilden 1942 ger med oönskad tydlighet vid handen vad Finlands frihet kostat. År 2017 har skogen 

återhämtat sig. Utmed åren har de virkesproducerante figurerna utförts två gallringar.  

 

 

 
Karta 7. Grundkartan 1953. 

 

 

Den första grundkartan 1:20000 från 1953 visar, att Horsön 8 år efter fredsslutet återfått två bo-

ningshus, ladugård med uthus, ett par strandbodar och en lada vid åkern mot Österviken. 

 

 
Karta 8. Boningshusen är på grundkartan svärtade, de övriga byggnaderna ritade med vägglinjer. 
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Nedan några bilder från gångna tider. 

 

 
Bild 1. Vy från hemviken på Horsö efter kriget. 

 

 
Bild 2. Strandlandskap från norra stranden på Horsö 1950. 

 
Bild 3. Hemhamnen på Horsö 1950. 

 



9 
 

 
Bild 4. De nybyggda bostadshusen efter kriget, bild norrifrån.  

 

 
Bild 5. Husen på förra bild söderifrån.  
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Bild 6. Sundströms villa stod i Österviken före kriget. Platsen återuppbyggdes inte längre. 

 

 
Bild 7. Gamla villan på Horsö stod mellan nuvarande karaktärsbyggnad och ladugården. På bilden po-

serar Lars Lindman (1925-2001), ägare till Horsö i slutet av 1900-talet och in på 2000-talet. 
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Bild 8. En gästande båt i hemviken (midsommar?). Bilden illustrerat det ännu på 1950-talet öppna 

sundet i hemviken mellan Horsön och Stackören. Jfr. bild 48 från 2016, då sundet är igenväxt. 

 

Kartorna 3-7 och bilderna 1-8 illustrerar situationen på Horsö under perioden 1930-talet till början av 

1950-talet med krigets konsekvenser i fokus. 

 

Bebyggd miljö och kulturmiljö 

 

Nuvarande bebyggelse på Horsö är numrerad på karta 9.  

 

 
Karta 9. Horsös byggnadsbestånd. 
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1. Karaktärshuset. Avbildat på pärmen samt bild 4 vänster, bild 5 höger och bild 9. Bostadshusets stor-

lek är 300 m2. 

2. Tidigare bostadshus. Till höger på bild 4 och vänster på bild 5 samt bild 10. 

3. Utedass, bild 11. 

4. Ladugården, bild 12. 

5. Lider, bild 13.  

6. Bastu, bild 14. 

7. Strandbod, bild 15. 

8. Förvaringsbod, bild 16. 

Byggnaderna är uppförda efter kriget in på 1950-talet. 

 

Två av fritidsbostadsbyggplaterna är bebyggda, de övriga är i naturtillstånd.  I kvarter 12 på byggplats 

1 finns en fritidsstuga (bild 17) och på byggplatsen i kvarter 13 finns en fritidsstuga, bastu och ett lider 

(bild 18). Fritidshusen är uppförda på under åren 1984-85. 

 

 
Bild 9. Karaktärshuset 

 

 
Bild 10. Det första boningshuset som uppfördes efter kriget. 
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Bild 11. Utedasset. 

 

 
Bild 12. Ladugården. 

 

 
Bild 13. Lidret. 
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Bild 14. Bastun. 

 

 
Bild 15. Strandboden. 

 

 
Bild 16. Förvaringsboden skymtar till vänster på bilden. Elektricitet drogs till Horsö på 1990-talet. 
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Bild 17. Sommarstugan på Svedjeholmen, i planen kvarter 12, byggplats 1. 

 

 
Bild 18. Sommarstugan på Furuören, i planen kvarter 13. 

 

 

Byggnadsbeståndet på Horsö bildar med gårdsmiljön en kulturhistoriskt värdefull helhet. Detta trots 

att de enskilda byggnaderna för sig inte karaktärsbyggnadern undantaget har speciella skyddsvärden. 

Karaktärsbyggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Den är intressant även för att den utgör en av få 

byggnader som uppfördes efter kriget med mansardtak enligt stil tidigare under seklet fram till slutet 

av 1930-talet. 

 

Krigsminnesmärken 

 

Som en följd av krigen finns det på Horsö och omgivande holmar stora mängder av spår i terrängen 

som härrör sig från krigshandlingar. Museiverket har förutsatt, att denna helhet inventeras. På grund 

av sakens natur har Museiverket själv stått för inventeringen och den utfördes hösten 2016, Horsön 

ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2016, av John Lagerstedt och Satu Koivisto från 

Museiverkets kulturmiljötjänster. I inventeringen hittade man på Horsö, Stackörarna,  
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Svedjeholmen (Svedjeholmen och Furuön) och Gunnholmen sammanlagt 84 befästningar och en 

mängd andra spår av striderna. Rapporten har förutom ingående uppgifter om inventeringsobjekten en 

översikt över krigshändelserna som väl belyser historiken kring Horsö med omnejd. Rapporten ingår 

som en del i stranddetaljplanens utredningsmaterial. Rapporten innehåller även rekommendationer för 

hur inventeringsresultaten skall beaktas i stranddetaljplanen.  

 

 
Karta 10. Kartsammanställning i den arkeologiska inventeringen.  

 

 

 

Ryska krigsveteraner reste på 1990-talet på eget bevåg och utan att kontakta markägaren ett minnes-

märke över striderna på Horsö 1941. Texten på plaketten vid foten ”VENÄJÄN SOTILAISTEN 

KUNNIAKSI 1941” känns inte speciellt ärorik för dem, vars hus, hem och egendom förstörts. 
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Bild 19. Det ryska utan lov resta minnesmärket på Horsöns högsta punkt. 

 

Den kulturmiljö Horsö idag representerar har som helhet och till alla delar formats efter kriget. Den 

består av miljön kring gårdscentrum och ängarna i de inre delarna av ön. Trots att betande husdjur inte 

har funnits i decennier har ängarna hållits intakta med det miljövårdsarbete ägarna egenhändigt och 

ihärdigt utfört för att förhindra igenväxning.  

 

 
Bild 20. Ängslandskapet i sydost vid gårdscentrum. 
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Bild 21. Ängen längst mot sydväst från gårdscentrum. 

 

Naturmiljö 

 

Områdets naturmiljö domineras av planområdets kilometertal långa stränder och otaliga mångskiftan-

de holmar. Området har 5 stora eller medelstora holmar (Horsö, Gunnholm, Stackörarna, Svedjeholm, 

Furuören) och 9 småholmar (0,15 – 1,5 ha). Områdets totala strandlinje (kartstrandlinje) uppgår till 

drygt 20 km, men av denna kan en avrundad strand på drygt 15 km räknas som strand med lands-

kapsmässig relevans eller vara ett utgångsläge då den fria stranden i planen bedöms. Av denna drygt  

15 km långa strand lämnar stranddetaljplan 85 % i naturtillstånd eller som kulturlandskap i anslutning 

till gårdscentrum. Strandlinjen som dimensionerar byggrätt är kortare än detta och behandlas skilt un-

der punkt 6.2. 

Som grund för stranddetaljplaneringen har har det gjorts en naturinventering, Raasepori, Horsön 

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS, Mikko Siitonen 2016 (NATUR- 

OCH LANDSKAPSUTREDNING FÖR HORSÖ STRANDDETALJPLAN). 

En detaljerad inventering och beskrivning av naturförhållandena framgår av naturinventeringen.  

 

Nedan följer en bildserie med kommentarer över planområdets strandlandskap. 

 

 
Bild 22. Vik på Horsös norra strand som förblir i naturtillstånd. 
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Bild 23. Vy mot naturskyddsområdet på Österörarna. 

 

 
Bild 24. Kvarter 9 på Gunnholm. 

 

 
Bild 25. Bild tagen längs stranden på kvarter 9, till höger Österörarna. 
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Bild 26. Österörarna. 

 
Bild 27. Den norra stranden av Horsö, förblir i sinhelhet i naturtillstånd.  

 

 
Bild 28. Stackörarnas norra strand förblir i naturtillstånd.  
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Bild 29. Viken mellan Stackörarna och Gunnholms sydvästra udde, förblir i naturtillstånd. 

 

 
Bild 30. Stranden vid kvarter 11. 

 
Bild 31. Svedjeholmen, kvarter 12. 
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Bild 32. Näset mellan Svedjholmens kvarter 12 och Furuören. 

 
Bild 33. Nordvästra Gunnholmen. 

 

 
Bild 34. Algrunden där storskarvskolonin häckar. 
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Bild 35. Horsös hemvik fotograferad från Österörarna. 

 

 
Bild 36. Norra stranden av Horsö förblir i naturtillstånd. Längst borta till vänster ligger Länsman. 

 
Bild 37. Läduviken är en grund inbuktning öster om gårdscentrum som förblir i naturtillstånd.  



24 
 

 
Bild 38. Läduviken i större perspektiv. 

 

 
Bild 39. Alörarna till höger, Österörarna i mitten, Gunnholmen bakom till vänster. 

 

 
Bild 40. Stranden av kvarter 5 ut mot havs i Österviken. 
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Bild 41. Det inre av Österviken.  

 

 
Bild 42. Österviken mot kvarter 5. 
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Bild 43. Ängen ovanför Österviken. 

 

 
Bild 44. Nätviken förblir i naturtillstånd. Stranden här har anvisats med skyddsbeteckning. 
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Bild 45. Det är inte ovanligt att båtfolk i terrängen gör upp regelvidriga och farliga eldar utmed strän-

derna. Information om att detta är förbjudet är nödvändig vid lämpliga ställen längs stränderna.  

 

 
Bild. 46. Gullviken. 
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Bild 47. Stengloet. Strandlinjen för denna ingår inte i strandlinjekalkylerna. Området är skyddsbeteck-

nat.  

 

 
Bild 48. Sundet vid hemviken mellan Stackörarna och Horsö är igenvuxet. Jfr. bild 8 från 1950-talet, 

då sundet ännu var farbart. 

 

 
Bild 49. Viken mot väster mellan Stackörarna och Horsö förblir i naturtillstånd. Närmast till höger 

skymtar stranden vid kvarter 3. 
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Bild 50. Stranden vid kvarter 3 är djup och är lämplig för t.ex. segelbåtar.  

 

 
Bild 51. Viken mellan Stackörarna och Horsö. 

 
Bild 52. Stackörarna förblir i sin helhet i naturtillstånd.  
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Bild 53. Södra stranden av Stackörarna.  

 

 
Bild 54. Västra sidan av Hemviken. 

 

 
Bild 55. Södra stranden av Horsö är över 1,7 km lång och förblir i naturtillstånd.  



31 
 

 
 

Bild 56. Höstbild tagen från Alörarna mot Hemviken. Karaktärhuset signalerar att Horsö är bebott. 

 
Bild 57. Österörarna är anvisade som naturskyddsområde, bild tagen från Alörarna.  
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Bild 58. Stranddetaljplanens baskarta får sina preciserade koordinater i Europeiska koordinatsystemet 

ETRS-GK24FIN. Seppo Korhonen från Suuntakartta Oy i Joensuu avläser gpsen. 
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Karta 11. Platserna där fotografierna tagits och riktningen för bilderna 22-58. 

 

3.2 Planeringssituation 

 

Planer 

 

Området har från tidigare varken stranddetaljplan eller generalplan. I landskapsplanen som miljömi- 

nisteriet fastställde 2006 finns inga andra beteckningar som gäller för stranddetaljplanen än att områ- 

det hör till den yttre skärgården, zon vz2. Zonen är avsedd att planeras som ett område för i första  

hand skärgårdsnäringar och till lämpliga delar för fritidsbebyggelse, där nybyggandet är småskaligt  

och beaktar landskapets särdrag. I och med avsaknad av generalplan är det landskapsplanen som i  

främsta rummet styr uppgörandet av stranddetaljplan. 
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Karta 12. Utdrag ur landskapsplanen. Horsö ligger i bildens mittpunkt ovanför kommunrån. 

 

Baskarta och namnskick 

 

Ny baskarta1:2000 har uppgjorts för området av Suuntakartta Oy. Kartan är godkänd av Raseborgs  

stadsgeodet.  

Namnskicket inom planområdet varierar på olika kartor och utmed tiden. Horsö är oftast antecknad i 

bestämd form, Horsön. Som huvudregel används den obestämda formen i denna planbeskrivning i be-

tydelsen hela planområdet, medan den bestämnda formen avser själva ön. För övriga holmar används 

det namnskick planens baskarta representerar. Detta överensstämmer med markägarens uppfattning 

om namnen. Kartorna inne i texten har namn, som i tiden kan ha antecknats fel eller helt enkelt senare 

fått uppdateringar. Stackörarna är på plankartan en holme, men högvatten kan dela den till 5-7 holmar. 

 

4 STRANDDETALJPLANENS PLANERINGSSKEDEN 

 

4.1 Inledande av planeringen och beslut  

 

Planläggningen har inletts på initiativ av markägarna.  

 

4.2 Deltagande och samarbete, planeringsskeden 

 

Myndighetsöverläggning (MBF 26 §) hölls 8.10.2015. 

Programmet för deltagande och bedömning kungjordes 21.6.2016. 

Planutkastet hölls framlagt 16-30.4.2018. 

Planförslaget hölls i enlighet med MBF 27 § framlagt xx. 

 

5     STRANDDETALJPLANENS MÅLSÄTTNINGAR 

 

Målet med stranddetaljplanen är att bevara skärgårdshemmanets karaktär och på lång sikt bereda möj-

ligheter för näringsverksamheter på hemmanet. Samtidigt anvisas på vissa holmar fritidsbebyggelse 

med tillämpande av Raseborgs allmänna dimensioneringsgrunder för antalet fritidsbyggnadsplatser. 
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6 BESKIVNING AV STRANDDETALJPLANEN 

 

6.1 Planens struktur  

 

Strukturellt kan stranddetaljplanen indelas i 4 huvudområden.  

1. Horsöns befintliga gårdscentrum utgör planens fokus och det betecknas som kvartersområde 

för skärgårdslägenhetens driftscentrum (AM/s). Området betjänar permanent boende och ger 

utrymme för byggande som en förutsättning för att långt i framtiden idka mångsidiga skär-

gårdsnäringar. Till gårdscentrum hör reserveringarna för de befintliga småbåtshamnarna (LV)  

vid gårdscentrum och på södra sidan av Horsön. De kan även betjäna andra verksamheter på 

Horsön (RM). 

2. I Horsöns västligaste del och vid området kring Österviken, som tidigare haft bosättning (se 

bild 6), anvisas områden som betecknas som kvartersområden för byggnader som betjänar tu-

rism (RM). Denna beteckning skall tolkas flexibelt så, att den byggrätt som anvisas kan utnytt-

jas för utrymmen generellt som i framtiden kan tänkas utgöra skärgårdsnäring.  

3. På Gunnholmen, Svedjeholmen och Furuören anvisas traditionell fritidsbebyggelse (RA). De 

två sistnämnda holmarna har från tidigare fritidsstugor, Gunnholmen är obebyggd.  

4. Alla andra holmar och områden betecknas som jord- och skogsbruksområden (MY, M), Öste-

rörarna som naturskyddsområde (SL). De stora sammanhängande obebyggda områdena är vä-

sentliga delar av Horsön samt Stackörarna och de mindre holmarna öster om Gunnholmen. 

 

6.2        Dimensionering 

 

Dimensioneringen grundar sig på arealen drygt 130 ha och den dimensionerande (korrigerade) stran-

dlinjen 9,5 km. Holmvis framgår dimensioneringsunderlaget i nedanstående tabell (medräknat holmar 

över en hektar).  

 

Holme/Saari Areal/Pinta-ala, ha  Strandlinje/Rantaviiva, km 

Horsön 93,59 5,74 

Gunnholmen 21,44 2,14 

Stackörarna 9,98 0,81 

Furuören 2,48 0,33 

Svedjeholmen 2,42 0,29 

Österören 1,52 0,24 

Totalt/Yhteensä 131,43 9,55 

 

Planområdet har inte varit föremål för styckningar sedan 1930-talet, vilket innebär att byggrätten in 

belastas av någon utnyttjad byggrätt. Alla markägor av i punkt 1.1 uppräknade fastigheter ingår i pla-

nområdet. 

 

Den dimensionerande strandlinjen framgår av nedanstående karta. 
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Karta 12. Den dimensionerande strandlinjen är ritad i blått. 

 

 

 

Antalet fritidstomter uppgår till 12 byggrätter. Konverterar man RM-områdenas våningsyta så, att fri-

tidstomternas bostadsvåningsyta på 150 m2 utgör en byggrätt, motsvarar RM-områdena sammanlagt 

13 byggrätter (1950/150=13). AM-området utgör en byggrätt. Byggrätterna i stranddetaljplanen totalt 

uppgår därmed till 26. Den dimensionerade strandlinjen är 9,5 km och arealen 131 ha. Dimen-

sioneringstalen i stranddetaljplanen är sålunda 2,7 fritidsbostäder/strand-km och 5 ha/fritidsbostad.  

 

Områdets totala strandlinje uppmätt från baskartans vektorstrandlinje är 20,7 km. Denna uppgift sak-

nar i övrigt relevans för stranddetaljplanen, men är en intressant kuriositet då man jämför verklig och 

dimensionerande strandlinje.  

 

Vid planläggning av stränder hanterar man även begreppet fri strand. Enligt 73.3 § MBL bör man se 

till att det kvarstå ett tillräckligt stort sammanhängande obebyggt område på strandområdena. Epitetet 

sammanhängande är inte definierat, men kan exemplifieras med nedanstående kartframställning.   

 

 



37 
 

 
 

Karta 13. I planen anvisad bebyggd (blå linje) och obebyggd (grön linje) strandlinje. 

 

Den imensionerande strandlinjen och den fria-bebyggda-obebyggda strandlinje är olika begrepp. Den 

dimensionerande strandlinjens uppgift är att dimensionera byggrätten utgående från byggbarhet och 

att ge en grund för att kunna bedöma en jämlik behandling av markägarna. Den fria och obebyggda 

strandlinjen är fri och obebyggd trots att den inte genererar byggrätt. Exempelvis bör mindre holmar 

och smalare näs som har dubbelsidig strand inräknas i fri och obebyggd strandlinje även om den inte 

ingår i den dimensionerande strandlinjen.  

 

Vad som avses med tillräckligt sammanhängande obebyggd strand är en bedömningsfråga. Den sam-

manlagda strandlinjen på karta 13 (blått+grönt) är 15,5 km. Den obebyggda strandlinjens andel (11,7 

km) utgör 75 %.  

 

 

6.3 Områdesreserveringar 

  

Kvartersområde för skärgårdslägenheters driftscentrum, där kulturmiljön bevaras (AM/s). 

 

Området omfattar den bebyggda miljön vid Horsöns gårdscentrum. Området är med tanke på dess 

skärgårdskaraktär kulturhistoriskt värdefullt. Nybyggande bör anpassas till landskapet och kulturmil- 

jön så, att den för landskapet värdefulla karaktären bevaras. Byggnaderna skall i fråga om storlek, 

form och material tillsammans med de befintliga byggnaderna bilda en enhetlig helhet. 

På området får uppföras följande byggnader: 

- två bostadsbyggnader, tillsammans  högst 450 m2 våningsyta, 

- tre 40-80 m2 våningsyta stora fritidsbostäder som betjänar turistservice, sammanlagt högst 240 m2, 

- två bastur högst 30 m2 våningsyta och  

- ekonomibyggnader tillsammans högst 300 m2 våningsyta. 

Gårdens huvudbyggnad har betecknats med skyddsbeteckning sr. Med beteckningen anvisas kulturhis-

toriskt värdefulla byggnader. Reparations- och ändringsarbeten i byggnaderna, ändringar av byggna-
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dernas användningsändamål samt tillbyggnad och åtgärder på området bör vara sådana att byggnader-

nas värdefulla karaktär med tanke på byggnads-, kulturhistoria eller landskapsbilden bevaras. Bygg-

naden får inte rivas. Ifall bygganden förstörs bör ersättande nybyggnad även anpassas till miljön. För 

museimyndighet bör reserveras tillfälle att ge utlåtande innan lovbeslut ges om skyddsobjekt.    

 

 

Kvartersområde för fritidsbostäder (RA). 

 

Fritidsbostadsbyggplatserna är förutom de två kvarter som från tidigare är bebyggda (K12, Svedje-

holmen och K13, Furuören) koncentrerade till Gunnholmen, som är den största av holmarna vid sidan 

av Horsön. På så sätt kan alla andra holmar lämnas obebyggda.  

RA-byggsplatsernas (tomternas) antal är sammanlagt 12, av vilka byggplats 1 i kvarter 12 och byggsp-

latsen i kvarter 13 är bebyggda, övriga obebyggda. På byggsplats får uppföras följande byggnader: 

- en fritidsbostad och en sidofritidsbostad tillsammans högst 140 m2 våningsyta,  

- ekonomibyggnader tillsammans högst 120 m2 våningsyta, av vilket en högst 30 m2 stor bastu. 

Byggplatsens sammanlagda högsta våningsyta är 210 m2. 

Nybyggande bör anpassas till landskapet så, att den för landskapet värdefulla karaktären bevaras. 

Landskapsynpunkterna är beaktade så, att varje byggplats har en linje ovanför vilken alla byggnader 

bör placeras. Det betyder att byggnadsrutan (byggnadsytan) för byggplatserna är den del av tomterna 

som ligger ovanför linjen.  

På alla de ställen där nybyggnation är anvisad har landskapet beaktats utgående från topografi och 

trädbestånd. Bastun har tillåtits placeras minst 15 meter från stranden i enlighet med byggnadsordnin-

gen. 

Lägsta byggnadshöjd är i kvarteren 1, 7 och 8 N2000 +2,70 meter, i kvarteren 2-4 och 9-13  

N2000 +2,90 meter och i kvarteren 5 och 6 N2000 +3,10 meter. 

Vid byggande bör beaktas att det i terrängen finns okreverade laddningar. 

 

Kvartersområde för byggnader som betjänar turism (RM). 

 

Områdena är avsedda att flexibelt kunna utnyttjas för byggande som betjänar skärgårdsverksamheter i 

olika former. Områdenas sammanlagda våningsyta uppgår till 1950 m2 fördelat på 5 kvarter.  

På området får byggas fritidsbostadsbyggnader, vilkas storlek är 40-80 m2 våningsyta samt en 50 m2 

våningsyta stor bastu och förvaringsutrymmen högst 80 m2 våningsyta. Maximiantalet bostadsbygg-

nader anges kvartersvis på plankarta. 

Nybyggande bör anpassas till landskapet så, att den för landskapet värdefulla karaktären bevaras. 

 

Jord- och skogsbruksområde med miljövärden (MY). 

 

Med områdenas miljövärden avses havslandskapet, alla stränder kan anses utgöra ett viktigt landskap-

selement mot havet. 

 

Jord- och skogsbruksområde (M). 

 

De inre delarna av Horsön är betecknat som traditionellt jord- och skogsbruksområde i skärgården. 

 

Småbåtshamn (LV). 

 

Hamnen vid gårdscentrum är betecknad som småbåtshamn.  På området som angränsar till AM-

kvarteret får uppföras båthus och ekonomibyggnader högst 100 m2 våningsyta. Området på södra si-

dan om Horsön är avsett att betjäna både AM-områdets behov och de närliggande RM-områdenas be-

hov. 

 

Naturskyddsområde (SL). 
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Österörarna med småholmar på den östra sidan samt Stengloet med intilliggande strand på södra sidan 

om Horsö är betecknade som och avsedda att bildas till natur-skyddsområde på basen av naturvårdsla-

gen. 

 

Vattenområde (W). 

 

Områdets vattenområden är medtagna i planen med beteckningen W, vattenområde. 

 

Lämningar från krigen (s,15).  

 

Den arkeologiska inventeringens krigshistoriska objekt från 1941 är anvisade som andra kulturarvsob-

jekt i enlighet med rekommendationerna i inventeringsrapporten. Numreringen av objekten på plan-

kartan är densamma som i inventeringen. 

 

Skydd 

 

Rekommendationerna i naturutredningens sammanställning har anvisats med tre olika beteckningar.  

Österörarna har betecknats som naturskyddsområden (SL). Holmarna är det enda entydiga område  

som har ett skogsbestånd, som går långt tillbaka i tiden och har karaktären av gammalskog. Av karta 5  

framgår att skogsbeståndet här inte brändes under striderna 1941. Detta kan väl iakttagas i terrängen.  

De små holmarna inom samma helhet som Österörarna har även anvisats som naturskyddsområde.  

Holmarna är betydelsefulla fågelholmar. Övrig hela småholmar med skyddsvärde betecknas MY/s. 

Även Stengloet och stranden utanför på södra sidan om Horsön har anvisats som naturskyddsområde 

(SL). Området bildar en helhet som bedömts värdefull i naturinventeringen. 

 

I planen har 9 delområden anvisats som skyddsvärda, beteckningen s. Områdenas skydd baserar sig på  

naturinveteringens värdsättning enligt följande. 

 

- s(1), naturutredningens figur 14 på Gunnholmen. Planområdets enda lundkärr. 

- s(2), naturutredningens figurer 4 och 6 i mitten av Gunnholmen. De mest representativa klib-

balsbestånd (4) och strandängar (6). 

- s(3), naturutredningens figur 3. En värdefull helhet på ett landskapmässigt känsligt område. 

- s(4), naturutredningens strandfigurer på Stackörarna (2, 4, 5, 6). Delområdet bildar en helhet 

runt större delen av holmen med en mångsidig i naturtillstånd lämnad obebyggd strand.  

- s(5), naturutredningens figur P väster om Horsö gårdscentrum, området bevuxet med hassel-

buskage, ädelträd och lundartad undervegetation.  

- s(6), naturutredningens figur 12 på Horsön, värdefullt klassificerat gräskärr.  

- s(7), naturutredningens figurer 6-8, som bildar dalen mellan Läduviken och Österviken. Lun-

dar och ängar med värdefull växtlighet och hasselbestånd.  

 

Alla skyddsbetecknade områden (/s, s, SL) har ålagts åtgärdsbegränsning i enlighet med 128 § mar-

kanvändnings- och bygglagen.  

 

Avfalls- och hushållsvatten 

 

Vattentoalett får inte installeras i AM, RA- och RM-kvarter. Avfallsvatten får inte ledas i havet, utan 

bör behandlas på av stadens miljömyndigheter godkänt sätt. Grått avfallsvattenbör behandlas tillräc-

kligt långs från strandlinjen med tanke på högvattenrisken. 

Hushållsvattnet anskaffas skilt för varje byggplats. 
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7 PLANENS KONSEKVENSER 

 

7.1  Allmänna konsekvenser 

 

Sociala konsekvenser 

Planen stöder byggnadsrättsligt på långsikt möjligheterna att idka olika former av skärgårdsnäringar i 

enlighet med målsättningarna och planbeteckningarna i landskapsplanen (punkt 3.2). 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Planen har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.  

 

Miljömässiga konsekvenser 

De miljövärden som finns noterade i natur- och landskapsutredningen är beaktade i planen. Enligt ut-

redningen äventyrar stranddetaljplanen inte området naturvärden. 

Alla RA-byggplatser och RM-områden är placerade vid sådana stränder, där djupet är tillräckligt för 

anläggande av brygga utan att stranden behöver muddras. LV-områdena har åtminstone i ett sekel an-

vänts som båthamn för bosättningen på Horsö och vattenområdena här har kontinuerligt varit föremål 

för båttrafik, vilket ur miljösynvinkel inte ändrar på rådande förhållanden. 

  

Konsekvenser för kulturvärdena 

Det finns inga uppgifter om fornminnen på området. Planområdets gårdscentrum är kulturhistoriskt 

värdefullt och har beteckats som helhet med AM/s. De krigshistoriska minnesmärkena har alla i en-

lighet med förslaget i den arkeologiska inventeringen beteckats som kulturarvsobjekt (s). Dessa be-

fästningar finns på 10 av kvarterområdena. Enligt den arkeologiska inventeringen (punkt 6) är anlägg-

ningarna små och förhindrar inte byggande på områdena i fråga.  

 

7.2 Förhållande till målen för riksomfattande områdesanvändning 

 

Statsrådet har fattat beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen, vilka trätt i kraft  

1.4.2018. Planlösningen står inte i konflikt med målen. 

 

 

Hangö, 15. 2.2019 

 

Sten Öhman 

dipl.ing. 
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