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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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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. 
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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.
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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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