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Projektet finns i Strömsby, på södra sidan av Kantviks 
centrum, på cirka två kilometers avstånd. Avståndet till 
kommuncentrum är lite mer än fem kilometer.

Området ligger i strandzonen mellan havsstranden 
och Strömsby industriområde, där gles fritidsbosät-
tning samt åretruntbostäder genomförts. Området 
som ligger i närheten av stranden är obebyggt. Den lilla 
badstranden på området är skyddad liksom även Kasa-
bergets forna gravstensröse. Den lokala segelförenin-
gen har hobbyverksamhet på området.

Målet är att genomföra en gästhamn med tillhörande 
tjänster på området samt högklassig bostadsproduk-
tion så att områdets rekreationsförbindelser bibehålls. 
Strandzonen ingår i kulturomgivningens områdeshel-
het som bildas av villabosättningen vid Strömsby ha-

vsstrand. Bevarande av områdets särdrag förutsätter 
sammanjämkning av markanvändningen med områ-
dets kultur- och landskapsvärden. 

I utvecklingsbilden för Kantvik har man utöver den 
byggda kulturmiljön märkt ut rekreationsområde samt 
motions- och rekreationstjänster, såsom en badplats 
och en ramp för sjösättning av båtar på Strömsby stran-
dzon. Utveckling av den vid områdets strand belägna 
småbåtshamnens verksamhet fordrar byggande av en 
fast vågbrytare.

Målet är att leda en ny busstur till närheten av Jollstran-
den genom Kantviksstrandens och Briggstrandens 
bostadsområden på norra sidan i det skede som det 
finns en tillräcklig befolkningsmängd i de ovannämnda 
områdena. Jollstrandens detaljplan kan godkännas då 
delgeneralplanen för Kantvik vunnit laga kraft.
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BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Jollstranden – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Jollstrandens markanvändning konstateras i den anhängi-
ga delgeneralplanen för Kantvik. I utvidgningen av Kant-
vikin koulu ska man beakta ökningen av elevantalet som 
delgeneralplanen möjliggör.

5

Projektets strategiska betydelse

Planläggningen av området kan inledas parallellt med 
utarbetandet av delgeneralplanen för Kantvik. Projektet 
följer regionens och kommunens strategier samt de rik-
somfattande målen för användning av området. På områ-
det genomförs en betydande mängd bostadsbyggande, 
vilket befrämjar uppfyllandet av kommunens MBT-mål.    

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger i närheten av befintliga kommunaltek-
niska nät eller nät som kommer att genomföras i dess 
närområde. Däremot är områdets nåbarhet för närva-
rande måttlig och genomförande av projektet förutsätter 
kommunaltekniskt byggande. Projektet kan ändå med 
rimliga kostnader anslutas till kommunaltekniska nät och 
trafiknätet. Kollektivtrafikens servicenivå är måttlig. I och 
med utvecklingen av Kantvikområdet är målsättningen att 
förbättra servicenivån på områdets kollektivtrafik.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som eventuellt ska planläggas för genomförande 
av boende inbringar kommunen försäljnings- eller arren-
deinkomster. Projektet är näringslivspolitiskt, eftersom 
det kraftigt påverkar utvecklingen av turismnäringarna 
som anknyter till den maritima imagen och båtfarandet 
enligt Kyrkslätts strategi. Området ligger på den eftersträ-
vade stomlinjen för busstrafik och således är projektet kli-
matpolitiskt motiverat, i synnerhet om också byggandet 
genomförs i trä och massivt trä..

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Området har rekreationsmässiga och kulturhistoriska vär-
den och hänger nära ihop med Kasabergets rekreation-
sområde. Vid planeringen av området ska man beakta 
strandområdets potential för rekreationen.

Det görs upp en naturutredning för området. Vid planerin-
gen av markanvändningen bör man trygga Kasabergets 
lokalt mycket värdefulla livsmiljö och bevarandet av for-
nminnesobjektet. Dessutom ska de viltdjursförbindelser 
som går nära området bevaras på ett funktionsdugligt 
sätt. Ovan framförda ärenden och de förbindelser som 
byggs till området mångsidiggör också kommuninvånar-
nas rekreationsmöjligheter.
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Projektet ligger i Obbnäsvägens zon, söder om Kant-
viks centrum på ca fem kilometers avstånd. Avståndet 
till kommuncentrum är ungefär tio kilometer.

Området ligger i strandzonen norr om Obbnäs garni-
son, där gles fritidsbosättning samt åretruntbostäder 
uppförts. 

Målet är att genomföra kompletterande och högklas-
sig bostadsproduktion så att områdets miljövärden 
bibehålls. Bevarandet av strandzonens särdrag förut-
sätter att markanvändningen anpassas med områdets 
landskapsvärden. 

I utvecklingsbilden för Kantvik har i närheten av områ-
det märkts ut ett rekreationsområde och motions- och 
rekreationstjänster.

Målet är att öka bussturstrafiken på Obbnäsvägen i det 
skedet då det på områdena i fråga finns en tillräcklig 
befolkningsmängd. Munkbergsstrandens plan kan go-
dkännas då delgeneralplanen för Kantvik vunnit laga 
kraft.
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Munkbergsstranden – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Munkbergsstrandens markanvändning konstateras i den 
anhängiga delgeneralplanen för Kantvik. I utvidgningen 
av Kantvikin koulu ska man beakta ökningen av elevanta-
let som delgeneralplanen möjliggör.

5

Projektets strategiska betydelse

Planläggningen av området kan inledas då beslut om 
genomförande av gång- och cykelförbindelsen längs Ob-
bnäsvägen till området har fattats. Projektet är förenligt 
med kommunens strategier och möjliggör nytt småhus-
boende. På området genomförs bostadsbyggande som 
befrämjar genomförandet av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger rätt nära kommunaltekniska nät som 
kommer att genomföras i dess närområde. Däremot är 
områdets nåbarhet för närvarande måttlig och genom-
förande av projektet förutsätter kommunaltekniskt byg-
gande. Avsaknaden av en gång- och cykelförbindelse är en 
utmaning. Projektet kan ändå med rimliga kostnader ans-
lutas till kommunaltekniska nät och trafiknätet förutsatt 
att gång- och cykelförbindelsen byggs till området längs 
Obbnäsvägen. Kollektivtrafikens servicenivå är måttlig. I 
och med utvecklingen av Kantvikområdet är målsättnin-
gen att förbättra servicenivån på områdets kollektivtrafik. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet ligger på privatägd mark. Projektet är inte nä-
ringslivspolitiskt, men det är klimatpolitiskt motiverat om 
byggandet genomförs i trä och massivt trä.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

På området finns rekreationsvärden, och i planeringen ska 
strandområdets rekreationspotential beaktas.

Det görs upp en naturutredning för området. Ovan fram-
förda ärenden och de förbindelser som byggs till området 
mångsidiggör också kommuninvånarnas rekreationsmöj-
ligheter.
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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 
14.12.2017 (§ 74). Projektet ligger i Pickalaviken i närhe-
ten av Kantvik och gränsar till Sjundeå kommun. 

Ändringen och utvidgningen av planen skräddarsys 
enligt behoven hos företagen i området och vid be-
hov planläggs nya företagstomter på området. Båt-
viksområdet som ligger mellan Pickalavikens och Kan-
tviksföretagsområden, vars markanvändning avgörs 
senare, är till sitt landskap och sina naturförhållanden 
av särskild kvalitet, vilket måste beaktas i planeringen 
för att bevara områdets landskap och naturvärden. I 
utvecklingsbilden för Kantvik 2040 framgår det att Bå-
tviksområdet är uppbyggd kulturmiljö i vilken det finns 
arbetsplatsområden. Området har också anvisats för 
nytt boende och en badplats. Målet är att bevara ett 
naturnära havslandskap i Båtviksområdet. 

Projektet inkluderar trafikplanering så som genomfö-
rande av en ny trafikförbindelse från planeringsområ-
det till Getbergs planskilda anslutning så att den an-
passas till områdesreserveringsplanen för stamväg 51 
(Västerleden) och en trafikförbindelse som planeras 
genom planeringsområdet för att förena kommuner-
nas vägnät med varandra.  De nya förbindelserna skulle 
betjäna särskilt befintliga företag i Pickalavikens områ-
de, nya aktörer som etablerar sig där och invånarna i 
Kantvik och Sjundeå. I planeringen av markområdet 
bör man ta viltdjursförbindelserna på området i beak-
tande, på grund av vilket en naturutredning har gjorts 
för området. Skogen mellan Västerleden och företa-
gsområdet och området i närheten av vattenbassän-
gen reserveras för friluftsliv. I projektet tar man också 
ställning till bl.a. skyddet av de befintliga industribygg-
naderna.
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PICKALAVIKEN

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Pickalaviken – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Målet är att leda den tunga trafiken och kollektivtrafi-
ken från Pickalas och Kantviks företagsområden till Väs-
terleden enligt principerna i Kyrkslätts generalplan 2020 
genom att ordna en smidig led till Västerleden på områ-
denas norra sida. Kommunernas vattenförsörjningar slås 
ihop genom att bygga en ny stamlinje genom området. 
Den betjänar också företagen på området.

Kommunen ska med sin verksamhet främja att man får en 
ny planskild anslutning till Västerleden, även om tidpunk-
ten för genomförande av projektet inte torde infalla inom 
en nära framtid. En planskild korsning skulle betjäna före-
tagens tunga trafik men också invånarna i Kantvik. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område där det finns kommunaltek-
niska nät, men utvidgning av arbetsplatsområdet samt 
förbättringen av trafikförbindelser och annat byggande 
förutsätter omfattande kommunaltekniska investeringar. 

Områdets nåbarhet är för närvarande endast måttlig, men 
trafikförbindelsen som byggs över kommungränsen tjänar 
också kollektivtrafiken, så som även den nya vägförbin-
delsen från Västerleden till planeringsområdet och Kant-
vik. De nya företagen som placeras på området i och med 
projektet, förutsätter förbättring av trafikförbindelserna, 
vilket också befrämjar genomförandet av den planskilda 
anslutningen Getbergsporten på Västerleden.   

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet är privat och till sin tyngdpunkt näringslivspoli-
tiskt. I och med förverkligandet av eventuella nya företa-
gsutrymmen säkerställer och stärker det kommunens själ-
vförsörjningsgrad beträffande arbetsplatser. 

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Områdets naturutredning har uppgjorts. Vid planeringen 
av markanvändningen ska man se till att viltdjursförbin-
delserna som går genom området bevaras på ett funge-
rande sätt. Ovannämnda förbindelse mångsidiggör också 
kommuninvånarnas rekreationsförbindelser.

4
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Projektet ligger i Obbnäsvägens zon, söder om Kant-
viks centrum på ca 3,5 kilometers avstånd. Avståndet 
till kommuncentrum är ungefär åtta kilometer.

Området ligger i strandzonen i närheten av havsstran-
den och Strömsby industriområde, där gles fritidsbo-
sättning samt åretruntbostäder uppförts. 

Målet är att genomföra kompletterande och högklas-
sig bostadsproduktion så att områdets miljövärden 
bibehålls. Strandzonen ingår i områdeshelheten som 
bildas av villabosättningen vid havsstranden. Bevaran-
de av områdets särdrag förutsätter sammanjämkning 
av markanvändningen med områdets kultur- och land-
skapsvärden. 

I utvecklingsbilden för Kantvik har i närheten av områ-
det utöver den byggda kulturmiljön också märkts ut ett 
rekreationsområde och motions- och rekreationstjäns-
ter.

Målet är att öka bussturstrafiken på Obbnäsvägen i det 
skedet då det på områdena i fråga finns en tillräcklig 
befolkningsmängd. Planen för Pippurudden kan go-
dkännas då delgeneralplanen för Kantvik vunnit laga 
kraft.
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BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Pippurudden – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Markanvändningen i Pippurudden konstateras i den an-
hängiga delgeneralplanen för Kantvik. I utvidgningen av 
Kantvikin koulu ska man beakta ökningen av elevantalet 
som delgeneralplanen möjliggör. 

Det skuldfria Pippuruddens vattenandelslag kan överlåtas 
till Kyrkslätts vatten år 2032, om man inte kommer öve-
rens om annat.
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Projektets strategiska betydelse

Planläggningen av området kan inledas parallellt med 
utarbetandet av delgeneralplanen för Kantvik. Projektet 
är förenligt med kommunens strategier och möjliggör nytt 
småhusboende. På området genomförs bostadsbyggande 
som befrämjar genomförandet av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger i närheten av befintliga kommunaltek-
niska nät eller nät som kommer att genomföras i dess 
närområde. På området finns ett vattenandelslag vars 
vattenförsörjningsnät man utnyttjar i byggandet av kom-
munaltekniken. Projektet kan ändå med rimliga kostnader 
anslutas till kommunaltekniska nät och trafiknätet. Kollek-
tivtrafikens servicenivå är måttlig. I och med utvecklingen 
av Kantvikområdet är målsättningen att förbättra service-
nivån på områdets kollektivtrafik. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som eventuellt ska planläggas för genomförande 
av boende inbringar kommunen försäljnings- eller arren-
deinkomster. Projektet är inte näringspolitiskt, däremot 
är projektet klimatpolitiskt motiverat i synnerhet om byg-
gandet genomförs i trä och massivt trä samt dessutom om 
arealen för den växande skogen maximeras i planen.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

På området finns rekreationsvärden, och i planeringen ska 
beaktas strandområdets rekreationspotential.

Det görs upp en naturutredning för området. Ovan fram-
förda ärenden och de förbindelser som genomförs till 
området mångsidiggör också kommuninvånarnas rekrea-
tionsmöjligheter.
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Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet godkändes i samhällstekniska nämnden 22.3.2012 
(§ 23). Området ligger vid Pickalaviken, vid Strömsbyvi-
kens strand på båda sidor om Strömsbyvägen på cirka 
två kilometers avstånd från Kantviks centrum. Avstån-
det till kommuncentrum är lite mer än fem kilometer. 

På området finns en hamn som administreras av Hel-
singfors Hamn och en cementstation som fungerar i 
samband med den, några äldre bostadsbyggnader samt 
grön- och åkerområden. I området ingår också arbet-
splatskvarteret som hör till detaljplanen för Strömsby 
industriområde, vars användaravsiktsbeteckning juste-
ras att motsvara den nuvarande efterfrågan. Området 
stöder sig på servicen i Kantvik och kommuncentrum.

Målet är att bygga ett havsnära bostadsområde och 

en attraktiv småbåtshamn på planeringsområdet. Det 
nya bostadsområdet ligger i närheten av den befintliga 
hamnen. På området kommer småhus- och vånings-
husbyggande. Det näringslivspolitiska målet att utve-
ckla Strömsbyområdet till en betydande regional ser-
vicekoncentration inom båtbranschen och därmed ett 
betydande område för arbetsplatser och servicebyg-
gande. Den nuvarande hamnverksamheten bevaras på 
området.

Förslaget till detaljplan var framlagt år 2016. På grund 
av de kommunaltekniska allmänna planer som uppg-
jordes efter framläggningen och ändringarna i mar-
kanvändning som de föranledde var det motiverat att 
utarbeta ett justerat planförslag. Efter att de allmänna 
planerna färdigställs utarbetar man ett justerat plan-
förslag. 
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BRIGGSTRANDEN

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Briggstranden – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Briggstrandens markanvändning konstateras i den anhän-
giga delgeneralplanen för Kantvik.
I utvidgningen av Kantvikin koulu ska man beakta öknin-
gen av elevantalet som delgeneralplanen möjliggör.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer kommunens strategier. På området 
genomförs bostadsbyggande som befrämjar genomfö-
randet av kommunens MBT-avtal.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som är lätt att nå. Området 
omfattas delvis av de kommunaltekniska näten och områ-
dena för kompletterande byggande ligger i närheten av 
dem. Projektet fordrar ändå betydande kommunalteknis-
ka investeringar. Framför allt byggandet av strandzonen 
som rekreationsområde medför utmaningar.

Kollektivtrafikens servicenivå är måttlig. Den nya markan-
vändning som tillkommer genom fullföljandet av projek-
tet medför tryck på förbättrade trafikförbindelser och ut-
budet av kollektivtrafik.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet är näringslivspolitiskt betydande eftersom av-
sikten är att utveckla en regional koncentration inom bå-
tbranschen på området. Vid genomförandet har det en 
positiv inverkan på kommunens attraktionskraft och kom-
munbild. Avsikten är att i samband med småbåtshamnen 
utveckla service som stöder hamnverksamhet och som 
förbättrar serviceutbudet på Kantvikområdet. Dessutom 
har nya invånare en positiv inverkan på mångsidiggörande 
av servicen eventuellt i Kantvik och Kyrkslätts affärscent-
rum.

Projektet ligger delvis på kommunägd mark där de tomter 
som ska planläggas för boende inbringar kommunen an-
tingen försäljnings- eller arrendeinkomster. I planförslaget 
som färdigställdes 2016 fanns närapå 20 småhustomter på 
området som ägdes av kommunen. Projektet är klimatpo-
litiskt motiverat om byggandet genomförs i trä och mas-
sivt trä.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektet mångsidiggör kommuninvånarnas rekreation-
smöjligheter tack vare de nya rekreationstjänster som 
placeras i området. En naturutredning har utarbetats för 
området. Vid planeringen av markanvändningen ska man 
ombesörja att viltdjursförbindelsen som löper genom 
området bevaras på ett fungerande sätt, vilket mångsidig-
gör också kommuninvånarnas rekreationsförbindelser.
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Det är möjligt att godkänna projektet då delgeneralpla-
nen för Kantvik vunnit laga kraft. Projektet komplette-
rar de befintliga småhusområdena i närheten av Kant-
viks centrum. 

Området ligger väster om Kantviks centrum, vid 
Strömsbyviken. Öster om det finns centrumet med 
sina närtjänster och väster om området Kantviks in-
dustriområde. Området stöder sig på servicen i Kantvik 
och kommuncentrum.

Målet är att genomföra ett bostadsområde som 
kompletterar Kantviks centrum på en lättillgänglig 
plats i terräng som sluttar norrut. Visserligen preciseras 
måluppställningen för byggandet av området i projek-
tets inledningsskede. 

I både byggnads- och bostadsplaneringen för området 
utnyttjas de nyaste innovationerna såsom till exempel 
möjligheter att använda förnybar energi i fjärrvärmen 
på området, bilpooler och ordnandet av kollektivtrafik. 
Dessutom strävar man efter att varje bostad har utsikt 
över havet. 

PLANERIGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrklätts generalplan 2020

Planläggningssituationen i närområdet
Preliminär avgränsning

Harjuketo – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Flygblid

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Harjuketo – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Harjuketos eftersträvade markanvändning konstateras i 
den anhängiga delgeneralplanen för Kantvik. I utvidgnin-
gen av Kantvikin koulu ska man beakta ökningen av ele-
vantalet som delgeneralplanen möjliggör. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs bostadsbyggande som befrämjar 
genomförandet av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett lättåtkomligt område och serviceni-
vån inom kollektivtrafiken är god/hyfsad på området. Det 
finns kommunaltekniska nät i närheten av området. För-
bättring av kollektivtrafikutbudet lyfter servicenivån i hela 
Kantvik.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet har ingen näringspolitisk betydelse, men det 
ligger huvudsakligen på kommunägd mark där de tom-
ter som ska planläggas för boende inbringar kommunen 
försäljnings- eller arrendeinkomster. Projektet ligger ock-
så på en plats med god nåbarhet med tanke på kollekti-
vtrafiken. Tack vare att området är lättillgängligt och om 
områdets byggnader byggs i trä eller massivt trä är projek-
tet värt att understöda under klimatperspektiv.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Det görs upp en naturutredning för området. Vid plane-
ringen av markanvändningen ska man ombesörja att vil-
tdjursförbindelsen som går i närheten av området bevaras 
på ett fungerande sätt, vilket mångsidiggör också kommu-
ninvånarnas rekreationsförbindelser.
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Projektet omfattar det fjärde byggnadsskedet på bos-
tadsområdet i Smedsede. Området ligger i zonen 
mellan det befintliga bostadsområdet och Molnträsks 
fritidsbostadsområde vid Obbnäsvägen på nästan tre 
kilometers avstånd från Kantviks centrum. Avståndet 
till kommuncentrum är cirka sex kilometer. 

På området har man byggt några egnahemshus och de 
tas i beaktande i planeringen av området. 
Målet är att på planeringsområdet bygga ett små-
husområde som kompletterar bostadsområdet i Smed-
sede och vars huvudfokus är på byggande av egna-
hemshus. 

I byggande på delvis skogbeklätt och delvis bergigt 
område ska naturens särdrag utnyttjas till nytta för det 
särpräglade bostadsområdet. Likaså ska rekreations-
möjligheten i närliggande Molnträsk beaktas i plane-
ringen.

Området stöder sig på servicen i Kantvik och kommun-
centrum.

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

PLANERIGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrklätts generalplan 2020

Planläggningssituationen i närområdet
Preliminär avgränsning

Smedsede IV – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Flygblid

SMEDSEDE IV

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Smedsede IV – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I utvidgningen av Kantvikin koulu ska man beakta öknin-
gen av elevantalet som delgeneralplanen möjliggör.

Markanvändningen på Smedsede bostadsområde konsta-
teras i den anhängiga delgeneralplanen för Kantvik. Efter 
att den vunnit laga kraft är det möjligt att godkänna pro-
jektet.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer kommunens strategier. På området 
genomförs bostadsbyggande som befrämjar genomfö-
randet av kommunens MBT-avtal.  

1

Projektets lönsamhet

Tack vare den närliggande Obbnäsvägen ligger projektet 
på ett jämförelsevis väl åtkomligt område. Därtill ligger 
området i närheten av de kommunaltekniska nätverken. 
Projektet fordrar kommunaltekniska investeringar, i sam-
band med vilka man kan förbereda sig på utveckling av 
vattenförsörjningen på Molnträsks område.

Servicenivån inom kollektivtrafiken är hyfsad på områ-
det. Den nya markanvändning som tillkommer tack vare 
genomförande av projektet medför tryck på förbättrade 
trafikförbindelser och utbudet av kollektivtrafik.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet har ingen näringspolitisk betydelse. När projek-
tet blir verklighet har det ändå en positiv inverkan efter-
som nya invånare inverkar positivt på mångsidiggörande 
av service eventuellt i Kantvik och i Kyrkslätts affärscent-
rum.

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som ska planläggas för boende inbringar kommu-
nen försäljnings- eller arrendeinkomster. Projektet är kli-
matpolitiskt motiverat om byggandet genomförs i trä och 
massivt trä och dessutom om arealen för den växande sko-
gen maximeras i planen.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektet gör framför allt rekreationsmöjligheterna mång-
sidigare för närområdets invånare. Då invånarantalet ökar 
växer trycket på rekreationsanvändning i Molnträsk.

Då projektet inleds utarbetar man en naturutredning.
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67 68

Projektet ligger i Obbnäsvägens zon, söder om Kant-
viks centrum på ca 4,5 kilometers avstånd. Avståndet 
till kommuncentrum är ungefär åtta kilometer.

Området ligger i Vitträsks strandzon i närheten av Ob-
bnäsvägen och Strömsby industriområde, där gles fri-
tidsbosättning samt åretruntbostäder genomförts. 

Målet är att genomföra kompletterande och högklas-
sig bostadsproduktion så att områdets miljövärden 
bibehålls. Bevarandet av strandzonens särdrag förut-
sätter att markanvändningen anpassas med områdets 
landskapsvärden. Målet är att anvisa en badplats vid 
träskets strand.

I utvecklingsbilden för Kantvik har i närheten av områ-
det märkts ut ett rekreationsområde och motions- och 
rekreationstjänster.

Målet är att öka bussturstrafiken på Obbnäsvägen i det 
skedet då det på områdena i fråga finns en tillräcklig 
befolkningsmängd. Planen för Valkolammenranta kan 
godkännas då delgeneralplanen för Kantvik vunnit laga 
kraft.

PLANERIGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrklätts generalplan 2020

Planläggningssituationen i närområdet
Preliminär avgränsning

Valkolammenkallio – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Flygblid

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Valkolammenkallio – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Markanvändningen i Valkolammenkallio konstateras i den 
anhängiga delgeneralplanen för Kantvik.

5

Projektets strategiska betydelse

Planläggningen av området kan inledas parallellt med 
utarbetandet av delgeneralplanen för Kantvik. Projektet 
är förenligt med kommunens strategier och möjliggör nytt 
småhusboende. På området genomförs bostadsbyggande 
som befrämjar genomförandet av kommunens MBT-mål.   

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger rätt nära kommunaltekniska nät som 
kommer att genomföras i dess närområde. Däremot är 
områdets nåbarhet för närvarande måttlig och genomfö-
rande av projektet förutsätter kommunaltekniskt byggan-
de. Projektet kan ändå med rimliga kostnader anslutas till 
kommunaltekniska nät och trafiknätet förutsatt att gång- 
och cykelförbindelsen byggs till området längs Obbnäsvä-
gen. Kollektivtrafikens servicenivå är måttlig. I och med 
utvecklingen av Kantvikområdet är målsättningen att för-
bättra servicenivån på områdets kollektivtrafik.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet ligger på privatägd mark. Projektet är inte nä-
ringslivspolitiskt, men det är klimatpolitiskt motiverat i 
synnerhet om byggandet genomförs i trä och massivt trä.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

På området finns rekreationsvärden, och i planeringen ska 
beaktas strandområdets rekreationspotential.

Det görs upp en naturutredning för området. Ovan fram-
förda ärenden och de förbindelser som genomförs till 
området mångsidiggör också kommuninvånarnas rekrea-
tionsmöjligheter.
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Projektet ligger i Obbnäsvägens zon, söder om Kant-
viks centrum på ca fyra kilometers avstånd. Avståndet 
till kommuncentrum är ungefär åtta kilometer.

Området ligger i Vitträsks strandzon i närheten av Ob-
bnäsvägen och Strömsby industriområde, där gles fri-
tidsbosättning samt åretruntbostäder genomförts. 

Målet är att genomföra kompletterande och högklas-
sig bostadsproduktion så att områdets miljövärden 
bibehålls. Bevarandet av strandzonens särdrag förut-
sätter att markanvändningen anpassas med områdets 
landskapsvärden. Målet är att anvisa en badplats vid 
träskets strand.

I utvecklingsbilden för Kantvik har i närheten av områ-
det märkts ut ett rekreationsområde och motions- och 
rekreationstjänster.

Målet är att öka bussturstrafiken på Obbnäsvägen i det 
skedet då det på områdena i fråga finns en tillräcklig 
befolkningsmängd. Planen för Valkolammenranta kan 
godkännas då delgeneralplanen för Kantvik vunnit laga 
kraft.

PLANERIGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrklätts generalplan 2020

Planläggningssituationen i närområdet
Preliminär avgränsning

Valkolammenranta – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Flygblid

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Valkolammenranta – projektkort för detaljplan – Kyrklätts kommun 

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Markanvändningen i Valkolammenranta konstateras i den 
anhängiga delgeneralplanen för Kantvik. I utvidgningen 
av Kantvikin koulu ska man beakta ökningen av elevanta-
let som delgeneralplanen möjliggör.

5

Projektets strategiska betydelse

Planläggningen av området kan inledas parallellt med 
utarbetandet av delgeneralplanen för Kantvik. Projektet 
är förenligt med kommunens strategier och möjliggör nytt 
småhusboende. På området genomförs bostadsbyggande 
som befrämjar genomförandet av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger i närheten av befintliga kommunaltek-
niska nät eller nät som kommer att genomföras i dess 
närområde. Däremot är områdets nåbarhet för närva-
rande måttlig och genomförande av projektet förutsätter 
kommunaltekniskt byggande. Projektet kan ändå med 
rimliga kostnader anslutas till kommunaltekniska nät och 
trafiknätet. Kollektivtrafikens servicenivå är måttlig. I och 
med utvecklingen av Kantvikområdet är målsättningen att 
förbättra servicenivån på områdets kollektivtrafik. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livs- och klimatpolitiska dimension

Projektet ligger på privatägd mark. Projektet är inte nä-
ringslivspolitiskt, men det är klimatpolitiskt motiverat om 
byggandet genomförs i trä och massivt trä.

3

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

På området finns rekreationsvärden, och i planeringen ska 
beaktas strandområdets rekreationspotential.

Det görs upp en naturutredning för området. Ovan fram-
förda ärenden och de förbindelser som genomförs till 
området mångsidiggör också kommuninvånarnas rekrea-
tionsmöjligheter.
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