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1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 

1.1 Identifikationsuppgifter 

Planläggningsarbetet förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Malax kommun, Malax försam-
ling och Ramboll Finland Oy.  
 
Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens eller konsultens kon-
taktperson. 
 

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

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

1.2 Planområdets läge 

Planläggningsområdet är beläget vid Tistronskäret, Malax, ca 9 km söder om kommunens cent-
rum. Malax är en tvåspråkig kommun med ca 5600 invånare. Till regionens centrum Vasa är av-
ståndet ca 33 km. 
 
Planläggningsområdet berörs av fastighet RN:r 475–411–14–20, som ägs av Malax Församling, 
samt fastighet 475-876-2-0 som utgörs av samfällt vattenområde. Hela fastigheten omfattas inte 
av planläggningen. 
 

 

mailto:jonas.lindholm@ramboll.fi


PLANBESKRIVNING – TISTRONSKÄRET STRANDDETALJPLAN 

 

  
 

3/24 

Bild 1. Planområdets riktgivande läge markerat med rött. © Lantmäteriverket. 

 

 

Bild 2. Ortofoto 2016 av planeringsområdet och dess ungefärliga utsträckning. © Lantmäteriver-
ket. 

1.3 Planens namn och syfte 

Planens namn är TISTRONKÄRET STRANDDELTALJPLAN. 
 
Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Tistronskäret med Malax strandgeneralplan och den 
gällande delgeneralplanen för Havsnära boende som utgångspunkt. En ändring av användningsän-
damålet önskas eftersom det inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i samma 
utsträckning som tidigare. 
 
Enligt strandlinjedimensioneringen som ligger till grund för Malax strandgeneralplan, består be-
rörda stomlägenhet av totalt 4 byggnadsplatser, varav det aktuella skiftet består av två sepa-
rata byggnadsplatser. Vid tidpunkten för uppgörande av strandgeneralplanen var byggrätten 
120m² per byggnadsplats, vilka i planeringen sedan sammanslogs till ett RM-område med 240m² 
byggrätt (RM/240). Numera är byggrätten på strandområde 140m² per byggnadsplats enligt Malax 
byggnadsordning. 
 
I planeringen utreds en ändring av RM/240-området till två separata RA-tomter med 160 m² 
byggrätt per tomt. Huvudmålsättningen är således RA-tomter, men möjligheten till en beteckning 
som tillåter fast boende utreds även i samband med planläggningsprocessen som en delmålsättning 
(t.ex. AO, RAO el dylikt). 

1.4 Förteckning över bilagor till beskrivningen 

Bilaga 1:  Program för deltagande och bedömning. 
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2. SAMMANDRAG 

2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen 

9.12.2019 § 217  Kommunstyrelsens beslut om inledande av planläggning. 
27.3–30.4.2020  PDB till påseende. 
3.10–31.10.2022  Planutkast till påseende. 
_._-_._.202_  Planförslag till påseende. 
_._-_._.202_  Kommunstyrelsen godkände planen. 
_._-_._.202_  Kommunfullmäktige godkände planen. 

2.2 Planläggningsarbetet 

Planläggningsarbetet omfattar ett sammanhängande strandområde med tillhörande skogsmark. I 
planläggningsarbetet har det eftersträvats att få beteckningen RM/240 ändrat till RA (kvartersom-
råde för fritidsbostäder) eller AO (Kvartersområde för fristående småhus). Under arbetets gång har 
man kommit fram till att en ändring till beteckning AO eller RAO inte är möjligt, och därför kommer 
man att anvisa området med RA-beteckning.  

2.3 Genomförandet av stranddetaljplanen 

Förverkligandet av stranddetaljplanen kan påbörjas efter att den blivit godkänd i kommunfullmäk-
tige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på markägaren. 
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3. UTGÅNGSPUNKTERNA 

3.1 Utredning om förhållandena i planläggningsområdet 

3.1.1 Allmän beskrivning av området 

Planläggningsområdet ligger i den sydvästra delen av Öjna. Området är beläget längs stranden och 
är omgett av hav. På området finns ett fritidshus samt strandbastu, som tidigare har använts som 
lägergård i samband med bl.a. skriftskolor. 
 
De närmaste fasta bostäderna ligger ca 200 m norr om området och närmaste fritidshus ca 50m 
söder om området. Till området finns en väg dragen, Tistronskärsvägen, som i sig leder till Öjna-
vägen. Från Öjnavägen kommer man snabbt ut till Strandvägen (673) som går in till Malax centrum 
(ca 8km) och vidare till Vasa (ca 30km). 
 

 

Bild 3. Ortobild av området 2018 (Mapteam). 
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3.1.2 Naturmiljön 
 
Landskapets särdrag 
Vägen Tistronskärsvägen leder fram till området. Havet i väster har stor betydelse för områdets 
dragningskraft. De närmsta öarna finns ca 1km från området, både i väst och i sydväst. 
 

 

Bild 4. Planläggningsområdet och dess närmiljö. Planläggningsområdet markerat med vitt. © Lant-
mäteriverket.  
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Bild 5. Vy ut över vattnet vid badstranden nedanför strandbastun. 

 

 

Bild 6. Vägen till området utmynnar i ett större öppet parkeringsområde. Gårdsområdet är lummigt. 

 
Strandzonen består av ett vassbälte som löper längst den västra stranden och omger delvis ud-
den i områdets norra del. Det unga trädbeståndet ute på udden längst i norr är al-/björkdomine-
rat. 
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Bild 7. Strandområdet norr om den befintliga badstranden vid strandbastun. 

 
Topografi 
Området är i allmänhet rätt så lågt, som man kan se i bilden nedan.  
 

 

Bild 8. Höjdmodell över området.  
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Jordmån 
Jordmånen på planläggningsområdet består uteslutande av finkornig morän. 
 

 

Bild 9. Jordmånen i området 

 
Vattendrag och vattenhushållning 
Vid byggande invid havet bör man beakta de att skillnader i vattenståndet kan vara rätt stora. I 
planeringen bör man således säkerställa att byggnader inte ges möjlighet att placeras på sådan 
nivå att byggnader eller konstruktioner kan ta skada av vatten. 
 
Gällande vattenhushållning så finns kommunal vattenledning till området, men inte kommunal av-
loppsledning. På området eller i dess närhet finns inga grundvattenområden. Det närmaste grund-
vattenområdet, Strömsören, ligger ca. 5 km söder om planeringsområdet. 
 
Naturskydd 
Skyddade områden finns varken på planläggningsområdet eller i dess direkta närhet. De närmaste 
skyddade områdena ligger ca 500 m till söder från planeringsområdet. De är hänvisade i bilden 
nedan. I bilden syns Natura2000-området Petalax åmynning (FI0800054), Privat naturskyddsom-
råde och skyddade fågelvattnet, Öfjärden.  
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Bild 10. Skyddsområden. 

 
3.1.3 Den byggda miljön 

 
Boende och befolkningens struktur 
Av kommunens ca 5600 invånare bor ca 3500 i kommunens centrala delar, Ytter- och Övermalax. 
I Öjna finns ca 50 bofasta invånare. Dels bor invånarna i ”byn” medan andra bor längs med strän-
derna i området. Fastigheterna som ligger i närheten av planläggningsområdet är mestadels fritids-
bostäder, som man kan se i bilden nedan.  

 
 

Bild 11. Bostä-
der i området.  
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Samhällsstruktur 
Planläggningsområdet befinner sig utanför centrumstrukturen i Malax. Planläggningsområdet och 
dess närområde består av landsbygdsbebyggelse. 
 

 

Bild 12. Samhällsstrukturen i närområdet.  
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Byggnadsbeståndet 
 
Befintlig huvudbyggnad, vilken flyttats till området år 1976, är inte längre i användning på basen 
av dess skick. Byggnaden har genomgått ändringar under årens lopp, bl.a. utbyggnad, utbytta 
fönster, ändringar i exteriören. På basen av byggnadens skick och brister kan den inte längre an-
vändas för övernattningar i nuvarande form, byggnadens är delvis röt- och mögelskadad.  
 

 

Bild 13. Befintlig huvudbyggnad. 

 

Bild 14. Baksidan av befintlig huvudbyggnad. 

 

 

Bild 15. Befintlig strandbastu. 

 

 

Bild 16. Förrådsbyggnad. 

 
Arbetsplatser, näringsverksamhet 
På planläggningsområdet finns inga arbetsplatser. 
 
Rekreation och fritidsverksamhet 
I landskapsplanen 2040 är det utmärkt att en friluftsled och cykelled skall gå ca 1 km öster om 
planområdet. I övrigt ger närbelägna skogar och havet goda möjligheter till rekreationsutövningar 
av olika slag. 
 
Trafik 
Området har vägförbindelse. Trafiken till och från området sker via Strandvägen (regionväg 673) 
vidare in på Öjnavägen och Tistronskärsvägen. 
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Kulturmiljön och fornminnen 
Byggda kulturmiljöer av riksintresse eller på landskapsnivå finns varken på planläggningsområdet 
eller i dess direkta närhet. De närmaste landskapsmässigt värdefulla områden är Öjna, ca 1km 
nordost om planområdet och Bockörens hamn, ca 1 km söder om området. 
 
På planområdet eller i dess direkta närhet finns inte heller några kända fornminnen enligt musei-
verkets register. Närmaste belägna fornminne är Majorsbacken ca 1,5km sydost om området. 
Dessa visas i bilden nedan.  
 

 

Bild 17. Fornminnen och värdefulla områden. 

 
Teknisk försörjning 
På planläggningsområdet finns det kommunal vattenledning, men avloppsnätverk finns inte. Elled-
ningar finns i nära anslutning till området. 
 
3.1.4 Markägoförhållanden 

Den berörda fastigheten är i privat ägo.  
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3.2 Planeringssituationen 

3.2.1 Planer, beslut och utredningar som berör planläggningsområdet 

 
3.2.1.1 De riksomfattande målen för områdesanvändningen 

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den 1.4.2018. Må-
len för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter:  

• Fungerande samhällen och hållbara färdsätt  
• Ett effektivt trafiksystem  
• En sund och trygg livsmiljö  
• En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar  
• En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar  

 
3.2.1.2 Österbottens landskapsplan 2040 

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

 
 

Bild 18. Utdrag ur Österbottens 
landskapsplan 2040. Riktgivande 
läge anvisat med röd färg. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

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

För området finns den uppgjorda planen Havsnära boende delgeneralplan, södra delen – 
14.12.2004. Planområdets läge i förhållande till generalplanen visas i bilden nedan.  
 

 

Bild 19. Utdrag ur delgeneralplan, planläggningsområdet markerat med rött. 

 
På planläggningsområdet finns följande beteckningar: 
 
Beteckning Beskrivning av beteckningen, bestämmelser 

 

Område för turistanläggningar. 
Område avsett för turistanläggningar, lägergårdar, stugbyar, fritidscentra och andra motsva-
rande verksamheter, där strandområdet förblir i gemensamt bruk. 

 
Byggnadsrätt m2 

 
Jord- och skogsbruksområde, behov av att styra friluftslivet. 

 

Jord- och skogsbruksdominerat område. 
Området reserveras i främsta rummet för jord- och skogsbruk och därtill hörande byggnads-
verksamhet. 

Bildande av nya tomter för bostadsbyggande är inte tillåtet.  
Rekommendationer: 

1. Kalhuggning av skog som gränsar till åker bör undvikas. 
2. Bäckfårorna bör bevaras i naturtillstånd, rensning dock tillåten. 

 

Delgeneralplanen kan inom zonen användas som grund för beviljande av bygglov 
för fritidsbostäder och bostäder för permanent boende enligt 44, 72 och 137 §§ 
MBL. 

 
RM/240 området består enligt dimensioneringsberäkningen av två separata byggnads-
platser. 



PLANBESKRIVNING – TISTRONSKÄRET STRANDDETALJPLAN 

 

  
 

16/24 

3.2.1.4 Detaljplanen 

Planläggningsområdet eller dess närområde berörs inte av någon detaljplan. 
 
3.2.1.5 Byggnadsordningen 

Byggnadsordningen är godkänd av fullmäktige den 8.4.2002. 
 
3.2.1.6 Tomtindelning och tomtregister 

Information angående fastighetsindelningen på området är baserad på tidsenliga uppgifter från 
Lantmäteriverket. 
 
3.2.1.7 Baskarta 

För området har uppgjorts baskarta under 2018 vilken godkänts av Malax kommun. 
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4. OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV PLANEN 

4.1 Beskrivning av planläggningsprocessen 

Inledningsskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas så att intressen-
terna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den planerade 
tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. 
I inledningsskedet uppgörs PDB och framläggs till påseende. Intressenter har under påseendeti-
den möjlighet att lämna in respons till kommunen gällande PDB. Samråd med myndigheter ord-
nas. PDB hålls uppdaterat under hela planprocessen. 
 
Beredningsskedet (utkastskedet). Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar 
uppgörs ett planutkast, som framläggs till påseende under 14–30 dagar. Detta kungörs i de lokala 
tidningarna, på kommunens anslagstavla och internetsida. Intressenterna kan då framföra sina 
åsikter om planen antingen muntligt eller skriftligt.  
 
Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra 
intressenter har framfört sina åsikter, måste oftast planen justeras. Efter att kommunstyrelsen 
har godkänt planförslaget för framläggning, framläggs det i 30 dagar. Under tiden för framläggan-
det är det möjligt att inlämna en skriftlig anmärkning mot planförslaget till kommunstyrelsen. 
Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande informeras genom 
kungörelse i lokaltidningarna samt på kommunens anslagstavla och internetsida. 
 
Godkännande. Planen godkänns av fullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i de 
lokala tidningarna samt på kommunens anslagstavla och internetsida. Dessutom sänds beslut om 
godkännande för dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat. 
 
Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen. 
 
Ikraftträdande. Efter att planen har vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som 
om beslut om godkännande. (MBL 200 §, MBF 95 §) 

4.2 Behovet av detaljplanering 

Området ligger i direkt anslutning till havet och är ett attraktivt område för havsnära boende. 
Område är i gällande generalplan markerat som RM-område, men markägarna vill ändra använd-
ningsändamålet eftersom efterfrågan, och behovet för ett lägerområde, inte är det samma som 
förr. I planeringen utreds om RM/240 området kan ändras till två separata RA-tomter med 160m² 
byggrätt i enlighet med dimensioneringsberäkningen i gällande strandgeneralplan. 

4.3 Planeringsstart och beslut som gäller denna 

Kommunstyrelsen beslöt den 9.12.2019 § 217 att inleda planläggningen. 

4.4 Deltagande och samarbete 

4.4.1 Intressenter 

Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas be-
tydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde be-hand-
las/berörs i planläggningsarbetet.  
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Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planlägg-
ningsarbetet och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken (MBL 62 §). Som intressenter 
i planläggningsarbetet har följande definierats (MBF 28 §): 
 
− Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planlägg-

ningsarbetet, åtminstone:  

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

 
− Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs 

av planläggningsarbetet.  

 
− Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av 

planläggningsarbetet:  

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

• Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper 
planläggningsarbetet kan ha konsekvenser för.  

 
4.4.2 Anhängiggörande 

Genom en kungörelse i samband med påseendeskedet för PDB (Programmet för deltagande och 
bedömning) har det meddelats allmänheten om projektstarten. Den 27.3.2020 sattes en kungörelse 
upp på Malax kommuns anslagstavla samt på kommunens hemsida. 
 
4.4.3 Deltagande och växelverkan 

Denna punkt kompletteras med datum under planläggningsprocessens gång, vartefter respektive 
skede behandlats. 
 

• Program för deltagande och bedömning (PDB) var framlagt under tiden 27.3–
30.4.2020 i enlighet med MBL 62 § och 63 § samt MBF 30 §. En åsikt inkom över PDB. 

 
Åsikten har inlämnats av Arbetsgruppen för Petalax r.f. En avyttring av Tistronskäret 
innebär att Petalax församling utan återvändo avslutar sin verksamhet i området och att en 
viktig del av ”allmänt” tillgängliga områden i Petalax skärgård går förlorad. 
I åsikten framhåller föreningen även att de önskar att Tistronskäret ska vara i församlingens 
ägo även framledes, samt att området ska kunna betjäna som allmänt rekreationsområde 
och så att det ska kunna ge ortsbefolkningen tillgång till stranden.   
 
Bemötande: Åsikten noterad. Området är i privat ägo och inte ämnat för allmänt rekreat-
ionsbruk för näromgivningens bebyggelse.  
 
Markägaren har rätt att låta uppgöra stranddetaljplan för sitt markområde enligt MBL 74§. 
Möjligheten till att anvisa området som separata fritidsbostäder bottnar i områdets strand-
generalplan, i vilken finns definierat att markområdet har rätt till två separata fritidsbygg-
platser. Dessa har sedermera anvisats som ett RM-område för att kunna fungera som lä-
gerområde. Eftersom detta inte längre är aktuellt, och markägaren inte längre ämna bedriva 
sådan verksamhet, önskar markägaren att markanvändningen återgår till den ursprungliga 
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verksamhetsformen och användningen, som området ursprungligen utretts för. Konsekven-
ser av detta bedöms under planläggningsprocessen. 

• Planutkastet var framlagt under tider 3.10–31.10.2022 I enlighet med MBL 63 § och MBF 
30 §. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet sänts till de myndigheter och sam-
manslutningar, vars område berörs av planeringen. Över planutkastet inkom 3 utlåtanden. 
 
Västkustens miljöenhet har inget att anmärka på planutkastet. Men utlåtandet nämner: 
”De aspekter som hänför sig till hälsoskyddet är främst kopplade till vattenkvalitet på grund-
vattnet samt badvatten. Boendehälsan ankommer främst på byggnadstekniska lösningar 
under byggandet och är omöjligt att kommentera i planeringsskedet. Området bör planeras 
så att det inte uppstår olägenheter i form av buller, rök, damm eller lukt. En adekvat av-
lopps- och avfallshantering för att förhindra olägenheter skall tillgodoses.” 
 
Vasa Elnät Ab har inget att anmärka på planutkastet. 
 
NTM-centralen uppger i sitt utlåtande: ”Planeringen är preciserande och enligt den pre-
senterade formen påverkar den inte märkbart markanvändningen eller byggandet på om-
rådet. Till förslagskedet behöver det ej begäras utlåtande från NTM-centralen förutsatt att 
inga större ändringar görs till planförslaget. Planens dokument skall dock i normal ordning 
skickas till NTM-centralen. NTM -centralen har inget annat att påpeka mot planutkastet.” 
 
Bemötande: Inlämnade utlåtanden har beaktats. 

 
• Planförslaget var framlagt under tiden _._.-_._.202_ i enlighet med MBL 65 §. Begäran om 

utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 27 § och 
MBF 28 §. Över planförslaget inkom __ myndighetsutlåtande(n) och __ åsikt(er). 
 
Bemötanden till förslagsskedes respons tillsätts senare när skedet behandlats. 

  
4.4.4 Myndighetssamarbete 

Myndigheter hörs genom utlåtandeförfarande under processens gång. 

4.5 Planens målsättningar 

Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Tistronskäret med Malax strandgeneralplan och den 
gällande delgeneralplanen för Havsnära boende som utgångspunkt. En ändring av användningsän-
damålet önskas eftersom det inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i samma 
utsträckning som tidigare.  
 
Enligt strandlinjedimensioneringen som ligger till grund för Malax strandgeneralplan, består berörda 
stomlägenhet av totalt 4 byggnadsplatser, varav det aktuella skiftet består av 2 stycken se-
parata byggnadsplatser. Vid tidpunkten för uppgörande av strandgeneralplanen var byggrätten 
120 m² per byggnadsplats, vilka i planeringen sedan sammanslogs till ett RM-område med 240m² 
byggrätt (RM/240). Numera är byggrätten på strandområde 140m² per byggnadsplats enligt Malax 
byggnadsordning. 
 
I planeringen utreds en omändring av RM/240-området till två separata RA-tomter med 160 m² 
byggrätt per tomt. Huvudmålsättningen är således RA-tomter, men möjligheten till användande av 
beteckning som ger möjlighet till fast boende utreds även i samband med planläggningsprocessen 
som en delmålsättning (t.ex. AO, RAO el dylikt). Motiveringen till detta följer nedan;  
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Koppling till fast boende 
Då den gällande delgeneralplanen för havsnära boende uppgjordes, togs en del av strandområdet 
och berörda byggnadsplatser ur Malax strandgeneralplan med i planen. Detta gjordes med målsätt-
ningen om att undersöka, och anvisa, möjligheten till fast boende för lämpliga områden, inom ra-
men för de fastställda kriterierna om bl.a. kommunal service som då tillämpades.  
 
Byggnadsplatserna som ansetts lämpliga för fast boende på basen av fastställda kriterier, anvisades 
i den nya (gällande) planen inom en A-1 zon och med beteckningen RAO. A-1-zonen anvisar möj-
ligheten till beviljandet av direkta bygglov på basen av planen, för såväl fritids- som fast boende, 
inom område där förutsättningarna till fast boende har prövats. 
 
RM/240 området har alltså grundförutsättningarna till att kunna behandlas på samma sätt som 
övriga byggnadsplatser behandlats inom A-1 zonen, antalet byggnadsplatser ökar inte.  
 

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

5.1 Planens struktur 

Planen innehåller beteckningar för fritidsboende (RA) och rekreationsområde (VL). Med denna plan 
görs markanvändningen mer konkret/noggrann. Antalet tomter i förhållande till strandgeneralpla-
nens dimensioneringsutredning förblir oförändrat. I praktiken förblir området i likartat fritidsbruk 
jämfört med tidigare situation. Befintlig väg till tomterna används. 

5.2 Planutkast 1.9.2022 

I planutkastet har man beaktat markägarnas och Malax kommuns framförda mål. Utkastet baseras 
på generalplanens dimensioneringsutredning. Även om användningsändamålet ändrar från RM till 
RA, förblir området i fritidsbruk. 
 
De båda tomterna har anvisats med 160 v-m² byggrätt per tomt. Vägarrangemangen ändras inte 
från gällande situation. Tistronkärsvägen kommer fungera som tillfartsväg till området.  
 

 

Bild 20. Utdrag ur planutkast (1.9.2022). 
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5.3 Planförslag 10.11.2022 

Ingen respons som inverkade på planens innehåll har inlämnats under tiden då utkastet var till 
påseende. Planutkastet har inte ändrats till planförslaget. 

5.4 Dimensionering 

Med planen bildas följande tomter och områden.  
 

Användningsändamål Areal, ha Areal andel % Våningsyta v-m² 
RA 1,085 44,09 320 

VL 1,32 53,83  

Vägar 0,05 2,07  

PLANOMRÅDE TOTALT 2,46 100 % 320 
 

5.5 Planens förhållande till övriga planer 

Beaktan av landskapsplanen: 
 
Planläggningsområdet är beläget på den gällande Landskapsplanen 2040. I området finns inte re-
servationer i landskapsplanen vilka planen skulle strida mot.  
 
Beaktan av delgeneralplanen: 
 
På området gäller Delgeneralplan för havsnära boende, godkänd i fullmäktige 11.11.2002, 
26.5.2003, 14.12.2004. I planläggningsområdet finns beteckningarna (RM) område för fritid och 
turism och (MU) jord- och skogsbruksdominerat område. Stranddetaljplaneringen baserar sig på 
denna delgeneralplan, samt den plan som ligger till grund för denna, dvs. Delgeneralplan för Malax 
kommuns havsstränder. 
I Delgeneralplan för Malax kommuns havsstränder har området rätt till två separata RA-byggplat-
ser. Stranddetaljplanen strävar efter att anvisa dessa. Närmare information om hur områdesan-
vändningen för området har anvisats, och grunderna för detta, se kap 1.3 samt kap 4.5. 

Stranddetaljplanen uppgörs i samverkan med områdets generalplan och bakgrunden till denna. 

5.6 Områdesreserveringar 

Planens beteckningar finns presenterade i nedanstående bild samt angivna på kartan. Bestämmel-
serna enbart på kartan. 
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6. PLANENS KONSEKVENSER 

6.1 Utredning om konsekvenserna i området 

6.1.1 Konsekvenser för naturen och naturmiljön 

 
Landskapets särdrag 
Konsekvenserna av byggnadsplatsernas förverkligande har bedömts i samband med gällande del-
generalplan. Ändring av planform och förverkligande av stranddetaljplanen medför inte betydande 
konsekvenser för landskapet. 
 
Jordmån 
Jordmånen kan påverkas något i byggnadsskedet, dock inte på ett sätt som skulle medföra bety-
dande konsekvenser för jordmånen överlag. Området är bebyggt sedan tidigare. 
 
Vattendrag och vattenhushållning 
Avloppshanteringen ska ordnas i enlighet med rådande lagstiftning och enligt miljömyndigheternas 
direktiv. På så vis säkerställs att avloppsvattenhanteringen sköts på ett ändamålsenligt sätt. Kom-
munal vattenledning kan nyttjas vid utbyggnad av området. Konsekvenserna bedöms små. 
 
Naturskydd 
Stranddetaljplanen har ingen inverkan på naturskyddet. Planområdet är bebyggd miljö sedan tidi-
gare. 
 
6.1.2 Konsekvenser för den byggda miljön 

 
Samhälls- och befolkningsstruktur 
Norr om området finns från tidigare fast bosättning. Söder om området finns främst fritidsbebyg-
gelse. Denna stranddetaljplan medför inga betydande konsekvenser för befolkningsstrukturen, be-
fintlig struktur bibehålles. 
 
Rekreation 
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I planen anvisas områden för närrekreation genom vilka tillgängligheten till stranden bibehålls ut-
anför de anvisade tomterna. Rekreationsområdena får inte kalhuggas endast gallring och skogsvår-
dande åtgärder tillåts. Genom att skogsbeståndet bibehålles runtom tomterna, enligt nuvarande 
situation, kommer detta att kunna utgöra ett naturligt insynsskydd även framledes, vilket även 
lindrar eventuella sociala konsekvenser av att området förverkligas.  
 
Trafik 
Trafiken till området ordnas via befintliga vägar. Denna stranddetaljplan ger inte upphov till någon 
trafikökning i förhållande till gällande situation. Tvärtom kan planen teoretiskt anses leda till lindri-
gare konsekvenser för trafiken då markanvändningen ändrar från ett lägerområde, där mycket 
trafik kan förekomma, till två separata privatägda fritidstomter med ringa trafik. 
 
Teknisk försörjning 
På området finns kommunalt vatten som är kopplat till den befintliga byggnaden. Då de nya fritids-
tomterna bildas är det möjligt att dra vattenledningen till de nya byggnaderna. Befintliga tekniska 
nätverk är möjliga att nyttja i mån av möjlighet. Avloppshantering ska ordnas i enlighet med myn-
digheternas direktiv. Konsekvenserna bedöms små. 

7. GENOMFÖRANDE AV PLANEN 

Avsikten är att stranddetaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige under våren 2023. Efter 
att planen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på markägaren. 
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