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PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 

I Markanvändnings- och bygglagen, som trädde ikraft 1.1.2000, sägs att kommunen minst en 

gång om året ska upprätta en översikt över de planärenden, som är anhängiga eller som 

under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen. I planläggningsöversikten presenteras 

planprojekten i korthet och redogörs för deras behandlingsskeden. 

Syftet är att informera om planläggningen så att de som berörs av planerna har möjlighet att 

få information och kunna påverka planläggningen i ett tidigt skede. Med samarbete mellan 

olika myndigheter, kommuninvånare och markägare når man de bästa resultaten och 

undviker onödiga konflikter. 

 

PLANLÄGGNINGSPROCESS 

Kommunstyrelsen i Korsnäs fattar beslut on eventuellt inledande av planläggning. Efter att 

beslut fattats behandlas planen (PDB, utkast, förslag) i tekniska nämnden och 

kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkänner planer. 

Under planläggningsprocessen begärs utlåtanden in av olika myndigheter och intressenter ges 

möjlighet att anmärka på en plan. 

Landskapsplanen är en översiktlig plan över områdesanvändningen i landskapet eller ett 

delområde i landskapet. Landskapsplanen styr kommunernas planläggning. Innehållet i 

landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de general och detaljplaner som kommunerna 

uppgör. 

För uppgörande av landskapsplan som berör Korsnäs, ansvarar Österbottens förbund. 

 

PLANLÄGGNINGSNIVÅER 

LANDSKAPSPLANLÄGGNING 

Landskapsplanen är en övergripande plan för områdesanvändningen i landskapet. I den 

presenteras de grundläggande lösningarna för landskapets samhällsstruktur och 

områdesanvändning på lång sikt. Landskapsplanen är en del av systemet för planering av 

områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen och styr den kommunala 

planläggningen. Österbottens landskapsplan 2030 fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010. 
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Landskapsplanen har uppdaterats via etapplandskapsplaner. Etapplandskapsplan 1 behandlar 

placeringen av kommersiell service och fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013. 

Etapplandskapsplan 2 behandlar placeringen av förnybara energiformer och fastställdes av 

miljöministeriet 14.12.2015. 

Landskapsstyrelsen beslutade i början av 2014 att påbörja uppgörandet av Österbottens 

landskapsplan 2040. Programmet för deltagande och bedömning var framlagt i början av år 

2016 och planutkastet var framlagt i början av år 2018. Planförslaget är framlagt 9.12.2019–

31.1.2020 och målsättningen är att landskapsfullmäktige godkänner planen våren 2020.  

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska landskapsförbunden längs med kusten uppgöra 

tre havsplaner. Landskapsförbunden i Österbotten, Mellersta Österbottens, Norra 

Österbotten och Lappland uppgör en gemensam havsplan för norra Bottenhavet, Kvarken och 

Bottenviken. Planförslaget läggs framsommaren 2020 och planen ska vara klar 2021. 

Havsplanerna saknar rättsverkan. 

 

Österbottens landskapsförbund, www.obotnia.fi 

planläggningsdirektör Ann Holm tfn 044 3206540 

 

GENERALPLANERNA 

Generalplanerna anvisar områden för den detaljerade planläggningen och för byggande och 

markanvändning. Kommunfullmäktige godkänner generalplanerna. 

STRANDGENERALPLANEN 

För en strandgeneralplan gäller samma syften som en generalplan. 

I en strandzon, som hör till ett strandområde vid hav eller annat vatten får byggnader inte 

uppföras utan en detaljplan eller en sådan generalplan med rättsverkningar där det särskilt 

bestäms att generalplanen eller en del av den kan användas som grund för beviljande av 

bygglov. 

DETALJPLANERNA 

Detaljplanerna uppgörs på basen av kommunens utveckling och behov. De kan också 

uppgöras på basen av privata initiativ, men det är kommunen som uppgör markanvändnings-

avtal med markägaren, eftersom det alltid är kommunen som bestämmer om mark-

planeringen och planen godkänns av kommunfullmäktige. 

http://www.obotnia.fi/


 4 

KORSNÄS KOMMUNS PLANER 2019 

1. REVIDERING AV MOLPE OCH HARRSTRÖM DELGENERALPLANER 

 Målet med revideringen av Molpe och Harrström delgeneralplaner är att  

- justera planerna så att de motsvarar ändringarna i § 44 i MBL 

- anvisa byggrätter markägarvis 

- den ska stå som grund för beviljandet av direkt bygglov 

- uppdatera markägaruppgifter, kartor och råmaterial 

- granska och revidera områdesreserveringar för boende, trafik, 

 fritidsbruk, grönområden och andra funktioner. 

 

Molpe delgeneralplan, gällande plan är godkänd av kommunfullmäktige 24.3.2004. 

PDB-programmet har varit framlagt till påseende och myndighetsmöte har hållits 

16.9.2011. Planeringskommitté finns tillsatt. Planeutkastet har varit framlagt till 

påseende och inkomna anmärkningar är under beredning. Naturinventering och 

byggnadsinventering är uppgjorda. Arbetet med planen har inte framskridit under 

det senaste året. 

Harrström delgeneralplan, gällande delgeneralplan är godkänd av kommun-

fullmäktige 26.1.2005.  Planeringskommitté är tillsatt 6.5.2013 och PDB-

programmet har varit till påseende under hösten 2013. Planeutkastet har varit 

framlagt till påseende och inkomna anmärkningar har behandlats. Planförslaget har 

varit till påseende under tiden 22.10–23.11.2015. Nästa fas i planeringsprocessen är 

att göra bemötande på de utlåtanden och anmärkningar som inkommit och 

därefter föra planen till kommunfullmäktige för godkännande. Arbetsmöte har 

hållits 7.3.2016 med NTM-centralen i Södra Österbotten. Efter det har arbetet med 

planen inte framskridit. 
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2. DELGENERALPLAN FÖR MOLPE-PETALAX VINDKRAFTSPARK 

Planen har tidigare varit ett samprojekt mellan Korsnäs och Malax kommuner, 

eftersom tilltänkta vindkraftsparken var planerade i bägge kommuner.  

Planutkastet omfattade då 1780ha med 15st kraftverk, som var framlagt till 

påseende. I och med att förutsättningarna ändrat, när området togs bort ur etapplan 

2, har maximala antalet kraftverk reducerats till 9st. 

Dessutom har det bedömts att det är mer förnuftigt att enbart fortsätta i Korsnäs där 

bolaget har ett arealmässigt större område till sitt förfogande. Bolaget förfogar 

dessutom över vindkraftparken i Granskog som gränsar till området för Molpe-

Petalax vindkraftspark. Projektör är sedan 2017 Fortum Power and Heath Oy. 
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3. DELGENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSPARK I GRANSKOG 

Fortum Power and Heath Oy förfogar över vindkraftsparken och den gränsar direkt till 
Molpe-Petalax vindkraftpark. Tidigare planer var 5st vindkraftsverk på området. I och 
med att förutsättningarna ändrades när området togs bort ur etapplan 2 möjliggör 
uppförande av 9st vindkraftsverk på Granskog och Molpe-Petalax området 
tillsammans. 
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4. DELGENERALPLAN FÖR KORSNÄS POIKEL VINDKRAFTSPARK 

Fr.o.m. sommaren 2017 är Fortum Power and Heath Oy projektör. I planerna finns 8st 

vindkraftverk. Projektområdet är ca 800 ha och är beläget ca 1 km öster om centrum 

och till närmaste vindkraftverk ca 2 km i Korsnäs kyrkby och gränsar till byarna Edsvik, 

Taklax, Bjurbäck och Korsbäck.  

PDB-programmet för norra delen har varit till påseende under våren 2013 och för 

södra delen hösten 2014.   

Kommunstyrelsen beslöt 20.10.2014 att delgeneralplanerna för norra och södra Poikel 

sammanslås till en delgeneralplan.  

Planförslaget har varit till påseende under tiden 30.6–30.7.2015  Anmärkningar och 

utlåtanden till planen har behandlats av kommunstyrelsen. Tekniska justeringar har 

gjorts i planen och de markägare, som berörs av dessa justeringar har hörts 

personligen.  

Planen har godkänts av kommunfullmäktige 21.3.2016, men till beslutet har inlämnats 

besvär till förvaltningsdomstolen för avgörande, vilket innebär att beslutet inte kunnat 

träda i kraft. 

Vasa förvaltningsdomstol har 

upphävt kommunfullmäktiges 

beslut. Korsnäs kommun har 

inte överklagat förvaltnings-

domstolens beslut.  

Kommunstyrelsen har inte 

vidtagit några verkställighets-

åtgärder gällande den aktuella 

planen, eftersom ett över-

klagande har pågått.  

Eftersom fullmäktiges beslut 

har upphävts och jäv har 

konstaterats i berednings-

processen så förfaller planen 

och planeringsprocessen bör 

tas om från början.            
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5. ÄNDRING AV STARÖRENS DETALJPLAN 

Kommunstyrelsen har godkänt anhållan om att få uppgöra en ändring av Starörens 

detaljplan 17.9.2018. Målsättningen med ändringen är att justera markanvändningen 

och göra området mer attraktivt för boende. I planläggningen kommer det att utredas 

vilka möjligheterna att bygga våningshus på området är. 

PDB:n och utkastet har varit framlagt under tiden 3.5–3.6.2019. Planförslaget var 

framlagt under tiden 26.9–29.10.2019 Kommunfullmäktige skall godkänna planen 

vintern 2020. 

6. ÄNDRING AV STRANDGENERALPLAN 

7.1 Kommunstyrelsen beslöt 10.6.2019 att en ändring av strandgeneralplanen kan 

göras enligt anhållan av en sökande. Fastigheten är belägen på en holme med tre 

outnyttjade byggrätter och sökanden önskar flytta dessa byggrätter till en 

fastighet som är belägen på fastlandet i Harrström. 

Fastigheten ingår i den fastställda Strandgeneralplanen för Korsnäs. Eftersom 

byggrätter flyttas måste en ändring av strandgeneralplanen göras för båda 

fastigheterna.  

PDB:n och planutkast kommer att läggas fram till påseende vintern 2020. 

 

7.2 En anhållan om flytt av en byggrätt i Harrström har inkommit till kommunen. 

Fastigheten är belägen på en holme, med en outnyttjad byggrätt och sökande 

önskar flytta denna byggrätt till en fastighet i Harrström som är på fastlandet. 

Fastigheterna ingår i den fastställda Strandgeneralplanen för Korsnäs.  

Kommunstyrelsen beslöt 15.10.2018 att en ändring av strandgeneralplanen görs 

för fastigheterna. 

PDB:n utkastet har varit framlagt till påseende under tiden 26.9–26.10.2019.  

Planförslaget kommer att läggas fram till påseende vinter 2020. 


