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1

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER
Utredningen gäller detaljplanekartan daterad 26.10.2021.
Planens namn:

Stranddetaljplan för Tankar

Områdesdefinition:

Stranddetaljplanen gäller ön Tankar, fastigheterna 1:2, 5:3, 5:55, 25:0.
Stranddetaljplanen består av kvarter 1 och 2 samt hamn-, naturskyddsoch vattenområde.

Kontaktuppgifter:

Planläggare:
Karleby stad
Salutorget 5, PB 43
67100 Karleby

Plankonsult:
Plandea Oy
Långbrogatan 1–3 G
67100 Karleby

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

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

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

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

Planprocessens
skeden:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbetandet av stranddetaljplanen påbörjades i slutet av 1990-talet
Det första planförslaget var offentligt framlagt 2003
Det andra planförslaget var offentligt framlagt 2006, varefter utarbetandet av planen avbröts
Initiativet att fortsätta arbetet baserar sig på ett möte som den inofficiella
arbetsgruppen för byggande på Tankar höll 27.2.2020.
Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 § 142 att fortsätta utarbeta stranddetaljplanen
Stadsstrukturnämnden beslutade 20.1.2021 § 12 att kungöra stranddetaljplanen anhängig
Kungörelse om anhängiggörande 17.2.2021, deltagande- och utvärderingsplanen offentligt framlagd 18.2–22.3.2021
Publikevenemang 10.3.2021
Stadsstrukturnämnden beslutade 14.4.2021 § 57 om offentligt framläggande av utkastet till detaljplan
Planutkastet var offentligt framlagt 22.4 – 24.5.2021
Myndighetssamråd har hållits 9.6.2021
Lägesöversikt över stranddetaljplanen för Tankar har presenterats för
koncern- och stadsutvecklingssektionen 19.10.2021 § 69
Planförslaget behandlats i stadsstrukturnämnden 3.11.2021 § xxx

Karleby stad – Tankars stranddetaljplan
Planbeskrivning 7.4.2021 / 26.10.2021

4

1.2 PLANENS SYFTE OCH MÅL
Utarbetandet av stranddetaljplanen för Tankar som är belägen i Karlebys ytterskärgård påbörjades
ursprungligen redan i slutet av 1990-talet, och det första planförslaget fanns tillgängligt 2003. Det
andra planförslaget gjordes tillgängligt efter stadsstyrelsens behandling 14.8.2006, varefter planen
inte längre fördes vidare. Anledningen till att utarbetandet av planen avbröts var beredningen av
Natura 2000, indragningen av lotsstationen och behovet av att klargöra markägarförhållandena.
Utarbetandet av stranddetaljplanen har blivit aktuell i och med att markägarförhållandena har klarnat. Dessutom har tryck på tillbyggnad och renovering uppstått i området. Initiativet att fortsätta
arbetet baserar sig på ett möte som den inofficiella arbetsgruppen för byggande på Tankar höll
27.2.2020. Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 § 142 att fortsätta utarbeta stranddetaljplanen
Målet med stranddetaljplanen är att styra byggandet och funktionerna i området så att områdets
betydelsefulla turism-, natur- och kulturhistoriska värden blir uppmärksammade. Målet är att få
tydliga enhetliga bestämmelser om nybyggande och renovering för de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna och helheterna, så att deras värden kan bevaras.
En detaljplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen kommer att upprättas för området.
Planändringen gäller fastigheterna 1:2, 5:3, 5:55, 25:0. I detaljplanen definieras till exempel områdenas användningsändamål, byggrätter och områdets trafikförbindelser. Dessutom tar detaljplanen
hänsyn till bland annat att planeringsområdet hör till Natura 2000-nätverket, områdets byggda kulturmiljö av riksintresse (RKY), områdets betydelsefulla turismvärden samt övriga ärenden som framkommer i samband med planläggningsarbetet.
1.3 OMRÅDETS LÄGE
Planeringsområdet är ön Tankar
och några av grunden framför
den. Området ligger i södra Bottenviken i Karlebys yttre skärgård, ca 15 km nordväst om Karleby hamn. Området är ca 49 ha i
storlek.
En mer detaljerad avgränsning av
området visas på omslaget (bakgrundskarta ©MML).

Bild 1. Ungefärlig plats för planeringsområdet. (Bakgrundskarta ©MML)
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2

UTGÅNGSPUNKTER

2.1 HISTORIA
Ön Tankar uppkom på 1200-talet till följd av landhöjningen. Sälfångare och fiskare har använt ön
som bas sedan 1500-talet. Redan tidigt byggdes ett stenkummel som sjömärke på skäret, vars synlighet ökades av tunnor fästa vid ändarna av järnstänger som stack upp ur kumlet. Ön var ursprungligen känd som Klippan, men enligt sjömärket fick ön senare namnet Tankokari (stånggrund), som
senare omvandlades till sin nuvarande form Tankar.
I och med att fisket ökade byggdes små och anspråkslösa fiskarkojor på ön Tankar, vilka har funnits
på ön sedan åtminstone 1700-talet. Som mest har det funnits ett fyrtiotal stugor, men numera finns
det endast ett fåtal fiskarkojor.
De grunda vattnen fulla med grynnor utanför Karleby gjorde det svårt för stora fartyg att anlända
till Karleby hamn, varför borgarna anställde en lots till Tankar för att sköta om fartygens säkerhet.
Staten började sköta lotsningen 1848. År 1880 föreslog fyrkommittén att en optisk fyr skulle byggas
utanför Karleby och år 1888 beställdes ett fyrtorn i järn med optisk utrustning från Osbergs verkstad
i Helsingfors. Fyren togs i bruk 15.10.1889 och för skötseln av den behövdes separat personal. Då
etablerade sig tre samhällen på ön: lotsarna och fyrvaktarna med familjer på den norra delen och
fiskare på den södra delen.
2.2
2.2.1

PLANERINGSOMRÅDETS NULÄGE
Byggd miljö

I hamnen på den östra delen av ön Tankar finns en officiell brygga samt ett skydd för gästbåtar.
Gästhamnen har 15 båtplatser, varav 7 med elektricitet. En vågbrytare skyddar öns båthamn. M/S
Jenny trafikerar mellan Havsparken och Tankar under sommarmånaderna.
På ön Tankar finns det 45 byggda gårdar som omfattar knappt 100 byggnader. Det finns inte längre
heltidsfiskare på ön och stugorna, 23 st, fungerar som sommarbostäder.
Mitt på ön finns en liten långkyrka som byggdes 1754 av fiskare. Kyrkan har sittplatser för 100 personer och är skyddad genom kyrklagen. Varje kyrkman hade sin egen sittplats i bänkraderna, och de
skar in sina egna bomärken i bänkarna. Från utsidan påminner kyrkan om en anspråkslös fiskarkoja
bortsett från det vita korset. Kyrkan låg tidigare på öns högsta punkt, men flyttades till sin nuvarande
plats 1889 i och med byggandet av fyren.
Tankars fyr ligger mitt på ön på öns högsta punkt. Fyren som byggdes 1889 är 29,6 meter hög och
ligger på 37,8 meter s höjd över havet. Lyktans ljushöjd från marken är 27,5 meter. Fyren elektrifierades 1961 och är fortfarande en av de mest starkt lysande fyrarna bland fyrarna som är i funktion
i Finland. Fyrens kropp består av ett stålgallerfundament och har ett skal av plåt. Färgningen består
av två röda ränder och en vit rand mellan dem.
I samband med byggandet av fyren byggdes i närheten av tornet 1889 träbyggnader för fyrmästarens, tre fyrvaktares och deras familjers användning. Fyrvaktarnas byggnader är koncentrerade till
fyrens östra sida i form av en vanlig innergård. Husen samt magasinet och bastun som byggts i anslutning till dem är fortfarande kärnan i det gamla fyrsamhället. Idag används byggnaderna för inkvartering. Bredvid fyren finns även en tyfonbyggnad som en gång i tiden fungerade som signalpunkt för förbipasserande fartyg. Tyfonbyggnaden hyrs ut till Sjöräddningssällskapet.
Nordväst om fyren finns en gammal mistsignalstation som är byggd 1960.
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Lotsstationen på norra delen av ön stod klar 1975. Det är en låg betongbyggnad med kontrollrumstorn i gaveln. Sedan 2014 har lotsarna huvudsakligen verkat från fastlandet och numera fungerar
lotsstationsbyggnaden som hostel Tankar Inn. Dessutom erbjuds övernattning mitt på ön i en fiskarkoja i timmer som tjänar som en stämningsfull gäststuga.
Cafe Tankar i närheten av hamnen betjänar under sommarsäsongen. Cafébyggnaden monterades
1988 av två gamla timmerramar som flyttats från Öja.
I närheten av hamnen i en gammal fäbod, som transporterades till ön 1985, finns ett säljaktsmuseum. Museet är en del av K.H. Renlunds museum och inträdet är fritt.
Den byggda miljön har behandlats mer ingående i kulturmiljö- och landskapsanalysen, som finns
som bilaga 2 till utredningen. Som bilaga till utredningen finns byggnadsinventering för 2020.

Bild 2. En karta över Tankar. (©Kokkolan Matkailu Oy)
1. Båthamn
2. Café Tankar 3. Gäststuga
5. Sjöbloms fiskarkoja
6. Tankar Inn
7. Kummel
9. Fyrmästarens hus
10. Fyren
11. Gamlakarleby Sjöräddare rf
13. Naturstig
14. Kyrka
15. Bastu och toalett

4. Säljaktsmuseum
8. Fyrvaktarnas hus
12. Fågelstation
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2.2.2

Byggd kulturmiljö

Ön Tankar är del av den byggda kulturmiljön av riksintresse “Fyr- och lotssamhällena på Tankar och
Trutklippan”. Tankars och Trutklippans ledfyrs-, fyr- och lotssamhällen bildar en mångsidig helhet
som är välbevarad och tidsmässigt skiktad. Tankars fyr och Trutklippans ensfyr är de viktigaste sjömärkena för Karlebys historiska farled.
Aderton värdefulla byggnader, som är anvisade att skyddas i planen, har identifierats i Tankar-området. Dessutom skyddas Tankar kyrka genom kyrklagen. Den äldsta bevarade byggnaden är fiskarstugan Sjöbloms bastu från 1768 (objekt nr 11.1) på östkusten av öns mitt. Stugan har bevarats väl
i sin ursprungliga form. Under den finns en stenkällare och gården har även en bastu-/skjulbyggnad
och ett utedass.
På 1860-talet fanns det fortfarande ett 60-tal båthamnar på Tankar, vars rester fortfarande kan ses
nära öns östra strand. Vid inventeringen av historiska lämningar 1999 lokaliserades sammanlagt 16
båthamnar som tagits ur bruk och tre som fortfarande användes.
2.2.3

Naturlig miljö

Tankar är den yttersta ön med
trädbestånd i Karleby skärgård,
vilken karakteriseras av de kala
klipporna och kråkbärshedarna
på den norra och mittersta delen
samt de frodigare strandlundarna på den västra sidan. Ön är
ca 750 meter lång och 500 meter
bred. Vegetationen utgörs av låg
buskvegetation och lövskog som
växer här och där. På norra och
västra sidan av Tankar finns ett
strandlöst hav och i söder ligger
den fragmenterade Öja skärgård.
I och med landhöjningen växer
öns yta och vegetationen förändras ständigt.
Ön Tankar är en del av Larsmo
skärgårds Natura 2000-område
(FI0800132). Områdets naturvärden baserar sig på traditionell användning som varat i århundraden och naturtyper som formats
av naturförhållanden (SCI) samt
värdefulla fågelarter (SPA). På
Tankar förekommer åtta typer av Bild 3. Ortho-flygbild från 2020 över planområdet (© Karleby stad)
Natura-natur; torra hedar, vegetationsklädda havsklippor, stenstränder, naturliga primärskogar i landhöjningskuster, boreala skär
och småöar, silikatrika bergsluttningar, artrika torra låglandsgräsmarker samt havsstrandängar. Värdefulla typer av vegetation har även uppstått till följd av landhöjningen i den västra skogen på holmen i den lilla glo-dammen och på strandängen på öns mitt.
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Öns södra del och vattenområdet runt ön har upprättats som ett privat naturskyddsområde. Öns
norra del är statens område och reserverat för naturskydd. Området kommer att de närmaste åren
att upprättas som naturskyddsområde. På sommaren betar får på ön.
På Tankar har cirka 180 växtarter påträffats, varav bland annat strandögontröst, ängsnejlika, låsbräken, strandsenap och liten ärtstarr är fåtaliga. En synlig del av floran är bärplantorna på de öppna
hedarna, som finns i cirka 20 olika arter.
Av däggdjuren på ön är de vanligaste hare, sork och säl. Uttrar ses också då och då. En nämnvärd
art av däggdjur som finns på ön är en mellansork med en liten separat population på de yttre öarna
i Bottenviken. Grodbeståndet på ön är måttligt riklig.
Ön Tankar är en del av Karleby-Kelviås internationellt värdefulla fågelområde (IBA). Området är ett
viktigt häckningsområde för fåglar i ytterskärgården. De mest värdefulla målen på Tankar ur fågelbeståndets synvinkel är de södra och norra grynnorna samt de norra klipporna. Nästan 260 fågelarter har observerats på ön, varav cirka 45 regelbundet häckar där. Vanliga häckande fåglar är småskrake, silltrut, silvertärna, hussvala och ängspiplärka. Mindre talrika häckande fåglar är kustlabb,
havstrut, skräntärna, dalripa och svärta. Fisktärna och silvertärna hör till de arter som anges i bilaga
1 till fågeldirektivet. Förutom häckande arter ses tordmule, ejder och havsörn, som Karleby är uppkallat efter, regelbundet på Tankar. Under flyttningstiden påträffas ofta sällsynta fåglar. På ön finns
det en fågelstation som grundades 1972 och för verksamheten svarar Tankars fågelstationskommitté som verkar under BirdLife Mellersta Österbotten rf. På stationen utförs fågelräkning, flyttuppföljning och ringmärkningar.

Bild 4. Landskapet på Tankars västra
strand.

2.2.4

Fornminnen

Historiska lämningar på stränderna på ön Tankar undersöktes 1999 då 19 historiska lämningar hittades. I fornminnesregistret finns det inga uppgifter om fasta fornminnen. En arkeologisk inventering har utarbetats för området sommaren 2021 (Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu). På ön hittades 12 fornlämningar, 8 andra kulturarvsobjekt och 4 andra objekt.
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Bild 5. Den arkeologiska inventeringens objekt 2021.

2.2.5

Rekreation och turism

Tankar är en av Karlebys mest populära natur- och kulturattraktioner. De gamla fiskestugorna, liksom caféet och pensionatet mitt bland dem, bildar en charmig skärgårdsby som domineras av den
gamla kyrkan från sin egen klippa. Säljaktsmuseet presenterar kustens gamla fångstkultur och fyrområdet presenterar livet för lots- och fyrvaktarfamiljerna.
På sommaren arrangeras kryssningar till ön Tankar. M/S Jenny trafikerar under sommarmånaderna
mellan Tankar och Havsparken i Karleby, men man kan även besöka ön med sin egen båt.
Öns läge ger dess natur en speciell maritim stämpel som färgas av de mångsidiga växtarterna samt
de talrika fågelarterna som antingen bor på ön eller flyttar via den. Runt ön går en cirka 1,5 km lång
naturstig och längs den finns tavlor som ger djupare information om öns naturliv. En del av öns
träspångförsedda rutter är tillräckligt breda också för rullstolsburna.
Det finns statistik över antalet passagerare på M/S Jenny och över antalet inkvarteringsdygn. Tankar
ö är mycket populär som besöksmål för båtfolket, men det finns inga uppgifter om hur många besök
de har gjort. De senaste fyra åren har antalet passagerare uppgått till i medeltal ca 5 200 personer
under tiden juni-september. M/S Jennys turer har utökats på så sätt att 2018 gjordes 55 turer och
2021 var antalet 65. Utgående från båtplatsavgifter, statistik över passagerarantalet och caféets
försäljningsuppgifter har det totala antalet besökare på ön varit uppskattningsvis ca 17 000 personer/år under de senaste åren.
Karleby Turism strävar efter att fortsättningsvis utöka turismen på Tankar men vill jämna ut besökstopparna genom att erbjuda fler turer samt genom att förlänga säsongen. Också det ökade antalet
övernattningar på ön stöder tanken att förlänga vistelsen på ön, och då sprids antalet besök över
ett längre tidsavsnitt och minskar trängseln.
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Tabell 1. M/S Jennys passagerarantal 2018-2021

2.2.6

Figur 1. Inkvarteringsdygn på Tankar

Nationalstadspark

Ön Tankar är en del av Karleby nationalstadspark. Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara
stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en bred, enhetlig helhet. Nationalstadsparken är en
i markanvändnings- och bygglagen definierad bred helhet av rekreationsområden och värdefulla
kultur- och naturlandskap i stadsmiljö som staden har förbundit sig att bevara och förvalta. Särdragen för Karleby nationalstadspark är det maritima, landhöjningen och historiska element såsom näringslivs- och bosättningshistoria samt stadsstrukturens skiktning och bevarande. Nationalstadsparken förvaltas och utvecklas genom att värna om och förstärka dess natur- och kulturarvsvärden.
2.2.7

Hamnen och Trafiken

Trafiken till Tankar sker via östra båthamnen, som nås via en officiell farled. Det finns ingen biltrafik i området och på ön färdas man till fots. Sommaren 2021 utarbetades översiktsplanen för Tankar hamn (Arctia Meritaito Oy).
Översiktsplanen beställdes för arbetet med generalplanen för Tankar och i den ges förslag på allmänna principer för användningen av vattenområdet och placeringen av bryggor. Anvisningen av
enskilda båtplatser ingår inte i generalplaneringen. Konsultens bedömning av hamnens nuläge är
att i och med att en helhetsplan saknas har placeringen av bryggor och båtplatser inte varit riktigt
genomtänkt. Det har lett till att hamnområdets vattenområde inte är i effektivt bruk och antalet
båtplatser blir relativt litet.
I översiktsplanen har man granskat tre förslag som också kan tänkas vara utvecklingsfaser på
längre sikt och med vilka hamnens båtplatskapacitet kan utökas efter behov. En fortsättningsplan
har utarbetats av alternativen och den representerar generalplaneringens slutresultat. Den föreslagna fördelningen av båtplatser för ”Öbor” och ”Gästbåtar” är riktgivande. Detaljerna för konstruktionerna och annat byggande ska planeras skilt senare i takt med att objekt stegvis förverkligas.
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Bild 6. Utdrag ur översiktsplanen 2021 för Tankar hamn.
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2.2.8

Tekniskt underhåll

En 20 kV sjökabel går till ön Tankar, vilket gör att ön är ansluten till elnätet. I övrigt omfattas inte
ön av kommunaltekniska nätverk.
2.2.9

Olägenheter

I Vattajanniemi i Lochteå finns försvarsmaktens skjut- och övningsområde, vars riskområde sträcker
sig till ön Tankar.
2.3 MARKÄGANDE
Marken i området ägs av Karleby stad, Finlands stat (förvaltare Forststyrelsen, fyren Trafikledsverket), Öja delägarlag och Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki.
2.4

PLANERINGSLÄGET

2.4.1

Landskapsplan

Karleby stad tillhör Mellersta Österbottens landskap och för området gäller Mellersta Österbottens
landskapsplan. Landskapsplaneringen inom Mellersta Österbotten har framskridit så att den första
etapplanen fastställdes i miljöministeriet 24.10.2003, den andra 29.11.2007, den tredje 8.2.2012
och den fjärde 22.6.2016. Utarbetandet av den femte landskapsplanen är nu på gång. Planförslaget
till den femte etapplanen har varit utsänt för myndighetsutlåtande 18.12.2019–22.1.2020.
De beteckningar som ska beaktas i Mellersta
Österbottens landskapsplan är följande:
-

-

-

-

Ett skyddsområde som upprättats eller avsetts att upprättas enligt strandskyddsprogrammet. (S1)
Område som hör till eller föreslagits till Natura 2000-nätverket (blå punktraster)
Attraktionsområde för turism/målområde
för utveckling av turism och rekreation; Öja
turismområde. (mv-4, grön linje)
En byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY).
(grön fyrkant).
Ett landskapsområde som är värdefullt på
landskapsnivå eller regionalt. (grön vågrät
linjeraster)
Båthamn. (ankare)
Bild 7. Utdrag ur en sammanställning av gällande
landskapsplaner
och
utkastet
till
den
femte
Farled. (svart bollinje)
etapplandskapsplanen
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2.4.2

Generalplan

För planområdet gäller Karleby generalplan
utan rättsverkan som stadsfullmäktige godkänt 13.1.1992, där ön har angetts som naturskyddsområde (SL).

Bild 8. Utdrag ur Karlebys generalplan.

2.4.3

Detaljplan

Det finns ingen giltig detaljplan eller stranddetaljplan för området.
2.4.4

Byggnadsordning

Karleby stads gällande byggnadsordning godkändes i stadsfullmäktige 18.5.2020 och trädde i kraft
1.7.2020.
2.4.5

Baskarta

I planläggningsarbetet används en godkänd baskarta i skalan 1:2000 som uppfyller kraven i 54 a § i
Markanvändnings- och bygglagen.
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3

SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN

3.1

DELTAGANDE OCH SAMARBETE

3.1.1

Delaktiga

De delaktiga har rätt att ta del av planberedningen, utvärdera dess konsekvenser samt uttala åsikter
(utkastskedet) och anmärkningar (förslagsskedet) om planen, och myndigheter och organisationer
har rätt att ge utlåtanden.
Delaktiga är (MBL 62 §):
•

markägare i området
o
o

Karleby stad
Öjan osakaskunta/ Öja delägarlag

o
o

Forststyrelsen
KOY Tankarin Majakanmäki

•

de, vars boende, arbete eller andra omständigheter avsevärt kan påverkas av planen

•

de myndigheter och organisationer, vars bransch behandlas i planeringen:
o olika förvaltningar inom Karleby stad
o Södra Österbottens närings-, trafik- och milo Förbundet för Mellersta Österbotten
jöcentral
o Museiverket
o K.H. Renlunds museum
o Trafikledsverket
o Forststyrelsen
o Karleby Turism Ab
o Tankarstämman
o Finnpilot Pilotage Ab
o Gamlakarleby Sjöräddare rf
o BirdLife Mellersta Österbotten rf
o Karleby Energi Ab

•

Övriga delaktiga

3.1.2

Inträde av anhängighet

Planens anhängighet har kungjorts 17.2.2021.
3.1.3

Förfarande för deltagande och interaktion

Organisationen av deltagande och interaktion beskrivs i deltagande- och utvärderingsplanen (OAS).
3.1.3.1

Arbetsgruppen för byggande på Tankar

En planeringsgrupp som inrättats för utarbetandet av stranddetaljplanen för Tankar. I planeringsgruppen har ingått representanter från Karleby stad, Karleby Turism Ab, Forststyrelsen och K.H.
Renlunds museum och senare Plandea Oy. Planeringsgruppen har haft som uppdrag att samla information och material som grund för planen, överväga utvecklingsbehov samt styra utarbetandet
av planlösningen. Planeringsgruppen har hållit möten 22.4.2020, 26.5.2020, 25.8.2020, 7.10.2020,
11.11.2020, 16.12.2020, 11.1.2021, 22.1.2021, 24.2.2021, 23.3.2021 och 26.10.2021.
3.1.3.2

Inledningsskedet

Deltagande- och utvärderingsplanen har varit offentligt framlagt på stadskansliet och på stadens
webbplats 18.2–22.3.2021. Ett publikevenemang arrangerades 10.3.2021 om deltagande- och utvärderingsplanen.
3.1.3.3

Beredningsfasen

Planutkastet har varit offentligt framlagt 22.4–24.5.2021 i stadshuset och på stadens webbplats. Ett
informationsmöte för allmänheten med anledning av utkastet ordnades 28.4.2021. Intressenterna
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hade under planutkastets offentliga framläggande tillfälle att boka tid hos planläggaren. 8 åsikter
och 6 utlåtanden lämnades in med anledning av planutkastet.
Åsikterna gällde turismens möjligheter till tilläggsbyggande i förhållande till stugägarnas byggmöjligheter, hamnplanen, utvecklingen av hamnen och bryggplatser, öns nätverk av stigar, framtida
användningsmöjligheter vad gäller gammalt byggnadsbestånd som inte utnyttjas till fullo och ändring av användningsändamål, byggnadernas skyddsbeteckningar, naturvårdsplanen som utarbetas
för området, förnyandet av arrendeavtal och stomnätet för släckvatten.
Utlåtanden lämnades in av Mellersta Österbottens förbund, Karleby kyrkliga samfällighet, Forststyrelsen, Trafikledsverket, K.H. Renlunds museum och NTM-centralen. I utlåtandena tog man upp konsekvenserna av tilläggsbyggande i kyrkans närhet, behovet att komplettera planbestämmelserna
som gäller skyddsområdet, behovet att precisera planbeteckningar och nödvändigheten av byggsättsanvisningar.

Bild 9. Utdrag ur planutkast
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3.1.3.4

Förslagsfasen

Förslaget till stranddetaljplan har ändrat till följande delar jämfört med utkastet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Planbeteckningar har kompletterats med beaktande av miljön vad gäller placeringen av nya
byggnader på byggnadsytorna.
Planbestämmelserna för SL-området har kompletterats -> Vad gäller skyddsobjekt på området
måste de skyddsföreskrifter följas som utfärdats genom skyddsbeslutet.
Planbestämmelserna har kompletterats på så sätt att på ett privat skyddsområde måste vissa
åtgärder godkännas eller tillstånd beviljas av NTM-centralen.
Planbeskrivningen har kompletterats: Byggnadsskyddsbestämmelserna har formats så att de
är rimliga för ägarna.
Vad gäller RK/s-kvarteret har beteckningen om byggnadsytan (6r) ändrats så att den är mera
läsbar.
Beteckningen för en bastu som enligt planen ska flyttas har i enlighet med åsikten flyttats till
en plats som bättre lämpar sig för byggande.
Anteckning om att utlåtande begärs av museet med regionalt ansvar och museiverket har preciserats.
SR-1-kvarterets planbeteckning har kompletterats med användningsändamål: På området får
placeras verksamhet som betjänar turism.
För strandområden har sv-beteckningen kompletterats vad gäller tillåtna bryggkonstruktioner:
Gamla bryggkonstruktioner får upprätthållas och renoveras.
Planbeskrivningens separata utredningar har kompletterats med år 2020 färdigställda Finlands
Havsplan 2030.
Planförslaget har kompletterats vad gäller byggande av gångvägar: Gångvägarna ska till
materialet och genomförandet passa in i landskapet och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
En badstrand med riktgivande områdesavgränsning har anvisats i planen och planens
bestämmelser har kompletterats med att på området får byggas konstruktioner som betjänar
användningen av badstranden.
Planbestämmelsen har kompletterats i planförslaget med i vilken riktning bastuterrasserna ska
placeras och om skydd mot insyn: I samband med bastubyggnad får byggas en terrasskonstruktion utan räcke nära markytan. Den ska vara så osynlig som möjligt i miljön. Terrassen ska
i regel byggas på entréfasadens sida och den får vara högst lika bred som fasaden och högst
1,5 m djup. Ifall bastuns entréfasad är riktad mot allmän gångstig kan terrassen placeras på
en mera skyddad fasads sida. Terrassen får byggas endast på en fasads sida. Mot en allmän
gångstig får man bygga en fast skärmvägg som är högst 1,8 meter bred och högst 1,6 meter
hög. För byggande av terrass ska det finnas tillstånd av markägaren samt bygglov.
I beskrivningen har lagts till ett exempel på en skärmvägg som har byggts så att den passar in
i miljön.
I planförslaget har anvisats plats för ett skjul som ska flyttas samt ändrats gångvägen så att
den går bakom skjulet.
Det landskapsmässiga och kulturhistoriska värdet hos Sjöbloms fiskarkoja och badstranden har
bättre tagits fram i planförslaget med en separat beteckning: mkr: Landskapsmässigt och
kulturhistoriskt
värdefullt
strandområde.
Förverkligandet
av
hamnoch
bryggkonstruktionerna ska anpassas till områdets kulturhistoriska karaktär och utsikten mot
fyrbacken vid ankomsten till hamnbassängen ska beaktas.
Användningen av nya båthus som det enligt planen är möjligt att använda för inkvartering har
slopats.
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Det har definierats i planen att båthusen till dimensionerna och materialet ska motsvara båthus som funnits på området och i beskrivningen har lagts till belysande bilder från Tankar.
Beteckningen Förråd har ändrats till beteckningen Ekonomibyggnad som med tanke på olika
användningsändamål är en flexiblare beteckning. I planbeskrivningen har tillagts att förråd kan
byggas om till bastu men också till sommarkök eller gäststuga om den ursprungliga exteriören
bevaras.
Planen kompletterats med placeringen av nya byggnader på byggnadsytor: Byggnadernas anpassning till miljön ska beaktas i placeringen av byggnaderna och huvudfasadens riktning.
Bestämmelsen om byggnadernas grunder har ändrats: Sockel som byggts på traditionellt sätt
av natursten eller på ett annat för miljön lämpligt grundläggningssätt där natursten används
som ytmaterial.
Tankar hamnplan och arkeologiska utredning lagts till planens utredningsmaterial.
Vid caféet har det anvisats att stigen fortsätter utanför terrassen.
Sträckningen av Ahlö stigen ändrats något i enlighet med pågående sanering av stigar.
I planförslaget har med separat beteckning märkts ut de stigar som bildar en naturstig.
Lagts till en riktgivande byggnadsyta för ett fågeltorn i öns södra del och stigen som leder till
det.
Byggnader som uteblivit har lagts till baskartan.
Enligt planförslaget tillåts ombyggande av en del av ett förråd till bastu vad gäller en stuga som
har ett stort förråd men ingen bastu.
Enligt planförslaget tillåts byggande av en högst 6 m2 stor förrådsbyggnad för två stugor som
saknar förrådsbyggnad. I planbeskrivningen har tillagts en bild på ett förråd som har byggts så
att det passar bra in i miljön. Exempelbild lagts till plankartan.
Enligt planförslaget tillåts byggande av en högst 10 m2 stor kombinerad förråds- och bastubyggnad för två stugor som varken har bastu eller förrådsbyggnad. Exempelbild lagts till
plankartan.
Enligt planförslaget tillåts byggande av en högst 6 m2 stor bastu för en stuga som har ett litet
förråd men ingen bastu. Exempelbild lagts till plankartan.
Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om turismens utveckling på ön samt utvecklingsmål utgående från befintlig statistik.
I planens allmänna bestämmelser har tillagts möjligheten att rekonstruera gamla konstruktioner, t.ex. torkställningar för nät.
Samägd iskällare har märkts ut med beteckningen jä.
LS-området har utvidgats på basis av hamnplanen.
Ett båthus har avlägsnats och två båthus som finns kvar i planen har flyttats något på grund av
utvidgningen av LS-området.
Arkeologiskt kulturarv (fornlämningar, andra kulturarvsobjekt, andra objekt) har i planen
märkts ut som områdesreserveringar i enlighet med områdesavgränsningar som i inventeringsrapporten märkts på kartan. Fornlämningar märkts ut med sm-beteckningen och bestämmelsen ”Fast fornlämning som är fredad genom lagen om fornminnen (295/1963). Det är förbjudet att utgräva, överhölja, ändra, skada, borttaga eller på annat sätt rubba området. För
planer som rör området eller har anknytning till det ska utlåtande begäras av museimyndigheten.” Andra kulturarvsobjekt och andra objekt har märkts ut med beteckningen sh och bestämmelsen ”på området befintliga historiska konstruktioner ska bevaras. Planer och åtgärder
som berör planen ska diskuteras med museimyndigheten”.
Smärre flyttningar av kvartersområdesgränser har gjorts.
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3.1.3.5

Godkännande

Kommunfullmäktiges godkännande preliminärt 1–2/2022.
3.2 ALTERNATIV FÖR DETALJPLANELÖSNINGEN
Inga alternativ kommer att utarbetas för planeringsområdet, utan planeringslösningen baserar sig
på de planförslag som tidigare utarbetats för området samt de utredningar som gjorts för denna
stranddetaljplan och Tankars planeringsarbetsgrupps riktlinjer.
4

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN

4.1
4.1.1

PLANLÖSNINGEN
Utkast till plan

Stranddetaljplanen har utarbetats så att ön behandlas som en helhet med beaktande av områdets
natur-, rekreations- och kulturvärden, semesterboendets behov samt områdets utvecklingspotential som turism- och rekreationsområde. I planförslaget består planområdet av två kvarter samt
ett naturskyddsområde (SL), ett hamnområde (LS) och ett vattenområde (W). Kvarter 1 består av
tre kulturhistoriska områden med anknytning till maritima näringar (RK), tre kvartersområden för
byggnader som betjänar turism (1 st RM-1 och 2 st RM-2) och ett byggnadsskyddsområde (SR-1).
Kvarter 2 består av ett kulturhistoriskt område med anknytning till maritima näringar (RK). Miljön i
alla RM-1-, RM-2- och RK-områden ska bevaras (/s).
Hela planområdet tillhör eller är föreslaget till Natura 2000-nätverket (nat) samt del av nationalstadsparken (kp).
Områden utanför planområdets byggnader, konstruktioner och trafikförbindelser ska bevaras i ett
naturligt tillstånd eller förvaltas genom att slå vakt om naturvärdena. Trafiken i området ska i första
hand styras till den del av området som är anvisad för gångtrafik (jk). Förvaltningen av naturvärdena
i området ska genomföras i enlighet med gällande naturvårdsplan.
En del av den norra delen av området (et-1) är reserverad för en eltransformator och en antennmast
och en del (et-2) är reserverad för väderstation. I områdets södra del har ett område reserverats för
ett fågeltorn (lt).
Kvartersområde för byggnader som betjänar turism; RM-1 och RM-2
Områdena är avsedda för inkvarterings-, restaurang-, service- och ekonomibyggnader som betjänar
turism och rekreation samt för tjänster som stöder dem. Åtgärderna för områdena ska vara sådana
att den kulturhistoriskt värdefulla karaktären bevaras, och renoveringar och ändringsarbeten på
byggnader ska göras genom restaurering.
RM-1-kvartersområdet i den norra delen av planeringsområdet består av omgivningen runt den
gamla lotsstationen. I anslutning till områdets byggnader får det byggas en terrass utan tak, vars yta
är högst 30 procent av byggnadens yta. Den gamla lotsstationsbyggnaden kan byggas ut med 100 vm2.
Två RM-2-kvartersområden har anvisats till planområdets östra del. Till områdets restaurang- och
servicebyggnader får en terrasskonstruktion utan tak byggas när markytan, och den får vara högst
20 procent av byggnadens yta. På det nordligare området har anvisats två byggnadsytor, där det får
uppföras byggnader som återställer områdets kulturmiljö; fiskarstugor och båthus samt konstruktioner som anknyter till maritima näringar. Båda byggnadsytorna har beviljats byggrätter på 30 v-m2.
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För båda RM-2-kvartersområdena har en byggnadsyta för båthus anvisats. Båthusen ska till sitt utseende motsvara traditionella båthus. Den maximala våningsytan för varje båthus är 30 v-m2 och
deras position anges som vägledande.

Bildpar 10. Båthusen på Tankar har byggts av stock.

Kulturhistoriskt område med anknytning till maritima näringar; RK
För kvarter 1 har anvisats tre RK-kvartersområden och för kvarter 2 ett område. Byggnader och konstruktioner med anknytning till sjöfart, fiske och säljakt i området som byggts före 1.1.1960 ska bevaras. Åtgärderna för områdena ska vara sådana att den kulturhistoriskt värdefulla karaktären bevaras, och renoveringar och ändringsarbeten på byggnader ska göras genom restaurering.
Byggnaderna i området anvisas en riktgivande beteckning som anger användningsändamålet; m =
traditionell fiskarstuga eller lotsbostad, t = ekonomibyggnad, s = bastu och ts = ekonomibyggnad
och/eller bastu.
Efter att planutkastet varit offentligt framlagt har hela byggnadsbeståndet som omfattas av arrendebeteckningar setts över. Största delen har en stuga, ett förråd och en bastu. Med tanke på jämställdhet har man i planförslaget gett alla möjligheten till en bastu och ett förråd. För de objekt som
har en stor förrådsbyggnad har anvisats att en del av förrådet kan byggas om till bastu. De objekt
som har ett litet förråd ges möjligheten att bygga en separat bastubyggnad på högst 6 m2 vy. De
objekt som inte har ett förråd kan bygga en ekonomibyggnad som är högst 6 m2 vy. Två objekt som
varken har förråd eller bastu har anvisats möjligheten att bygga en byggnad på högst 10 m2 vy i
vilken både en bastu och ett förråd ingår, eftersom det på grund av terrängförhållanden och avståndet mellan byggnaderna är svårt att bygga två separata byggnader i stugornas gårdsområden.
En ekonomibyggnad kan byggas om till bastu, sommarkök eller övernattningsplats. Skjulets utseende får ändå inte väsentligt ändras i samband med ombyggandet. Man får bygga ett litet fönster.
Nybyggnaders dimensioner, material och öppningar ska motsvara byggnadernas enkla utseende på
området. Nya byggnader på högst 6 m2 vy ska ha pulpettak och större byggnader kan endera har
pulpettak eller sadeltak beroende på hur de passar in i miljön.
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Objekt för vilka bastu kan byggas i ekonomibyggnaden:

arrendebeteckning v4

arrendebeteckning v12

arrendebeteckning v26

Objekt för vilka en ny kombinerad ekonomibyggnad och bastu kan byggas:

arrendebeteckning 2

arrendebeteckning v3

Objekt för vilka en ny bastu kan byggas:

arrendebeteckning 25
Objekt för vilka en ny ekonomibyggnad kan byggas:

arrendebeteckning 6

arrendebeteckning v17
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Bildpar 11. Väl genomförd ändring av skjul till bastu. De här byggnaderna är också bra exempel på nya
förrådsbyggnader.

Till stugbyggnaderna får en terrasskonstruktion utan tak byggas nära markytan, och den får utgöra
högst 20 procent av byggnadens yta. I samband med bastubyggnad får byggas en terrasskonstruktion utan räcke nära markytan. Den ska vara så osynlig som möjligt i miljön. Terrassen ska i regel
byggas på entréfasadens sida och den får vara högst lika bred som fasaden och högst 1,5 m djup.
Ifall bastuns entréfasad är riktad mot allmän gångstig kan terrassen placeras på en mera skyddad
fasads sida. Terrassen får byggas endast på en fasads sida. Mot en allmän gångstig får man bygga
en fast skärmvägg som är högst 1,8 meter bred och högst 1,6 meter hög. För byggande av terrass
ska det finnas tillstånd av markägaren samt bygglov.

Bildpar 12. Bra förverkligad skärmvägg för bastu.

Toaletterna som finns vid stugorna kan ändras till komposterande. Ifall kompostens storlek kräver
kan toaletten förstoras så mycket som ändringen kräver. Toaletten ska vara minst 30 meter från
stranden och minst 20 meter från grannbyggnaden.
En bastubyggnad på det västra naturskyddsområdet (SL) har anvisats med en beteckning, att bastun
får underhållas och renoveras på sin nuvarande plats eller flyttas till en anvisad byggnadsyta inom
RK-området. Ingen ny byggnad får byggas på platsen för bastun som flyttas. r-områdets byggrätt är
6 v-m2.
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Byggnadsskyddsområde; SR-1
Byggnader och konstruktioner med anknytning till sjöfart, fiske och säljakt som byggts före 1.1.1960
och finns i mitten av planområdet, på byggnadsskyddsområdet runt fyren, ska bevaras. Åtgärderna
för området ska vara sådana att den kulturhistoriskt värdefulla karaktären bevaras, och renoveringar och ändringsarbeten på byggnader ska göras genom restaurering.
De byggnader som ska skyddas finns angivna under punkten "skyddsbeteckningar".
Hamnområde; LS
I området får konstruktioner och byggnader i enlighet med huvudändamålet byggas, och de ska
anpassas till miljön. Områdets verksamhet kommer att styras av hamnplanen som utarbetades sommaren 2021. Åtgärderna för området ska vara sådana att den kulturhistoriskt värdefulla karaktären
bevaras, och renoveringar och ändringsarbeten på byggnader ska göras genom restaurering.
Vattenområde; W
Vattenområdet utanför Tankar ö och dess grunder har visats med beteckningen (W) Vattenområde.
På vattenområden bör man vara i kontakt med Museiverket och museum med regionalt ansvar för
att bedöma utredningsbehovet gällande kulturarv under vatten innan man påbörjar vattenbyggnadsarbeten.
Skyddsbeteckningar
De norra och västra delarna av planområdet samt grynnorna har utsetts till naturskyddsområde (SL).
Skyddet baserar sig på vårdande av ett naturminnesmärke och/eller naturvärden. Området är
mångsidigt till sin naturliga miljö och dess värden baserar sig på landhöjningskustens geomorfologiska och typologiska drag samt särdragen i fiske- och beteskulturen. I området tillåts byggande av
nödvändiga säkerhetsanordningar för sjöfart.
En båthamn som ska skyddas (sv) har angetts på Tankars östra strand. Båthamnens sten- och markkonstruktioner får inte rubbas. Restaureringsåtgärder och skötsel bör förverkligas med hänsyn till
områdets historiska egenskaper. Om restaurering och skötsel av kulturarv samt övrig byggande på
området eller åtgärder som inverkar på landskapet ska förhandlas med och begäras utlåtande av
Museiverket och museum med regionalt ansvar innan arbeten inleds.
Inom planområdet har 18 byggnader som ska skyddas (sr) anvisats och Tankar kyrka har angetts att
skyddas genom kyrkolagen (srs-1). Skyddsbestämmelserna har utformats så att de är rimliga för
ägarna. En mer detaljerad beskrivning av objekten finns i planbeskrivningens bilaga 2.
Arkeologiskt kulturarv (fornlämningar, andra kulturarvsobjekt, andra objekt) har i planen märkts ut
som områdesreserveringar i enlighet med områdesavgränsningar som i inventeringsrapporten
märkts på kartan. Fornlämningar märkts ut med sm-beteckningen och bestämmelsen ”Fast fornlämning som är fredad genom lagen om fornminnen (295/1963). Det är förbjudet att utgräva, överhölja,
ändra, skada, borttaga eller på annat sätt rubba området. För planer som rör området ska utlåtande
begäras av museimyndigheten.” Andra kulturarvsobjekt och andra objekt har märkts ut med beteckningen s och bestämmelsen ”Områdesdel som skyddas. Historiska konstruktioner på området
ska bevaras. Planer och åtgärder som berör planen ska diskuteras med museimyndigheten”.
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Bild 13. Fyrbackens kulturhistoriska miljö.

Bild 14. Placering av skyddade byggnader
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Tabell 2. Byggnader som ska skyddas och byggnadens objektnummer enligt byggnadsinventeringen.

RK/s

Objekt 1.1

Objekt 2

Objekt 11.1

Objekt 11.2

Objekt 12.1

Objekt 21.1

Objekt 27.2

Objekt 32

Objekt 30.1

SR-1

Objekt 27.1
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Objekt 34.1

Objekt 35.1

Objekt 35.3

Objekt 35.4

Objekt 35.2

Objekt 35.6

Objekt 35.7

SL

Objekt 38

Objekt 19, Tankar kyrka (srs-1)

Allmänna bestämmelser
•
•
•
•

•
•
•

Inglasade terrasser är inte tillåtna i området.
De byggnader och konstruktioner som byggs i området ska passa in i det omgivande landskapet
när det gäller storlek, dimensioner, färgning och material.
På området får förverkligas rekonstruktioner av gamla konstruktioner med anknytning till fiske
ex. torkställningar för fiskenät.
På kvartersområden får placeras energisystem med beaktande av områdets kulturhistoriska,
arkitektoniska och landskapliga värden. Energisystemen ska vara så osynliga som möjligt i miljön. Vid förverkligandet av energisystem bör före byggandet inleds förhandlas med och begäras utlåtande av Museiverket och museum med regionalt ansvar.
Inhägnader är förbjudna i området, förutom inhägnader i anslutning till naturvård.
Gångvägarna ska till materialet och genomförandet passa in i landskapet och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Avloppsvatten får inte släppas ut obehandlat i vattendrag. Alla lösningar som rör avloppsvattenhantering ska genomföras i enlighet med miljöskyddslagstiftningen och på ett sätt som
godkänts av stadens miljömyndighet, och en plan för avloppsvattenhantering ska lämnas in i
samband med ansökan om bygglov.
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En eventuell huvudledning för släckvatten kan byggas längs de befintliga gångstigarna, anpassad till landskapet så att den inte är synlig.
Ön Tankar är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY) “Fyr- och lotssamhällena på Tankar och
Trutklippan”.

Tillämpningsanvisningar för byggbestämmelserna har utfärdats för stugbyggnader, ekonomibyggnader, bastun och båthus.
4.2 DIMENSIONERING
Planområdets totala yta är cirka 49,2 hektar.
Information om detaljplanens omfattning presenteras genom uppföljningsformuläret i bilaga 1
4.3 PLANENS KONSEKVENSER
I samband med planläggningen ska det bedömas om genomförandet av planen orsakar sådana betydande konsekvenser som avses i MBL 9 § (6.3.2015/204). Nedan har konsekvenserna utvärderats
i enlighet med MBL:s indelning.
1) på människors levnadsvillkor och livsmiljö,
•
•

•

•
•

Tankar är ett av Karlebys mest populära turistmål. Planlösningen skyddar öns speciella
miljö och möjliggör genomförande av turismen på ett hållbart sätt.
Genom planen har man löst byggandet av terrasser och bastur vid semesterhus, vilket
harmoniserar och jämställer levnadsförhållandena i området. Genomförandet av planen beräknas ha positiva effekter på livsmiljön och människors levnadsvillkor i förhållande till den nuvarande situationen. Det finns ingen permanent bosättning i området.
Endast mindre tilläggsbyggande har möjliggjorts i planen. För RM-2-området har anvisats två nya byggnader som återställer kulturmiljön samt byggande av fem båthus
som till sitt utseende motsvarar traditionella båthus på byggnadsplatser som anges i
planen. Dessutom har en mindre utbyggnad av lotsstationsbyggnaden möjliggjorts på
RM-1-området. Byggnadsplatserna kommer att komplettera områdets struktur på ett
naturligt sätt. Utbyggnaden och de nya byggnadsplatserna kommer att möjliggöra en
mångsidigare turism- och rekreationsanvändning än tidigare, vilket kan anses ha en
positiv inverkan på människors levnadsvillkor.
På RK-områden tillåts inte byggande av bastu och förråd i anslutning till stugor som
inte har sådana.
Planlösningen påverkar inte antalet utflykts- och friluftsområden. Vägledande gångvägar har anvisats för området.

2) på mark och berggrund, vatten, luft och klimat,
•

•

Planen innehåller bestämmelser om avloppsvattenhantering och för ön har även utarbetats och genomförts en avfallshanteringsplan, varför planlösningen har positiva effekter på skyddet av vattendragen.
Planlösningen påverkar inte jordmånen, luften eller klimatet.
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3) på växt- och djurarter, biologisk mångfald och naturresurser,
•

•

•
•

En naturvårdsplan har utarbetats för planområdet, enligt vilken trädbeståndet och
landskapet förvaltas. Det viktigaste i naturförvaltningen på Tankar är bevarandet och
återställandet av naturtyper med öppna marker. I planen föreskrivs det att naturvärdena ska förvaltas i enlighet med naturvårdsplanen. Planlösningen tillsammans med
naturvårdsplanen möjliggör bevarande av naturtyper.
Tankar är ett av Natura 2000-områdena och området är delvis upprättat och delvis
kommer att upprättas enligt naturskyddslagen och/eller markanvändnings- och bygglagen som ett naturskyddsområde, vilket anges i planen.
I synnerhet är den norra delen av ön och den södra delens grynnor känsliga områden
ur fågelbeståndets synvinkel. Dessa områden kommer att förbli fria från byggande.
Tankars Natura 2000-naturtyper har beaktats i planlösningen och inget nybyggnation
har anvisats för känsliga områden.

4) på regional och samhällelig struktur, samhälls- och energiekonomi samt trafik,
•
•
•

Planen har ingen inverkan på samhällsstrukturen.
Rörligheten på ön har styrts genom att anvisa de områden som är reserverade för
gångtrafik. För hamnen utarbetas en generalplan i samband med planläggningen.
Genomförandet av hamnens generalplan kommer att förbättra hamnens funktionalitet, vilket kommer att ha positiva effekter för båtfolk. Eventuella nya hamnkonstruktioner kommer att medföra byggkostnader.

5) på stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön.
•

•

•
•

Planen innehåller knappt någon nybyggnation, utan planlösningen styr utförandet av
ändringsarbeten och renoveringar som riktar sig till det nuvarande byggnadsbeståndet
samt säkerställer bevarandet av en enhetligt kulturhistoriskt värdefull karaktär. Planlösningen tar på ett mångsidigt sätt hänsyn till Tankars kulturarv, den byggda kulturmiljön och deras särdrag. Ön Tankar är en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY).
I planen anges byggnader som ska skyddas. De renoveringar och ändringsarbeten som
utförs på byggnaderna ska vara sådana att byggnadens kulturhistoriskt värdefulla karaktär bevaras. Detta säkerställer/möjliggör bevarande av ett värdefullt byggnadsbestånd och återställande av kulturhistoriska värden på byggnadernas utseende.
Planlösningen har ingen betydande inverkan på landskapet. Utvecklingen av hamnen
kan i begränsad utsträckning förändra hamnområdets landskap.
I planen har utgående från den år 2021 utarbetade inventeringen anvisats 12 fornminnesobjekt, 9 andra kulturarvsobjekt och 5 andra objekt vilka främjar bevarandet av
områdenas värden. I enlighet med 14 § i fornminneslagen ska ett arbetsskede avbrytas
och Museiverket kontaktas om tecken på en fast fornlämning upptäcks vid grävarbeten.

4.4 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER
Planbeteckningarna och -bestämmelserna visas på plankartan.
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5

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

Stranddetaljplanens genomförande styrs förutom av plankartan även av denna planbeskrivning. Genomförandet av området kan inledas när planen vunnit laga kraft. Karleby stad övervakar den fortsatta planeringen och byggandet av området som normal myndighetstillsyn.
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