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PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 
11.1.2021 

 
 

Dnr: 252/10.02.04/2020 

STRANDDETALJPLAN FÖR 
TANKAR 
Område / objekt: 
Tankar ö i Karleby yttre skärgård. Plan-
området är ca 49 ha. 

Den sökande: Karleby stad 

Markinnehav:  
Karleby stad, Forststyrelsen, Öja 
delägarlag samt Kiinteistö Oy Tankarin 
Majakanmäki. 

Initiativ och beslut om planeringsstart: 
Utarbetandet av en stranddetaljplan 
har inletts redan i slutet av 1990-talet 
och det första planförslaget var offent-
ligt framlagt 2003. Det andra planförsla-
get var framlagt efter stadsstyrelsens 
behandling 14.8.2006, varefter planen inte längre förts vidare.  
Initiativet att fortsätta arbetet baserar sig på ett sammanträde som hölls 27.2.2020 av en inofficiell arbets-
grupp för byggärenden på Tankar. Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 § 142 fortsätta utarbetandet av 
stranddetaljplanen.  

Syfte: 
Stranddetaljplanens syfte är att styra byggandet på området samt att beakta områdets särskilda kultur- och 
naturvärden samt betydelse för turismen. Det finns ett tryck att bevilja bygglov på området. 
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Planeringssituation: 

 

I landskapsplanen (kombination av 1–5 etapplaner) är planområdet naturskyddsområde som tillhör eller fö-
reslagits höra till strandskyddsprogrammet (S1), ett landskapsområde som är värdefullt för landskapet eller 
regionen, ett område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000 samt byggd kulturmiljö av 
riksintresse (RKY). 

I Karlebys generalplan utan rättsverkningar (godkänd av stadsfullmäktige 13.1.1992) har ön anvisats till na-
turskyddsområde (SL). Området saknar detalj- och stranddetaljplan. 

Befintliga utredningar: 
• Tankar historiallisten jäänteiden inventointi, K.H. Renlundin museo, 1999 
• Byggnadsinventering, Sigma konsultit Oy, 2000 
• Kokkolan Tankarin luonnonhoitosuunnitelma 2011–2017 (Naturvårdsplan för Tankar i 
• Karleby 2011–2017). Ramboll Oy, 2010 
• Material från planberedningen 2005, plankarta och -beskrivning, utarbetandet av planen avbröts, ingen 

beslutsbehandling 
• Tankar – Satamaselvitys, K.H. Renlundin museo, 2019 
• Byggnadsinventering, Karleby stad, 2020 

Utredningar som ska göras: 
• Tankar stranddetaljplans arkeologiska inventering, Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu, 2021 
• Tankar kulturmiljö och landskapsutredning, Plandea Oy, 2021 
• Tankar hamns översiktsplan, Arctia-Meritaito Oy, 2021 

Konsekvensbedömning: 
Enligt 9 § i markanvändnings- och bygglagen ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning 
av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen 
kräver. När planens konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. 

När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kulturella kon-
sekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ utredas i behövlig omfattning. 
Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. Som grund 
för konsekvensbedömningen används utförda utredningar och ställningstaganden av sakkunniga samt av 
dem som definierats som intressenter. Speciellt på grund av områdets särskilda kultur- och naturvärden samt 
betydelse för turismen har stranddetaljplanen betydande konsekvenser. Planens konsekvenser bedöms i takt 
med att arbetet fortskrider och tas in i planbeskrivningen. 

  
Preliminärt granskningsområde för planläggning Utdrag ur Karleby generalplan.  
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Intressenter: 

• områdets markägare  

o Karleby stad 
o Öja delägarlag 

o Forststyrelsen 
o KOY Tankarin Majakanmäki 

• de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen   

• de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen: 
o Karleby stads olika förvaltningar 
o Mellersta Österbottens förbund 
o Museiverket 
o Trafikledsverket 
o Karleby Turism Ab 
o Finnpilot Pilotage Oy 
o BirdLife Mellersta Österbotten rf 

o Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 
Österbotten 

o K.H. Renlunds museum 
o Forststyrelsen 
o Hamnrådet 
o Kokkolan meripelastajat ry 
o Karleby Energi Ab  

• övriga intressenter  

 

Deltagande, växelverkan och preliminär tidtabell 

Skede/tidtabell Planläggningens skeden / hur kan jag delta 

Planläggning 
har inletts 

01/2021 
Stadsstruktur-
nämnden 

I inledningsskedet meddelas i tidningen Kokkola och på stadens webbplats om att 
planläggning har inletts (MBL 63 §). Efter att planläggning inletts ordnas ett informat-
ionsmöte för allmänheten. Intressenterna har möjlighet att uttala sin åsikt om pro-
grammet för deltagande och bedömning, vilket också nämns i kungörelsen. PDB hålls 
framlagt under hela planprocessen.  

Beredningsske-
det 

04/2021 
Stadsstruktur-
nämnden 

Utkastet till detaljplan läggs offentligt fram till påseende (MBL 62 §) varvid det är möj-
ligt att ta del av planen och att uttala sin åsikt muntligt eller skriftligt på det sätt som 
anges i kungörelsen. Under tiden för framläggandet ordnas ett informationsmöte för 
allmänheten. I kungörelsen meddelas på vilket sätt och var man kan lämna in sin åsikt. 
Utlåtanden begärs av myndigheter och sammanslutningar. 

Förslagsskedet 

11/2021 
Stadsstruktur-
nämnden 

Planförslaget läggs offentligt fram till påseende i en månad i enlighet med MBL § 65 
och MBF § 19. Intressenter har möjlighet att skriftligen framföra sina anmärkningar 
om förslaget på det sätt som anges i kungörelsen. Samtidigt begärs utlåtanden av 
olika myndigheter. Vid behov ordnas ett informationsmöte för allmänheten. 

Godkännande 

1–2/2022 
Stadsstyrelsen 
 
 
Stadsfullmäktige 

Stranddetaljplanen godkänns av stadsfullmäktige på framställning av stadsstyrelsen. 
Enligt § 67 i MBL ska information om ett beslut om godkännandet av en plan utan 
dröjsmål sändas till de kommunmedlemmar samt de som gjort en anmärkning och 
som när planen var framlagd begärde det skriftligen och samtidigt uppgav sin adress.  

Ändring i beslut om godkännande av detaljplanen får sökas hos förvaltningsdomsto-
len genom besvär på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (MBL 188 §). 

Ikraftträdandet av planen kungörs när beslutet har vunnit laga kraft. 
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KONTAKTINFORMATION / MER INFORMATION 
Stranddetaljplanen utarbetas i samarbete mellan Karleby stad och Plandea Oy. 

Karleby stad 
Salutorget 5, PB 43 
67100 Karleby 

Plandea Oy 
Långbrogatan 1–3 G 
67100 Karleby 

Generalplanearkitekt 
Päivi Cainberg 
+358 44 780 9364 
paivi.cainberg@kokkola.fi 

Stadsplaneringschef 
Jouni Laitinen 
+358 44 780 9360 
jouni.laitinen@kokkola.fi 

Planläggningsingenjör  
Ville Vihanta 
+358 50 590 6214 
ville.vihanta@plandea.fi 

Planläggningschef 
Minna Vesisenaho 
+358 50 537 4491 
minna.vesisenaho@plandea.fi 

 

Kungörelserna publiceras i tidningen Kokkola samt på stadens webbplats   
www.kokkola.fi > Anslagstavla > Planläggning 
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