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1. FÖRORD 
 

Det markpolitiska programmet utgör grunden för markanvändningen i kommunen 
och är tillsammans med generalplaneringen ett strategiskt dokument där fullmäktige 
beskriver de markpolitiska målen och ger åtgärdsrekommendationer och riktlinjer till 
anskaffningen av råmark samt till marköverlåtelsen för bostads-, affärs- samt 
industritomter. Korsholms markpolitik skall vara förenlig med kommunens vision 
och fungera som ett hjälpmedel när visionen förverkligas. Det markpolitiska 
programmet ger information om kommunens linjedragningar i fråga om 
markanvändningen.  

 
Genom det markpolitiska programmet säkerställer man att de markpolitiska 
metoderna utnyttjas på ett konsekvent, effektivt och jämlikt sätt i kommunen. Det 
centrala syftet med det markpolitiska programmet är att vägleda såväl politiska 
beslutsfattare som tjänsteinnehavare till de gemensamma markpolitiska målen. 
Genom växelverkan mellan kommunens markpolitik, generalplaner, bostads- och 
näringspolitik och den övriga kommunplaneringen kan Korsholm bedriva en 
framgångsrik strategisk planering. 

 
Det markpolitiska programmet uppdateras för varje fullmäktigeperiod och en årlig 
utvärdering av programmets förverkligande intas i verksamhetsberättelsen. 

 
Kommundirektören tillsatte 14.2.2014 § 26/2014 en tjänstemannagrupp som fick till 
uppgift att gå igenom och revidera kommunens markpolitiska program från 2007. 

 
Som en del i beredningen av det markpolitiska programmet har en SWOT-analys 
gjorts 28.8.2014 och ett markpolitiskt seminarium har ordnats för 
kommunfullmäktige 3.11.2014. Under arbetets gång har också ett flertal av 
kommunens sektorer varit engagerade eftersom markpolitik även bör beakta 
framtida servicebehov i kommunen  

 
Det markpolitiska programmet för Korsholms kommun har godkänts av 
kommunfullmäktige XX.XX.2016 och ersätter det markpolitiska programmet från år 
2007. Det markpolitiska programmet uppdateras och förnyas vid behov i början av 
varje fullmäktigeperiod. 
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2. INLEDNING 
 
  2.1. Vad avses med markpolitik? 

 
Med kommunens markpolitik avses mål och åtgärder för anskaffning och 
överlåtelse av markområden, att göra upp och ingå tillhörande avtal, förvaltning av 
kommunens markegendom, planläggning av privat mark samt främjande av 
detaljplaners genomförande. Markpolitik kan även indelas i markanskaffnings-, 
marköverlåtelse- och planläggningspolitik samt övriga markpolitiska uppgifter så 
som i tabell 1.  

 
Kommunens markpolitik är ett verktyg för att säkerställa och skapa förutsättningar 
för planering och långsiktigt genomförande av kommunens markanvändning, 
byggande och annan verksamhet. Med hjälp av markpolitik kan man säkerställa att 
planläggningen förverkligas på ett ändamålsenligt sätt, att markägarna behandlas 
jämlikt, att kommunens investeringar är lönsamma samt att utgifterna optimeras. 
Med markpolitik skapar man förutsättningar för nödvändig bostadsproduktion och 
näringsverksamhet. Kommunens markpolitiska lösningar har betydande och 
omfattande inverkan på kommunens infrastruktur, driftskostnader samt övrig 
verksamhet och kommuninvånarnas liv och hälsa. 

 
Markpolitik kan granskas ur flera perspektiv. Kundens perspektiv fokuserar på 
verksamheternas serviceförmåga, medan verksamhetens laglighet och jämlik be-
handling av kommuninvånarna är det väsentliga för tjänstemannaperspektivet. Det 
ekonomiska perspektivet fokuserar å sin sida på omfattningen av investeringar i 
verksamheten samt dessas lönsamhet, medan processperspektivets fokus är 
tomtproduktionens kostnadseffektivitet och verksamhetens avkastning. Oberoende 
av från vilket perspektiv man närmar sig den kommunala markpolitiken har den en 
bred och märkbar inverkan på kommunens och kommuninvånarnas verksamhet. 

 
Det är viktigt att Korsholms kommun för en konsekvent och effektiv markpolitik om 
kommunens målsättning om en fortsatt kraftig befolkningstillväxt och en hållbar 
samhällsekonomi ska kunna uppnås. De av kommunfullmäktige godkända rikt-
linjerna för kommunens markpolitiska program ska följas i det vardagliga arbetet. 

 
För att markpolitiken skall nå resultat förutsätts att den kopplas till kommunens 
markanskaffning och planläggning på olika nivåer. På så sätt kan befolknings-
utvecklingen och kommunens serviceproduktion kontrolleras samt investerings- och 
driftsutgifterna styras. 

 



Korsholms kommun  
Markpolitiskt program   

 
   

4  
 

 
Kommunal markpolitik  

Markanskaffningspolitik  Marköverlåtelsepolitik  
Förhållande till 
planläggning 
(planläggningspolitik)  

Övriga markpolitiska upp-
gifter  

• Anskaffningssätt  
- frivilliga köp 
- byten  
- förköp 
- inlösning 

• Inställning till anskaffningen 
- aktiv/passiv 
- konsekvent / slump-

mässig 
- kort-/ långsiktig 

• Tidpunkten för anskaff- 
ning arna 

• Finansieringen av anskaff- 
ningarna 

• Överlåtelsesätt 
- försäljning  
- arrendering  

• Prissättning 
- gängse pris 
- bedömningsbaserat 

pris 
- auktionspris 
- ”självkostnadspris” 

 
• Val av tomtmottagare 
• Förhindrande av 

spekulation 
• Förhållandet till 

kommunens 
utvecklingspolitik 

• Marknadsföring 
• Planläggnings- 

ekonomiska frågor 

• Ägoförhållanden på mark 
som ska planläggas  

- privat mark 
- kommunal ägd mark 
- områdesbyggarens 

mark 
- blandat 

• Planläggningens omfattning 
- omfattande 
- begränsad 

 
• Byggnadsförbud och  

-begränsningar 
• Markanvändningsavtal 
• Utvecklingsersättningar 
 

• Bygguppmaningar 
• Förhöjd fastighetsskatt 
• Friluftsledsärenden 
• Skötsel av vattenområden 
• Tillfällig uthyrning av 

områden 
• Kommunens 

markägoregister 
• Kommunens interna 

markhyror 
• m.m. 

Tabell 1. Markpolitikens delområden. 
 

  2.2. Markpolitik och kommunens övriga strategier 
 

   
Bild 1. Strategierna för markanvändning och de bostads-, närings-och miljöpolitiska strategierna liksom 
genomförandet av dem är en kompakt helhet. Det markpolitiska programmet ger riktlinjer för 
verksamhetsprinciperna inom kommunens markpolitik (Finlands Kommunförbund och Miljöministeriet 
2009.)  

 
Markanvändningspolitiken består 
av markpolitik och planläggning. 
Markanvändningspolitiken utgör 
en grund för kommunens bostad-, 
näringslivs- och miljöpolitik.  
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Kommunfullmäktige godkände 10.6.2013 två övergripande strategiska dokument 
som har direkt inverkan på innehållet i markpolitiska programmet, Korsholms 
strategiska generalplan och Korsholm 2040-utveckling och välfärdstender. 
Korsholm 2040-utveckling och välfärdstrender, sammanfattar de viktigaste 
utvecklingstrenderna och målen för välfärden som görs inom kommunens olika 
verksamhetsområden. 

  2.3. Planläggningen som grund för markpolitiken 
 
Markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft i början av januari 2000 ersatte 
regionplanen med en översiktlig landskapsplan. Österbottens landskapsplan 2030, 
fastställd av miljöministeriet 21.12.2010, omfattar hela Österbotten och är en plan 
för områdesanvändningen som anknyter till utvecklingen av landskapet. Den 
koncentrerar sig på riksomfattande och landskapsomfattande markanvändnings-
frågor som samordnar områdesanvändningen i flera kommuner.  

 
Markanvändnings- och bygglagen (MBL), reglerar systemet för planeringen av 
markanvändningen. I Finland har vi ett hierarkiskt planläggningssystem som 
innebär att en mer allmän plan som täcker ett större område styr den mer 
detaljerade planläggningen. 
 

   
  Bild 2. Planläggningssystemets hierarki. 
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De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av 
markanvändnings- och bygglagens system för planering av områdesanvändningen. 
Målen utgör statsrådets syn på områdesavvändningen ur riksintresse. Målens 
viktigaste uppgift är att säkerställa att frågor ur riksintresse beaktas vid 
områdesplaneringen. 

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. Landskapsplanen uppdateras via etapplandskaps-
planer. 

Inom landskapsplanläggningen är följande planer aktuella: 

• Etapplandskapsplan 1: Planen behandlar placeringen av kommersiell 
service i Österbotten. Planen fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013.  

• Etapplandskapsplan 2: Planen behandlar placeringen av förnybara 
energiformer i Österbotten. Etapplandskapsplan 2 fastställdes av 
miljöministeriet 14.12.2015. Över miljöministeriets beslut har framförts 
besvär till högsta förvaltningsdomstolen. 

• Trafiksystemplan 2040: Österbottens trafiksystemplan 2040 godkändes av 
landskapsfullmäktige 12.5.2014. Genom planen uppdateras de tidigare 
trafiksystemplanerna.  

• Österbottens klimatstrategi: Strategin godkändes av landskapsstyrelsen 
21.3.2016.  

Landskapsstyrelsen beslutade på sitt möte 27.1 2014 inleda arbetet med att 
uppgöra Österbottens landskapsplan 2040. Ett program för deltagande och 
bedömning godkändes av landskapsstyrelsen 21.12.2015. Planen utarbetas i form 
av en helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika 
samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan år 2018. Då den 
nya landskapsplanen fastställts ersätter den Österbottens landskapsplan 2030 och 
dess etapplandskapsplaner. 

Det hör till kommunens skyldigheter att se till att generalplanen, som styr 
samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen, är uppdaterad (MBL 36 §). 
Generalplanen ska ligga till grund när de mer detaljerade bestämmelserna för 
byggandet, vilket fastställs i en detaljplan. Kommunen bör följa upp att planerna 
hålls aktuella och vid behov vidta åtgärder för att ändra en plan (MBL 51 §).  

I en generalplan anges principerna för den utveckling som kommunen eftersträvar. 
Dessa principer förankras i långsiktiga beslut, vilket har följder för 
samhällskostnaderna och miljön. Det är viktigt att beakta kommunens ekonomi och 
framtida skattebördor så att det markpolitiska och planekonomiska tänkandet 
avspeglar sig i planeringen av markanvändningen. Faktorer som tidtabell, 
utförandesätt och kostnader bör ligga till grund för lösningar och visioner som 
presenteras i en generalplan. 
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Det markpolitiskt viktigaste strategiska beslutet som görs i detaljplaneringen är i 
vilken utsträckning man planerar mark som kommunen inte äger. I flera undersök-
ningar gjorda 2008 och senare, har konstaterats att kommunen har avsevärd nytta 
av att planera mark som kommunen själv äger med tanke på kostnader och 
intäkter, man sparar tid, har lättare att styra och uppnå en enhetlig samhällsstruktur. 
Dock är det inte alltid ändamålsenligt att kommunen införskaffar all mark. I sådana 
fall kan markpolitiken genomföras genom att kommunen och markägaren ingår 
markanvändningsavtal. 

 
  2.4. Regionala utredningar som har inverkan på markpolitiken 

   
En stor del av skärgården i Korsholms kommun ingår i Natura 2000-nätverket.  
Kvarkens skärgård har år 2006 beviljats status som världsarvsområde. 

 
En strukturmodell för Vasa stadsregion 2040, Solmodellen 2040, har utarbetats av 
Österbottens förbund tillsammans med Vasa stad, kommunerna Korsholm, 
Korsnäs, Malax, Laihela, Storkyro och Vörå. Strukturmodellrapporten daterad 
5.5.2014 tar sikte på markanvändningen, boendet och trafiken. Solmodellen 2040 
är en vision om en hållbar, fungerande och energieffektiv region- och 
samhällsstruktur. Syftet med arbetet är att hitta en gemensam syn på 
huvudriktlinjerna för stadsregionens samhällsstruktur vad gäller områdets livskraft 
som är ett resultat av regionens energikompetens, havsnära läge och kultur. 
Strukturmodellen är en långsiktig plan för markanvändningen och som beskrivs 
genom fyra teman: 1) boende 2) näringar, logistik och trafik 3) service 4) regional 
identitet och attraktivitet. Solmodellen 2040 strävar till att upprätthålla och förbättra 
områdets konkurrensförmåga och image. Genomförandet av strukturmodellen 
förutsätter konkreta åtgärder, organisering och resursfördelning gemensamt i 
kommunerna. 
 
Planer för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv och Toby-Laihela har 
godkänts av jord- och skogsbruksministeriet 18.12.2015. Planerna, som utarbetas 
skilt för varje avrinningsområde, bereds för åren 2016–2021. I planerna framförs 
åtgärder med vilka skador på grund av översvämningar kan förebyggas och 
minskas. Förslagen bereds i översvämningsgrupper som består av medlemmar från 
Närings, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, landskapsförbunden, 
kommunerna i vattendragsområdet och räddningsverket. 
 
En miljökonsekvensbedömning för Vasa hamnväg inleddes under år 2014. Målet är 
att utreda konsekvenser för alternativa vägdragningar. Närings, trafik- och 
miljöcentralen i Södra Österbotten enheten för trafik och infrastruktur ansvarar för 
projektet som görs som konsultarbete av Ramboll Finland Oy. Arbetet styrs av en 
projektgrupp bestående av medlemmar från Närings, trafik- och miljöcentralen i 
Södra Österbotten, Österbottens förbund, Vasa stad, Korsholms kommun. 
 

 
  2.5. Markpolitiken och byggandet på glesbebyggda områden 

 
I huvudsak bör nybyggande hänvisas till detaljplanerade områden. Då kan 
utvecklingen av både samhällsstrukturen och serviceproduktionen styras på ett 
planmässigt sätt.  

 
Oplanerat byggande utanför detaljplanerade områden leder lätt till att 
samhällsstrukturen splittras. Det här inverkar negativt bl.a. på kommun- och 
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privatekonomi samt på service, trafik och miljö. Vanligen syns dessa konsekvenser 
först i ett längre tidsperspektiv. För att begränsa och till och med förhindra att 
samhällsstrukturen splittras, så har detta skrivits in som ett av de riksomfattande 
målen för områdesanvändningen.  

 
YKR (Det nationella systemet för uppföljning av samhällsstrukturen) har 
sammanställt statistik som visar att av alla kommuner i Vasa stadsregion, hade 
Korsholm den snabbaste och största befolkningstillväxten på glesbebyggda 
områden under perioden 2000–2012 (bild 3). Befolkningstillväxten i Korsholm var i 
medeltal +230 inv./ år eller totalt +1 988 invånare. En kraftig befolkningstillväxt på 
glesbebyggda områden kräver investeringar i service, kommunikationsmedel och 
lätt trafikleder. 

 
Beträffande täta och glest bebyggda tätortsområdens utveckling i Vasa regionen 
under åren 2000–2012 kan konstateras att i Korsholm utgör andelen glest 
bebyggda tätortsområden 45 % av hela regionens. Korsholms andel av 
befolkningen i alla glest bebyggda tätortsområden i regionen är 33 %, när 
kommunens andel av regionens hela befolkning är 17 %. 
 
Korsholm är den enda kommunen i Vasa regionens utredningsområde där 
befolkningen i glesbygdsområdena har ökat (+236/ 11,5 % under åren 2005–2012). 
Befolkningen i glesbygdsområdena har ökat snabbare än hela kommunens 
befolkning (1 784 inv./ 10,3 %).  
 
Byggande på oplanerade områden regleras av bestämmelserna i 
markanvändnings- och bygglagen samt av markanvändnings- och 
byggförordningen (1999/132). De kommunala föreskrifterna så som 
byggnadsordningen, avfallsföreskrifterna och miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna 
kompletterar nationell lagstiftning. I kommunens byggnadsordning som reviderades 
senast 1.8.2013, har omfattningen av byggandet på glesbygd, byggandet på 
områden med särprägel och byggandet på områden som berörs av särskilda 
begränsningar definierats. Tillståndsförfarande och förutsättningar för byggandet 
har preciserats närmare i byggnadsordningen. Inom områden som kräver att 
förutsättningarna för beviljande av bygglov mera noggrant granskas, ska 
byggandets lämplighet avgöras genom ett planeringsbehovsbeslut (MBL § 16 och 
137). I byggnadsordningen p.6 har sådana områden som kan kräva 
planeringsbehovsbeslut preciserats. 

För att uppnå ett hållbart byggande med tanke på kommunens ekonomi, 
eftersträvas att byggandet ska komplettera och förtäta befintlig samhällsstruktur. 
Inga nya bosättningsområden tillåts utan detaljplanering. 

Kommunfullmäktige godkände 22.9.2014 § 60 ett förslag till miljöskyddsföreskrifter 
för miljövården inom Västkustens miljöenhet. Miljöskyddsföreskrifterna trädde i kraft 
1.10.2014. 

Föreskrifter som gäller hantering av fastigheternas avfall har utarbetats. 
Vasaregionens avfallshanteringsföreskrifter trädde i kraft 1.5.2015. 
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Bild 3. Befolkningsförändringen i glesbygden under perioden 2000-2012 

 
2.6. Markpolitiska medel 

 
Markanvändningen planeras med hjälp av de planer som föreskrivs i 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999). För att uppnå målen för 
markanvändningen kan kommunen genom lagstiftningen tillgripa ett flertal 
markpolitiska medel. Dessa rör markanskaffning och överlåtelse av tomter eller 
byggplatser samt avtal som hör ihop med planeringen. Det finns också medel för att 
påskynda byggandet på privatägda tomter (tabell 2) En effektiv markpolitik 
förutsätter ibland att kommunen är beredd att använda sig av de verktyg som lagen 
erbjuder. 

 
Den viktigaste uppgiften för kommunens markanskaffning är att skaffa den mark 
som behövs för framtida samhällsbyggande. På det viset säkrar man att samhället 
får i bruk den mark som behövs, vid rätt tidpunkt och till skäligt pris. För 
markanskaffning använder sig alla kommuner i första hand av frivilliga köp eller 
byten. Vid behov kan mark även förvärvas genom inlösning eller förköp.  
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Markanskaffning  Marköverlåtelse  Främjande av 

ibruktagande av 
tomtmark  

Avtalspolitik  

• Frivilligt köp  • Arrende • Bygguppmaning  • Markanvändningsavtal  
• Byte  • Försäljning  • Fastighetsskatt  • Utvecklingskostnads-

ersättning  
• Inlösning  • Byte    
• Förköp     
• Utan ersättning på 
basen av lagstiftning  

   

Tabell 2. Markpolitiska medel (Laakso & Loikkanen 2004, s. 231, kompletterad) 

Det vanligaste målet med tomtöverlåtelse är att säkra ett tillräckligt stort utbud av 
tomter vid rätt tidpunkt och till skäliga priser för att uppnå de mål som ställts i gene-
ralplanen samtidigt som man beaktar samhällsbyggandets behov och 
miljöaspekterna. Mark kan överlåtas i form av antingen besittningsrätt (arrende) 
eller äganderätt (försäljning). Vanligen kan kommunen själv ganska fritt bestämma 
om överlåtelsevillkoren. Dock måste EU:s regler om statligt stöd beaktas då mark 
överlåts åt företag.  

För att säkra att de markpolitiska målen uppfylls brukar man oftast rekommendera 
att kommunen förvärvar marken innan planläggningen och därefter överlåter den 
vidare i form av planerade tomter. Ifall det inte är ändamålsenligt för kommunen att 
införskaffa marken kan markpolitiken också genomföras med hjälp av t.ex. 
markanvändningsavtal eller utvecklingskostnadsersättningar. Då bebyggda 
områden ska förnyas kan man även använda sig av s.k. 
utvecklingsområdesförfaranden och för att få i gång byggandet av privatägd tomt-
mark kan kommunen använda sig av bygguppmaningar och förhöjd fastighetsskatt.  

De markpolitiska medlen kan även indelas i medel för planering och styrning av 
markanvändning å ena sidan och medel för genomförande av planer å andra sidan. 
Den här indelningen är illustrerad i bild 4. Bilden visar att en del markpolitiska 
medel används innan detaljplanen vinner laga kraft medan andra medel kommer till 
användning först efter detta. 

 
Bild 4. Markpolitik vid planeringen och genomförandet av samhällsstrukturen (Finlands 
Kommunförbund). 
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3. ÖVERSIKT AV NULÄGET I KORSHOLMS KOMMUN 
 
  3.1 . Markpolitiskt program 2007, vision 2015 

 
Kommunfullmäktige i Korsholm godkände 8.11.2007 ett markpolitiskt program för 
Korsholms kommun år 2007. 

 
Kommunfullmäktige har 7.12.2015 godkänt följande vision för Korsholms kommun: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige har 7.12.2015 godkänt Korsholmsstrategin 2016–2017 baserad 
på visionen Korsholm 2015.  

 
  3.2. Läge, delområden och befolkning 

 
Nuvarande Korsholms kommun bildades år 1973 genom en sammanslagning av de 
fem närliggande kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf. 
Kommunens infrastruktur påverkas starkt av de gamla kommuncentra samt av 
många större och mindre byar. 

 
En del av Korsholms kommun hör enligt landskapsplanen till Vasa Stadsregions 
stadsutvecklingszon (kk-1) och till område för tätortsfunktioner (A).  

 
Med beteckningen kk-1 anges ett område med en enhetlig samhällsstruktur i 

 
 

Korsholm –  
en attraktiv och modern kommun som 

 
erbjuder 

 
Boendemiljöer som hör till de trivsammaste i landet 

högklassig, lättillgänglig service 
 

grundat på 
 

balanserad befolkningstillväxt 
aktiv och innovativ näringspolitik 

hållbar kommunal ekonomi 
 

och funktion som 
 

ledande österbottnisk landskommun och drivande 
kraft för regional utveckling 
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Vasaregionen. Området bildar landskapscentrumets kärnområde. Det finns ett 
behov av kommunal samverkan vid områdesplaneringen. Tillväxten bör i första 
hand inriktas på kommuncentrum samt sekundärcentrum där tätortsstrukturen bör 
kompletteras och förenhetligas. Nya bostadsområden bör placeras fördelaktigt med 
tanke på kollektivtrafiken. Vid planering av markanvändning bör hänsyn tas till 
arkeologiskt och kulturhistoriskt värdefulla områden och objekt. 

 
Med beteckningen A anges detaljplanerade områden och områden som avses att 
bli detaljplanerade för tätortsfunktioner. Vid planering av markanvändningen och 
planläggning bör en enhetligare samhällsstruktur främjas. A-områden har i 
landskapsplanen angetts i närheten av Vasa och i Kvevlax. 
 

  
Bild 5. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 
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Korsholm är en tvåspråkig landskommun med en skärgårds del. Kommunen har  
19 302 invånare (31.12.2015). Befolkningsutvecklingen i kommunen har genom 
åren varit kontinuerligt positiv. År 2015 var andelen med svenska som modersmål 
68,9 %, 28,9 % hade finska som modersmål och 2,2 % hade andra främmande 
språk som sitt modersmål. 

 
Kommunstyrelsen har som målsättning att befolkningstillväxten ska motsvara  
ca 1 procent årligen. Med en väl avvägd planering hålls inflyttningen till kommunen 
på en nivå som gör att Korsholm kan erbjuda invånarna en högklassig och 
lättillgänglig service. Målsättningen är att befolkningsutvecklingen ska vara positiv i 
alla delområdena i kommunen.  

 
 Under hela 2000-talet fram till 2014 har tillväxten överskridit målsättningen. 
 

 
 
Bild 6. Befolkningstillväxt 2000-2015. 

 
Statistikcentralens senaste prognos publicerades 30.10.2015 och enligt den 
prognostiseras en befolkningsutveckling för Korsholm som visar att år 2040 kan 
invånarantalet uppgå till 21 950 personer. 
 
Utgångspunkten för dimensioneringen i kommunens strategiska generalplan är att 
invånarantalet ökar från ca 19 000 invånare med ca 10 000 invånare till år 2040.   

 
När kommunfullmäktige 2013 godkände strategiska generalplanen beslöt 
fullmäktige att kommunens framtida utveckling ska ske enligt struktur-
modellalternativ 2, vilket innebär att Smedsby är central tätort som utgör ett starkt 
serviceområde tillsammans med Böle, Karperö och Singsby, andra starka 
serviceområden är Solf, Helsingby, Replot, Kvevlax. Med en befolkningstillväxt på 
59 % i Smedsby mellan 1980 och 2015 har invånarantalet ökat så kraftigt så att det 
i slutet av 2015 bodde 5 702 personer i Smedsby. 
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Bild 7. Strukturmodellalternativ 2. 

 
   
  3.3. Markägoförhållanden 

 
Markägoförhållandena i de centrala delarna av tätorterna är mycket splittrade, 
skiftena är små och ägs av många olika markägare. Det vore viktigt att kommunen 
skulle äga tillräckligt stora markområden för att skapa förutsättningar för en 
ändamålsenlig planläggning. För en god planering av större områden krävs 
samarbete med flera markägare. 
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3.4. Kommunens planmässiga beredskap 
  

Generalplaner 
Korsholms kommun har ingen generalplan med rättsverkningar som skulle täcka 
hela kommunen. Kommunfullmäktige har år 1983 godkänt en generalplan som 
omfattar hela kommunen. Generalplanen har reviderats i och med att 
delgeneralplaner har utarbetats för kommunens tätorter enligt följande: 
 
• Karperö-Singsby delgeneralplan (1994) 
• Delgeneralplan för Replot centrum (1998) 
• Kvevlax delgeneralplan (1999) 
• Smedsby delgeneralplan (2002) 
• Delgeneralplanen för Björkö-Replot skärgård (2001) vann laga kraft år 2003. 
• Böle delgeneralplan (2006) 
• Solf delgeneralplan (2011) 
• Granholmsbacken delgeneralplan (2012) 
• Delgeneralplan för fastlandsstränderna, omfattar även områden med fast 

bosättning i bycentra (2012). 
• Delgeneralplan för Södra Vallgrund (2015) 

 
Delgeneralplaner som är godkända men är underkastade besvär: 
• Delgeneralplan för Alskat-Iskmo-Grönvik (2014) 
• Tölby-Vikby delgeneralplan (2015) 

 
Delgeneralplaner som är under arbete: 
• revidering av Smedsby delgeneralplan 
• Delgeneralplan för Märkenkall vindkraftpark 
• Karperö-Singsby delgeneralplan 

 
Detaljplaner 
Kommunen har ca 886 ha detaljplanerade områden i tätorterna Smedsby-Böle, 
Kvevlax, Veikars, Karperö, Singsby, Replot, Solf och Toby. En stor del omfattar 
bostadsområden för radhus, egnahemshus och service. Höghus finns i Smedsby 
och Kvevlax. Dessutom finns detaljplanerade områden för havsnära boende i 
Petsmo och Björköby. 
 
   

Smedsby centrum ca 378 ha 
Böle  ca 71 ha 
Kvevlax  ca 128 ha 
Veikars  ca 26 ha 
Karperö  ca 38 ha 
Singsby  ca 25 ha 
Replot  ca 45 ha 
Solf   ca 77 ha 
Toby  ca 40 ha tot. 828 ha 

 
Petsmo  ca 47 ha 
Björköby  ca 11 ha tot. 58 ha 
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Detaljplanerade områdena för industrin omfattar totalt ha ca 329 ha. 
 

Fågelberget  ca 164 ha 
Kvevlax  ca 9 ha 
Replot  ca 18 ha 
Vikby  ca 76 ha 
Vasaregionens logistikomr. ca 62 ha tot. 329 ha 

 
 

 
Detaljplaner utarbetas i anknytning till befintliga planområden för att komplettera 
och utvidga nuvarande bostads- och industriområden. 
 
Utöver ovanstående finns detaljplanerade områden för andra användningsändamål 
enligt nedan. Områdena omfattar sammanlagt ca 350 ha.  
 
 Stormossen  ca 128 ha 
 Hästsportcenter ca 69 ha 
 Bergskär, Havets hus ca 45 ha 
 Fjärdskär  ca 93 ha 
 Fjärdsgrund (Björkö) ca 15 ha tot. 350 ha 
  
 
Kommunen har också icke fastställda markanvändningsplaner för områden med 
separata avloppsvattenlösningar i Björkö, Norra och Södra Vallgrund, Jungsund, 
Petsmo, Västerhankmo, Rimal, Kuni och Vassor. Området i Jungsund är helt 
utbyggt. Områdena omfattar sammanlagt ca 47 ha. 
 
 Jungsund  ca 9,5 ha 
 Petsmo  ca 5 ha 
 Norra Vallgrund ca 4 ha 
 Kuni  ca 11 ha 
 Västerhankmo ca 6,2 ha 
 Björkö  ca 2,9 ha 

   Södra Vallgrund ca 2,5 ha 
   Vassor  ca 3,3 ha 

Rimal  ca 2,6 ha tot. 47 ha 
  

   
 

Fast bebyggelse på strandområden 
I stranddelgeneralplanen för Replot-Björköby har områdesreserveringar anvisats för 
fast bebyggelse (A och at) och bestämmelser getts för byggande på 
strandområden. Fullmäktige har 2005 godkänt en översiktsplan för 
fastlandsstränder - områden med fast bebyggelse på strandområden.  Kommun-
fullmäktige godkände 12.4.2012 stranddelgeneralplanen för fastlandsstränderna, 
planen kan användas som grund för beslut om bygglov. Under punkt 5 i allmänna 
bestämmelserna sägs att byggnadsnämnden har rätt att pröva från fall till fall om 
byggplatsen lämpar sig för året om bostad under förutsättning att vissa villkor (10 
st.) uppfylls. 

 
Två delgeneralplaner som anvisar lämpliga strandområden för fastbebyggelse men 
som inte fått fastställelse, är Alskat-Iskmo-Grönvik och Koskö-Karperöfjärdens östra 
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sida. Delgeneralplanen för Alskat-Iskmo-Grönvik är under besvär medan 
delgeneralplanen för Koskö-Karperöfjärdens östra sida förkastades i Högsta 
förvaltningsdomstolen 2015. 
 
I översiktsplanen för fastlandsstränderna sägs att man vid delgeneralplaneringen 
bör ta ställning till riktlinjerna i markanvändningsavtalen angående kostnads-
fördelningen vid förverkligandet, vilket också i huvudsak ska ske genom 
detaljplanering.  

 
Korsholms byggnadsordning ger föreskrifter i kapitel 5. Byggande på strandområde, 
som gäller omfattningen av byggandet, placering av byggnader och miljö-
anpassning samt förutsättningar för fast bosättning. 

 
Ansvarsfördelningen mellan kommunen och markägarna samt 
utbyggnadstidtabellen för teknisk service bör vara klara innan bygglov beviljas för 
ny fast bosättning eller ändring av fritidsbostad till fast bostad på ett strandområde. 

 
De enskilda vägarna på strandområden är vanligtvis dimensionerade enligt 
fritidsbebyggelsens behov.  För underhållet svarar väglaget, som består av 
områdets markägare. En övergång från fritidsbebyggelse till fast bebyggelse 
förutsätter ofta en förbättring av befintliga enskilda vägar samt nya förbindelser 
mellan de redan befintliga vägarna. Ökande trafik med tyngre fordon året om och 
vinterunderhållet kräver bredare körbana och bättre grundförhållanden. 
Byggande, grundförbättring och underhåll av enskilda vägar på fastställda 
detaljplaneområdena överförs till kommunen (planeväg). Ansvaret kan via avtal 
också överföras på privata markägare.  

 
Inom en delgeneralplan (med rättsinverkningar) med fast bosättning på 
strandområdet skall vägen klassas som enskild väg och byggas eller 
grundförbättras av väglaget som då erhåller bidrag enligt de direktiv som är 
fastställda i kommunen. 

 
  3.5. Markförvärv och försäljning 

 
Kommunen har under år 2009–2015 inköpt mark för sammanlagt 5,6 milj. euro  
(i medeltal 798 000 euro/år). För år 2016 budgeteras ett anslag om 0,6 milj. euro för 
markköp. 

 
Under åren 2009–2015 har inkomsterna från tomtförsäljningen uppgått till  
5,8 milj. euro (i medeltal 828 000 euro/år). För år 2016 budgeteras med en inkomst 
om 500 000 euro. 
 

  3.6. Mark i kommunens ägo och planerade bostadsområden 
 
Kommunen äger totalt ca 1600 ha mark. Ungefär 440 ha finns inom detaljplanerade 
bostadsområden och innehåller vägar och rekreationsområden. Färdiga detalj-
planerade bostadsområden finns i Smedsby, Böle, Kvevlax, Singsby, Karperö, 
Replot, Toby, Veikars och Solf.  
 
Utanför detaljplaneområdena finns ca 1010 ha mark i kommunens ägo. 
Markområdena har dels införskaffats som råmark för planeringen och används dels 
för andra ändamål, som till exempel kommunal verksamhet i byarna, 
pälsfarmområden, rekreationsområden och dylikt. En del omfattande ca 80 ha är 
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jord- och skogsbruksmark som kan användas som bytesmark eller eventuellt säljas. 
Kommunstyrelsen beslöt 19.1.2016 att kommunens fastighetsinnehav ska 
inventeras under år 2016 för att kartlägga egendom som eventuellt kan realiseras 
för att erhålla försäljningsvinster. 
 
I de flesta områdena behövs kompletterande markköp göras för att de skall kunna 
detaljplaneras ändamålsenligt. 

 
  3.7. Tomtutdelning 2006–2015 
 

Överlåtna egnahemstomter 2006–2015 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Replot-Björköby   2     1 1 1      1 

Norra Korsholm 2 (3)   10 4   3 6   

Smedsby-Böle 2 (5) 1 (1)     11 8 4    6 25 

Kvevlax 3 (1) 6 (2) 2 3 2 4 2 3 6 1 

Östra Korsholm 2 (1)     1 5 4       

Solf 2 (1) 6 (2) 1 2   3 3    5   

Totalt: 18 24 3 15 19 21 17 9 17 27 
Tabell 3. Statistik över överlåtna egnahemstomter 2006–2015. Tal inom parentes är 
arrenderade tomter, övriga är sålda. 
 
 
Statistik över överlåtna rad-/parhustomter 2006–2015 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Replot-Björköby                     
Norra Korsholm (1) 1 (1)   (1) (1)      2     
Smedsby-Böle     (2) (1) 1 (2) (1) (4)   8  1 
Kvevlax                  (1)   
Östra Korsholm                    (2) 
Solf (1)                   
Totalt: 2 2 2 2 4 1 4 2 9 3 
Tabell 4. Statistik över överlåtna rad-/parhustomter 2006–2015. Tal inom parentes är 
arrenderade tomter övriga är sålda. 
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3.8. Tomtreserv 
  

Lediga kommunala tomter på bostadsområden/delområde (situation 30.4.2016) 
  Kommunalteknik finns kommunalteknik saknas 

  AO AR/AP T AO AR/AP T 
Replot-Björköby 20 1   22 1 2 
Norra Korsholm 2           
Smedsby-Böle  11 4 30 19 1  25 

Kvevlax 16 2   39  1   
Östra Korsholm 15 3  8 27 5  7 
Solf 4  2   12   
Totalt: (* 63 12 38 119 8 29 
Tabell 5. Lediga kommunala tomter på bostadsområden. (* Totalt enligt delområden. 

 
I kommunen finns det cirka 140 obebyggda detaljplanerade bostadstomter på privat 
mark. De flesta finns i Smedsby-Böle (över 80) samt i Kvevlax (över 30). 

   
Enligt kommunens investeringsprogram 2016–2020 för planområden, kommer 
kommunalteknik till nya bostadsområden att färdigställas enligt följande: 
• Kvevlax (Mararna - skede 2) år 2017–2018 ger 19 AO-tomter. 
• Toby (Hägnäsbacken) år 2016, vilket ger 15 AO-tomter och 2 AR-tomter. 
• Böle (Böle II) år 2017 vilket ger 1 PL-tomt. 
• Smedsby (Storgårds) år 2016, 2018, vilket ger 26 AO-tomter, 3 AR-tomter och 2 

YSA-tomter. 
• Smedsby (Smedsby Centrum I) år 2017–2019, vilket möjliggör ca 330 nya 

bostäder med ca 605 nya invånare samt ca 150–170 nya arbetsplatser om 
företagshotell förverkligas. 

• Smedsby (Gädda II) år 2017, vilket ger 14 AO tomter och 1 AP-tomt. 
• Böle (Hemskog 1) planeringen inleds år 2016, vilket vid förverkligande ger 21 

AO-tomter (varav 18 obebyggda), 1 AP-tomt och 5 AR-tomter. 
• Veikars, år 2021, vilket ger 27 AO-tomter, 3 AP-tomter och 2 AR-tomter.  
• Petsmo (strandnära – skede 1) år 2016, vilket ger 10 AO tomter och 2 AP 

tomter. Totalt omfattar detaljplanen 32 AO-tomter, 2 AP-tomter och en AR-tomt. 
 

Utvecklingssektionen bereder årligen för fullmäktige ett planläggningsprogram för 
de kommande fem åren. I planläggningsprogrammet är målet är att fastställa 
tyngdpunkter för planläggningen och sätta planerna i prioriteringsordning. 
Planläggningsprogrammet för åren 2016–2020 godkändes av kommunfullmäktige 
7.12.2015 § 88. 

 
  3.9. Sammanställning över kommunens industriområden 

 
Korsholm har sex egna företagscentrum och två gemensamt med Vasa. Efterfrågan 
på företagstomter har varit god och gett anledning till att utvidga en del av 
företagscentren. Flest nya tomter planeras till Fågelberget och Vikby II. Logistik I är 
ett företagscenter som ägs och administreras tillsammans med Vasa. Till området 
försöker man i första hand attrahera företag i logistikbranschen. Korsholms 
kommun har för avsikt att utvidga Logistik I med ett nytt område som kallas Logistik 
II, planeringen sker i enlighet med den tidtabell som framkommer från 
planläggningsprogrammet. Industriområdena i Kvevlax, Smedsby och Replot har en 
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hög utnyttjandegrad men det finns inte planer på att utvidga områdena i någon 
märkbar utsträckning.    
 
Företagscenter Areal (ha) Antal 

företag 
Situation 

Fågelberget 164 75 Utvidgas, infran klar för skede 1 
hösten 2016 

Kvevlax 9 5 Stabilt  
Logistik I 70 2 Tillsammans med Vasa 
Logistik II - - Markanskaffning 
Replot 18 9 Lediga tomter 
Smedsby 18 23 Delgeneralplan under arbete  
Vikby I  39 24 Kan utvidgas 
Vikby II 37 0 Infran klar för skede 1 hösten 2016 
Tabell 6. Företagscentren och deras situation i april 2016. 
 
 

   
  3.10. Beviljade bygglov 2000-2015 

 
Vid en jämförelse av antalet beviljade bygglov för fasta bostäder, visar 
delområdena Kvevlax och Replot den kraftigaste tillväxten (+18,7 % / +18,2 %). 
Norra Korsholm och Solf har fortsatt högt byggnadstryck och i Smedsby och Östra 
Korsholm har byggloven minskat kraftigt (-33,5 % / -28,7 %). 
 
 
 

 
   
  Bild 8. Antalet fasta bostäder som byggts, renoverats och utvidgats 2000–2015. 
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4. MARKPOLITISKA METODER 
 
Enligt kommunens förvaltningsstadga som trädde i kraft 1.8.2014 ansvarar 
utvecklingssektionen för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken 
samt kommunens strategiska markpolitik. Samhällsbyggnadsnämnden bereder 
förslag om markköp eller försäljning samt förslag om användning av markpolitiska 
medel till kommunstyrelsen. Kommunens olika organs och tjänstemäns uppgifter 
och beslutanderätt beskrivs närmare under punkt 6. 

 
  4.1. Markanskaffning 

 
Kommunen kan förvärva mark på frivillig väg, genom att använda förköpsrätt eller 
genom inlösning.  Den kommunala markanskaffningens främsta uppgift är att 
tillgodose det framtida samhällsbyggandets behov av mark. Tillgången till en 
tillräcklig råmarksreserv kan förbättra förutsättningarna för planläggning samt trygga 
en systematisk tomtproduktion och ett ekonomiskt samhällsbyggande. Vid 
markanskaffning kan vid behov göras en riskkartläggning av faktorer som kan 
skada eller försvaga hälsan samt utredning av kvalitetsfaktorer så som 
markbeskaffenhet och översvämningskänslighet. 
 

  4.1.1. Markförvärv på frivillig väg 
 
Frivilliga fastighetsköp ska vara det huvudsakliga sättet att skaffa mark i Korsholms 
kommun. 

 
Bästa resultat uppnås om: 
• Markanskaffningarna görs i god tid; innan planeringen påbörjas eller 

senast då grundutredningarna och målsättningarna uppgörs för 
generalplaner. 

• Kommunen redan har en god markreserv  
• Prissättningen av marken är konsekvent för likartade förhållanden 
• Markpolitiken har stöd i det politiska beslutsfattandet  
• Markpolitiska samarbetet med planläggningen fungerar  
• Storskaliga byggen planeras på mark som ägs av kommunen  
• Markanvändningsavtalen inte försvårar markanskaffningen 
• Inlösning och andra lagstadgade medel vid behov kan användas för 

markanskaffning  
• Markanskaffning på frivillig väg kan också främjas genom beskattningen  

 
En av de grundläggande principerna vid anskaffning av råmark är att kommunens 
markägare skall behandlas jämlikt. Riktlinjer för prisnivån vid inköp av råmark skall 
därför förankras genom politiska beslut i kommunstyrelsen.  

 
Markanskaffningen administreras av planläggningschefen och markanvändnings-
ingenjören tillsammans med kommundirektören.  

   
  4.1.2. Utnyttjande av förköpsrätten 

 
Kommunen har förköpsrätt då en fastighet i kommunen säljs, vilket betyder att 
kommunen har rätt att få fastigheten i sin ägo till det pris som köparen och säljaren 
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kommit överens om. Då träder kommunen i köparens ställning på de villkor som 
avtalats i köpebrevet. Kommunens förköpsrätt gäller under vissa i förköpslagen 
(608/77) angivna villkor. Kommunen har inte förköpsrätt för områden som är under 
5000 kvadratmeter, inte heller vid fastighetsöverlåtelse mellan nära släktingar, vid 
exekutiv auktion eller då staten eller en statlig inrättning är part i köpet. 

 
Förköpsrätten kan utövas i enskilda fall för att komplettera den kommunala 
markanskaffningen.  Förköpsrätten kan användas då det aktuella området behövs 
för samhällsbyggande eller rekreations- eller skyddsändamål.  

 
  4.1.3. Inlösning 

 
Kommunen har rätt att lösa in mark när det allmänna behovet kräver det. 
Inlösningen kan basera sig på ett separat tillstånd av miljöministeriet (MBL §§ 99- 
100) eller på inlösningsrätt på ett detaljplaneområde enligt markanvändnings- och 
bygglagen (MBL § 96). Dessutom kan det enligt lagen under vissa förutsättningar 
uppstå skyldighet för kommunen att inlösa ett område. 

 
Inlösningsförfarandet kan vid behov tillämpas på strategiska markanskaffnings-
områden om andra sätt att skaffa mark inte har enligt de fastslagna principerna lett 
till en tillfredsställande lösning för kommunen. Detta aktualiseras ibland när de 
befintliga planområdena är i behov av utvidgning (industriområdena) eller vissa 
delar skall förverkligas. 

 
Inlösning är i praktiken ett medel som måste användas för att markpolitiken ska 
kunna bedrivas framgångsrikt. Detta gäller framför allt tillväxtkommuner. Inlösning 
är ett nyttigt sätt att förvärva mark för genomförande av detaljplanen särskilt när 
markägoförhållandena är oklara eller kommunen måste skaffa flera små 
markområden.  

Inlösen av råmark (MBL §§ 99-100) 
Inlösning av råmark är enligt markanvändnings- och bygglagen möjlig på 
oplanerade områden och på områden där utarbetande av en generalplan är 
anhängig. Förutsättningen för att lösa in oplanerad råmark är att kommunen 
behöver området för samhällsbyggnad och för kommunens planmässiga utveckling. 
Vid ansökan om inlösningstillstånd hos miljöministeriet skall bl.a. utbudet på 
byggnadsmark och råmark motiveras i ansökan. 

 
På basen av en generalplan (även om den saknar rättsverkningar) kan kommunen 
ansöka om miljöministeriets tillstånd att lösa in ett område som behövs för 
bostadsbyggande och till det anslutande samhällsbyggande och som behövs för 
kommunens planmässiga samhällsutveckling. 

 
Inlösningsrätt som baserar sig på genomförande av en detaljplan (MBL § 96) 
Kommunen kan utan särskilt tillstånd lösa in ett allmänt område som har anvisats i 
en detaljplan eller enligt detaljplanen en tomt för en allmän byggnad som är avsedd 
för en kommunal inrättning eller för kommunens behov. 

 
Inlösning av del av en tomt (FBL § 62) 
I enlighet med fastighetsbildningslagen § 62 har ägaren till en del av en tomt rätt att 
lösa in ett i tomten ingående område som tillhör någon annan. Under vissa 
förutsättningar har också kommunen rätt att lösa in ägarnas andelar. 
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Inlösningsskyldighet (MBL §§ 101-102) 
Kommunen kan bli skyldig att inlösa ett markområde som i detaljplanen eller med 
byggbegränsningar enligt generalplanen har anvisats för annat än enskild 
byggverksamhet och markägaren därför inte kan utnyttja området på ett sätt som 
medför skälig nytta. Inlösningsskyldigheten gäller oftast planlagda parkområden och 
grönområden.    

 
  4.1.4. Överlåtelse av ett gatuområde utan ersättning 
 

För ett gatuområde enligt den första detaljplanen gäller skyldighet till gratis 
överlåtelse, med vilket avses att kommunen enligt vissa villkor har rätt att av 
markägaren ta ett gatuområde i besittning och bruk utan ersättning (MBL §§ 104-
105). Kommunen får gatuområdet in sin ägo genom lantmäteriförrättningen. 

 
  4.2. Avtal om detaljplanering 

 
Om en detaljplan uppgörs eller ändras på mark som ägs av annan än kommunen 
ingås ett avtal om detaljplanering. I avtalet kommer man överens om ersättningen 
för planläggningskostnaderna och skriver in parternas målsättning gällande 
markanvändningen. 

 
  4.3. Markanvändningsavtal 

 
Med markanvändningsavtal avses ett avtal mellan kommunen och markägaren som 
gäller planläggning av markägarens områden och parternas rättigheter och skyldig-
heter vid genomförandet av planerna. Förfarandet regleras i markanvändnings- och 
bygglagen § 91b. 

 
Markanvändningsavtal är ett privaträttsligt avtal mellan kommunen och markägaren, 
vilket behandlar ansvarsfördelningen, rättigheterna och skyldigheterna samt 
kostnadsfördelningen när detaljplanen genomförs. Det centrala målet med avtalen 
är att genomförandekostnaderna för planen fördelas rättvist mellan den privata 
sektorn och kommunen. 

 
Markanvändningsavtal används främst för markägare som kompletterar och förtätar 
samhällsbyggandet och som planeras i samband med annan kommunal mark. I 
lagen klarläggs också förhållandet mellan markanvändningsavtalet och 
planläggningen. Innehållet i planerna kan man inte avtala om. Markanvändnings-
avtal uppgörs först när ett utkast eller förslag till plan har varit offentligt framlagt. 
Kommunen kan via separata avtal ta ut en ersättning enligt beräknade kostnader 
för förverkligandet. 

 
I markanvändningsavtal ingår ofta det villkoret att åtminstone allmänna områden 
övergår i kommunens ägo. I allmänhet strävar kommunerna efter att de ersättningar 
som är förknippade med avtalen i första hand utgörs av mark. I markanvändnings-
avtal som främjar köp kan kommunen som en del av köpeskillingen bevilja säljaren 
byggnadsrätt i planläggningen. 

Markanvändningsavtal används i fall det inte är nödvändigt att kommunen skaffar 
marken i sin ägo. Avtalet bör vara fördelaktig för kommunen och behandla mark-
ägarna jämlikt. Markanvändningsavtalen administreras av planläggningsavdel-
ningens personal tillsammans med koncernförvaltningen i enlighet med kommun-
fullmäktiges beslut 10.6.2010 gällande riktlinjerna för markanvändningsavtal. 
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  4.4. Åtgärder som främjar genomförande av planen 
   
  4.4.1. Bygguppmaning 

 
Syftet med bygguppmaning är att främja genomförandet av detaljplanen genom att 
öka byggandet på obebyggda tomter eller tomter som inte är fullt utnyttjade. Även 
om bygguppmaning kan leda till inlösningsskyldighet för kommunen är avsikten inte 
att skaffa privatägda tomter i kommunen ägo. Motiveringen är i stället att ett 
detaljplane-område som inte är fullt utnyttjat skapar tryck på att planlägga nya 
områden och leder till att servicen inte är fullt utnyttjad. 

 
Bygguppmaning är inte för tillfället aktuellt i Korsholm. 

  
  4.4.2. Förhöjd fastighetsskatt 
 

Enligt § 12a i fastighetsskattelagen har kommunen möjlighet att fastställa en 
särskild, förhöjd fastighetsskatt för obebyggda tomter.  Den förhöjda 
fastighetsskatten skall motivera privata markägare att överlåta tomterna för 
byggande. 

Fullmäktige i Korsholm har fastställt fastighetsskatten 2016 för obebyggda tomter till 
4,00 % (inom skalan 1-4 %). 

 
  4.4.3. Utvecklingskostnadsersättning 

 
Enligt markanvändnings- och bygglagen § 91c förpliktas markägare som erhåller en 
betydande nytta av en detaljplan att delta i genomförandekostnaderna som 
åsamkas kommunen för detaljplanen. 

 
Man bör i första hand med markanvändningsavtal mellan kommunen och 
markägaren sträva till en överenskommelse om deltagande i kostnaderna. Ifall 
parterna inte kan komma överens, har kommunen möjlighet att påföra kostnaderna 
som uppstår av samhällsbyggandet i form av en utvecklingskostnadsersättning på 
markägare som har en betydande nytta av detaljplanen. 

  
Utvecklingskostnadsersättning påförs inte en markägare om områdesanvändningen 
i detaljplanen endast ökar byggrätten för bostadsändamål med högst 500 m². 

 
  4.4.4. Utvecklingsområden 

 
I 15 kapitlet markanvändnings- och bygglagen ingår bestämmelser som gäller 
utvecklingsområden. Där föreskrivs ett förfarande som möjliggör special-
arrangemang fört att utveckla avgränsade områden centralt. Ett eller flera 
avgränsade områden kan för viss tid, dock högst tio år utses till kommunens 
utvecklingsområde.  

 
Förfarandet inom utvecklingsområden lämpar sig i synnerhet när bebyggda 
områden förnyas, exempelvis för att ändra ett oändamålsenligt industriområde till 
ett bostadsområde. För beslut om utvecklingsområde krävs vissa i lagen angivna 
förutsättningar. 
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4.5. Principer för tomtöverlåtelse 
 
Kommunen överlåter tomter antingen genom att sälja dem eller genom att 
arrendera ut dem.  

 
Fördelen med att försäljning av tomter är bättre möjlighet att påverka den lokala 
prisnivån och snabbare täckning av kostnaderna för kommunalteknik. För byggaren 
är fördelen med arrendetomter att han inte behöver binda kapital för att bygga 
tomten. Det ger också kommunen en säker inkomst under många år men binder 
personalresurser för debiteringen av arrendena.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden besluter om reservering av alla tomter efter en första 
allmän ansökningsomgång i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut 
7.3.2013 § 40. Reservering av företagstomter på nya detaljplanområden tillämpas 
enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 10.10.2013 § 226. 

 
Egnahemshustomter överlåts endast genom köp. 

 
Kommundirektören besluter om godkännande av köpebrev för försäljning av 
detaljplanetomter och godkännande av arrendeavtal. 

 
Fullmäktige har fastställt tomtpriser och reserveringsavgifter som gäller från 
1.1.2014. Den 4.5.2015 fastställde fullmäktige priser för några nya områden samt 
justerade Svedjehamns priser. Fullmäktige kompletterade och justerade 
företagstomters priser den 28.9.2015. Tomtpriserna justeras efter att nya områden 
tas i bruk. 

 

5. MÅL FÖR KORSHOLMS KOMMUNS MARKPOLITISKA PROGRAM 
 
  5.1. Strategiska målsättningar 
  

Korsholms kommun strävar till en positiv befolkningsutveckling i alla delområden för 
en gynnsam utveckling av kommunens skattebas.  

 

Målsättningen är att befolkningsutveckling ska vara i linje med alternativ 2 i 
strategiska generalplanen – starka serviceområden.  
Detta innebär en befolkningstillväxt fram till år 2040 om ca 10 000 nya invånare 
som bosätter sig enligt följande: 5 000 nya invånare i Smedsby och Norra Korsholm 
samt totalt 4 000 på Replot, i Kvevlax, i Solf, och i Helsingby. Därtill bosätter sig 
1 000 nya invånare på andra platser i Korsholm. 

 
Kommunens service utvecklas i huvudsak i kommuncentrum i Smedsby och till 
delområdenas centra i Helsingby, Norra Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf. 
Serviceutbudet i kommuncentrum och delområdenas centrum betjänar övriga byar 
och områden i kommunen. Grundservicen ska vara lättillgänglig oberoende av 
servicepunkternas placering. Serviceproduktionen bör vara i balans med 
planeringen av nya bostadsområden.  För att förbättra servicens tillgänglighet är 
kommunen beredd att satsa på infrastruktur och trafik samt mobila- och 
elektroniska lösningar. Korsholms kommun arbetar aktivt för att skapa 
förutsättningar för servicekvarter (hybridkvarter). 
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Trivsamt boende innebär att det är tryggt att bo och leva i Korsholm och att 
bostadsområdet ger möjligheter till socialt umgänge och aktiviteter nära hemmet. 
För att byarna skall vara attraktiva som boendeorter medverkar kommunen till en 
god standard på det allmänna vägnätet. Tillgången till natur blir en allt mer 
eftertraktad resurs. 

 
Parallellt med uppgörandet av markanvändningsplaner utreds behovet av 
investeringar i kommunal teknik och utbyggnaden av den kommunala servicen som 
grund för kommunens investeringsprogram. 

 
Korsholm deltar aktivt i samarbetet inom Vasaregionen för utvecklande av 
regionen, speciellt vad gäller utvecklingen av markanvändningen, vägnätet och 
utbyggnaden av nätet för lätta trafikleder (MAL 2040). Programmet är ännu inte 
godkänt i kommunerna men målsättningen är att kommunerna ska förbinda sig att 
arbeta för att regionalt viktiga åtgärder genomförs och finansieras. 

 
  5.2. Målsättningar för markanvändningsplaneringen 

 
Planeringen skall stöda en hållbar utveckling av kommunen vilket förutsätter en 
samhällsekonomiskt fördelaktig struktur av planemässigt byggande, som spar 
energi och natur samt stöder den befintliga servicen. 

 
Planeringen skall grundas på tillräcklig bedömning av konsekvenserna för individen 
och främja en trygg, hälsosam, trivsam och socialt fungerande livsmiljö för olika 
befolkningsgrupper såsom barn, vuxna, åldringar och handikappade. 

 
Planering bör fästa vikt vid de nya boendemiljöernas trygghetsaspekter såsom 
planering av vägar, gångvägar och möjligheter till transporter. Förändringar i den 
fysiska miljön bör ske med ansvar så att handlingsalternativ även ges åt kommande 
generationer. 

 
Planeringen ska erbjuda ett varierat utbud av boendemiljöer som motsvarar 
förväntningarna hos nuvarande och kommande kommuninvånare. Ett mångsidigt 
bostadsutbud är en viktig förutsättning för en balanserad befolkningstillväxt. 
Förändringar i familjesituationen som resulterar i flyttning kan särskilt för barn och 
ungdom bli påfrestande med tanke på ändringar i deras sociala nätverk ifall det inte 
inom samma område finns andra lämpliga boendeformer. Hyresbostäder fyller en 
viktig funktion i olika övergångsskeden, speciellt i tätortsområdena. I hela Korsholm, 
men främst i Smedsby området, ökar andelen äldre kraftigt, vilket innebär behov av 
mera höghusboende och ett större antal hyresbostäder. Bostäder för den äldre 
befolkningen bör vara äldreanpassade och bostäderna bör finnas på kort 
gångavstånd till närservice och till rekreationsområden (kommunfullmäktiges beslut 
10.6.2013 § 85 och 86). Konceptet med servicekvarter och hybridkvarter bygger på 
att äldreboendet implementeras i befintliga centrumområden med utbyggd service 
samt goda möjligheter till konditionsfrämjande aktiviteter 

 
Vid uppgörandet av delgeneralplaner för olika delområden i kommunen får enskilda 
dimensioneringsgrunder fastställas för respektive område. 

 
Detaljplanerna erbjuder tomter av varierande storlek och läge. Boendemiljöerna ska 
svara mot moderna krav på ekologisk hållbarhet. Områdesvisa särdrag beaktas i 
detaljplaneringen. Kommunens unika natur beaktas i all planering så att naturen 
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påverkar planeringen.  
 

Med väl avvägd planering är inflyttningen på sådan nivå att kommunen kan erbjuda 
invånarna en högklassig och lättillgänglig service. 

 
Detaljplaner i kommunens delcentra skall möjliggöra tätt och lågt byggande men 
även byggande av mindre våningshus. I kommunens centrum Smedsby, ska det 
även vara möjligt att bygga våningshus med åtminstone 8 våningar. 

 
Bostadstomter utdelas på områden med utbyggd kommunalteknik. Kommunen skall 
ha en tomtreserv i varje delområde. För planering och byggande av kommunal-
teknik reserveras 1–2 år efter det att detaljplanen trätt i kraft. Byggandet förutsätter 
att det reserveras budgetmedel. 

 
Kommunens tomtpris kan variera beroende på råmarkspris, kommunaltekniska 
investeringar samt efterfrågan. 

 
  5.3. Utnyttjande av markpolitiska medel 

  
Råmark förvärvas i första hand genom frivilliga markköp. 
• Kommunens markanskaffning sker främst vid de naturliga utvidgningsområdena 

till befintliga starka serviceområden. 
• Nuvarande företagscentra stärks och utvidgas enligt behov och möjlighet 

 
Kommunen är beredd att använda alla de markpolitiska medel som 
lagstiftningen möjliggör enligt följande: 
• De valda markpolitiska medlen skall vara till allmän fördel och ändamålsenliga 

med hänsyn till markanvändningsplanering samt med beaktande av 
planläggningssituationen, framtida servicebehov, näringslivets behov och 
bostadsmarknaden. 

• Utnyttjande av kommunens förköpsrätt kan ske för strategiska markförvärv 
såsom anskaffning av råmark i anslutning till detaljplaneområde i behov av 
utvidgning, för område som behövs för förverkligande av generalplan, för 
samhällsbyggande eller för rekreations- eller skyddsändamål. 

• Markanvändningsavtal kan ingås i för begränsade områden i anslutning till 
befintliga detaljplaneområden för utvidgning eller förtätning/kompletterings-
byggande av planeområden.  

• Markanvändningsavtal kan ingås för nya bostadsområden där detaljplaneringen 
stöder sig på godkänd delgeneralplan med rättsverkningar och föregås av 
beräkningar som visar att det är totalekonomiskt det bästa alternativet för 
kommunen.  

• Inlösen av råmark kan ske om andra markpolitiska medel inte kan användas. 
• Kommunen är beredd att inlösa mark på basis av genomförande av detaljplan. 

 
  5.4. Markanskaffning, tomtutgivning, bostadsproduktion och markförsäljning 
 

Målsättningen för kommunens markanskaffning bör stämma överens med 
principerna i strategiska generalplanen och strategin Korsholm 2014-Utveckling och 
välfärdstrender.  Markanskaffningarna koncentreras vad gäller boende och offentlig 
service till kommunens starka serviceområden. Markanskaffningar görs med sikte 
på att kommunen ska äga tillräckligt stora sammanhängande områden, vilket 
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skapar förutsättningar för ändamålsenlig planläggning. Markanskaffningen som 
behövs för byggande av vägar och annan infrastruktur samt för kommunens 
näringsliv görs i den utsträckning som behovs finns. Kommunen införskaffar mark 
för att på sikt kunna planera sammanhängande och enhetliga markområden. 
Tyngdpunktsområden för markanskaffningar förtydligas i delområdes-
presentationerna som finns som separat bilaga till markpolitiska programmet. 
Kommunens markanskaffningar på årsbasis kan uppgå till minst 0,5 miljoner euro 
netto. Kommunens markanskaffning sker i första hand genom frivilliga köp, men 
kommunen är beredd att använda sig av alla de markpolitiska medel som 
lagstiftningen möjliggör för att kommunen ska uppnå en samhällsekonomiskt 
fördelaktig struktur och planmässigt byggande. 
 
Sådan markreserv som kommunen har och som kommunen inte har direkt 
användning för eller stor ekonomisk nytta av, kan bli föremål för försäljning. 
Markområden som kommunen äger och som inte befinner sig inom avgränsningen 
för starka serviceområden eller i direkt anslutning till starka serviceområden och 
markreserver som inte behövs för samhällsförsörjning, infrastruktur, 
företagsverksamhet, serviceproduktion, idrott och rekreation kan kommun sälja 
efter att ha granskat om ägandet är ändamålsenligt.   

  
Strategiska generalplanen har som målsättning att det ska ske en 
befolkningsökning i kommunen med ca 10 000 personer fram till år 2040. Detta 
betyder att det ska finnas förutsättningar för att bygga ca 4300 nya bostäder inom 
loppet av 25 år, eller i medeltal 172 nya bostäder per år jämfört med perioden 2000-
2014 då det byggdes i medeltal 129 nya bostäder per år. Hälften av bostäderna ska 
uppföras i Smedsby området och i norra Korsholm, vilket innebär att det byggs i 
medeltal 86 nya bostäder varje år. Under perioden 2000-2014 byggdes det i 
medeltal 68 nya bostäder i området Smedsby-Norra Korsholm. Korsholm har som 
målsättning att de närmaste 10 åren ge ut kommunala bostadstomter som i 
medeltal motsvarar 30 % av totala antalet nya byggplatser som bildas för fast 
bosättning i kommunen. På längre sikt bör andelen kommunala bostadstomter på 
årsbasis utgöra minst hälften av totala antalet i hela kommunen. Målsättningen för 
tomtutgivningen av industritomter sätts till minst 5 tomter per år. 

 
Genom effektivering av befintliga servicefunktioner och utrymmen samt genom 
markanskaffning och planläggning, har kommunen beredskap att trygga behovet av 
offentlig och privat service som motsvarar bostadsproduktionen och den förväntade 
befolkningsutvecklingen. 

 
Andelen hyresbostäder som byggs i kommunen bör bättre svara mot efterfrågan. 
Målsättningen är att det i Korsholm ska byggas i medeltal minst 5 nya 
hyresbostäder i kommunens fem starka serviceområden och då med tyngdpunkt på 
Smedsby-Böle området. Kommunen medverkar aktivt till att nya hyresbostäder 
byggs genom att gå in som ägare eller beställare via Korsholms bostäder. 
Byggbolag och fastighetsbolag kan genom avtal förpliktigas att bygga en viss andel 
hyresbostäder i kommunens starka serviceområden. 
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6. ORGANISATION OCH UPPFÖLJNING 
 

Kommunfullmäktige besluter om: 
• de centrala målen för kommunens verksamhet 
• godkännande av generalplan 
• godkännande av detaljplan och stranddetaljplan som har betydande verkningar 
• godkännande av byggnadsordning 
• godkännande av markpolitiskt program 
• godkännande av investeringsprogram 
• godkännande av planläggningsprogram 
• anvisande av budgetmedel för inköp av fast egendom 
• fastställande av tomtpriser 
• fastställande av vattentjänstverkets verksamhetsområde 

 
Kommunstyrelsen besluter om: 
• kommunens utlåtande i landskapsplanering och grannkommunernas generalplaner 

samt utlåtande om vägplaner för riksvägar och övriga statliga vägar 
• deltagande i statliga vägförbättringsprojekt 
• att besluta om prioritetsordning för byggande av trafikleder för lätt trafik vid allmänna 

vägar samt för utbyggnad av vägbelysning enligt av fullmäktige godkända principer 
•  att köpa eller byta fast egendom inom ramen för beviljat budgetanslag och enligt de 

direktiv och bestämmelser som fullmäktige utfärdat  
• att sälja eller byta egendom, som upptagits som bestående aktiva i kommunens 

balansräkning, såvida köpesumman understiger 200 000 euro   
• att använda de markpolitiska tvångsmedel för att skaffa fast egendom som anges i 

markanvändnings- och bygglagen samt det markpolitiska programmet för Korsholms 
kommun 

• att ge i markanvändnings- och bygglagen avsedd bygguppmaning    
• att utfärda eller förlänga byggförbud då en detaljplan eller en generalplan utarbetas 

enligt markanvändnings- och bygglagen  
• att ingå markanvändningsavtal med markägare enligt av fullmäktige fastställda prin-

ciperna  
• att besluta om utvecklingsområde enligt 111 § i markanvändnings- och bygglagen 

 
Utvecklingssektionen besluter om: 
• att göra upp visionsplaner, stomplaner och motsvarande som underlag för 

utvecklingsplanering och markanvändning  
• att ordna planeringstävling för markanvändning, husbyggnadsprojekt eller andra 

utvecklingsprojekt 
 

Utvecklingssektionen: 
• ansvarar för den strategiska utvecklings- och markanvändningspolitiken samt 

kommunens strategiska markpolitik 
• samordnar kommunens investeringsprojekt och ge förslag om hur projekten beaktas i 

ekonomiplanens investeringsprogram 
• bereder årligen för kommunfullmäktige förslag till planläggningsprogram för de 

kommande fem åren 
• bereder förslag om markpolitiskt program till kommunstyrelse och kommunfullmäktige  
• godkänner målsättningarna för markanvändningen som grund för sådana mark-

användningsplaner (generalplan eller detaljplan), som avviker från den strategiska 
generalplanen eller andra generalplaner och ger samhälls-byggnadsnämnden i 
uppdrag att påbörja planarbetet 

• bereder för kommunstyrelsen utlåtande om landskapsplanering, grannkommunernas 
generalplaner, vägplaner för riksvägar samt miljökonsekvensbedömningsprojekt 
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• bereder förslag till kommunstyrelsen gällande utlåtande om landskapsplan, 
grannkommunernas generalplaner, vägplan för riksväg och miljökonsekvens-
bedömningsprojekt (beredning via utvecklingsteam) 

 
Samhällsbyggnadsnämnden besluter om: 
• att godkänna den planläggningsöversikt som avses i 7 § i markanvändnings- och 

bygglagen  
• att godkänna de planer som enligt markanvändnings- och bygglagen inte har 

betydande verkningar  
• att enligt 60 § i markanvändnings- och bygglagen bedöma om en detaljplan är aktuell   
• att godkänna avtal om detaljplanering eller annan markplanering 
• att godkänna den ersättning som kommunen betalar till markägare för inlösen av 

gatuområden samt för inlösen av mark enligt markanvändnings- och bygglagen 
• att godkänna den ersättning som markägare ska betala för ett gatuområde enligt 

markanvändnings- och bygglagen 
• att ta ställning i ärenden som enligt fastighetsbildningslagen hör till kommunen 
• att godkänna principer för att arrendera ut kommunens markområden eller för att hyra 

upp fast egendom 
• att bevilja köpare av kommunal bostadstomt rätt att av särskilda skäl överlåta tomten 

obebyggd vidare 
• att godkänna principer för utgivning av bostadstomter och företagstomter på 

detaljplaneområden 
• att ta ställning till om arrendetagare kan lösa in företagstomt 
• att fastställa vägritningar för detaljplanväg och upplåta detaljplanväg till allmän 

användning 
• att besluta om gatuhållning samt besluta om att överlåta gatuhållning till utomstående 
• att godkänna avtal om underhåll av enskilda vägar enligt av fullmäktige fastställda 

grunder 
• att godkänna avtal om anslutning till kommunens vattentjänstverk då det är fråga om 

grunder som avviker från fastställda leveransvillkor 
• att fastställa vattentjänstverkets verksamhetsområde enligt av fullmäktige godkända 

principer 
• att godkänna huvudritningar för kommunens husbyggnadsprojekt, vilka baserar sig på 

skissritningar och rumsprogram som godkänts av respektive nämnd och med 
beaktande av fullmäktiges beslut om investeringsprogram i gällande budget och 
ekonomiplan 

• att besluta om att förverkliga kommunens investeringar i husbyggnad eller publik 
egendom enligt fullmäktiges beslut om investeringsbudget för respektive år  

 
 

Samhällsbyggnadsnämnden: 
• ansvarar för genomförandet av planläggningen som gäller generalplaner, detaljplaner 

och stranddetaljplaner 
• påbörjar planarbetet enligt utvecklingssektionens uppdrag samt påbörjar övriga 

detaljplaner 
• bereder förslag till generalplan och detaljplan för behandling i kommunstyrelse och 

fullmäktige 
• bereder bemötande på besvär och rättelseuppmaningar till fullmäktiges beslut över 

behandlade planer 
• ger förslag till kommunstyrelsen om användning av markpolitiska tvångsmedel så som 

användning av kommunens förköpsrätt, inlösen av mark (beredning via 
utvecklingsteam)  

• ger förslag till kommunstyrelsen om markanvändningsavtal 
• ger kommunens utlåtande om grannkommuns detaljplan  
• ger kommunens utlåtande om vägplan för landsväg 
• ger kommunens utlåtande över ansökningar om miljötillstånd till den del ansökan kan 

ha konsekvenser för planläggningen 
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• bereder förslag till kommunstyrelse om inköp och försäljning av mark (beredning via 
utvecklingsteam) 

• godkänner separat tomtindelning 
• godkänner reservering av industri- eller bostadstomter (första omgången) 
• ansvarar för investeringar i byggnader, anläggning och kommunalteknik 
• ansvarar för vattentjänstverket 

 
Byggnadsnämnden beslutar om: 
• att bevilja bygglov, åtgärdstillstånd, rivningstillstånd och andra tillstånd enligt 

markanvändnings- och bygglagen förutom i sådana ärenden där beslutanderätten har 
delegerats till ledande byggnadsinspektören (förvaltningsstadgan § 55)  

• att avgöra om förutsättningar för bygglov på område i behov av planering 
• att bevilja undantag enligt 171 § i markanvändnings- och bygglagen  
• de ärenden som gäller behov av att inom detaljplaneområde på annans mark anlägga 

dike, skyddsvall eller sådan pumpstation som krävs för dikning enligt 161a § i 
markanvändnings- och bygglagen  

• att bevilja tillstånd till marktäkt enligt marktäktslagen   
• att bevilja statliga bostadslån och räntestödslån 

 
Kommundirektören: 
• representerar kommunen vid förhandlingar och representation eller utser någon annan 

kommunal tjänsteinnehavare eller kallar förtroendevald till detta uppdrag om inte 
kommunstyrelsen i enskilda fall beslutar annorlunda 

• besluter om utarrendering och försäljning av tomter på planerade områden enligt av 
fullmäktige fastställda grunder 

 
Planläggningschefen beslutar om: 
• att ingå avtal som hänför sig till uppgiftsområdet planläggning när årskostnaden inte 

överstiger 50 000 euro 
• att ge utlåtande om rätt till avvikelse från bestämmelser i detaljplan 
• att ge utlåtande över ansökan om prövning av förutsättningar för bygglov på område i 

behov av planering 
• att ge kommunens samtycke enligt 32 och 33 § i fastighetsbildningslagen 
• att säga upp arrendeavtal som ingåtts för kommunens markområde, jordbruksmark, 

bostadstomt eller företagstomt 
• att ge kommunens samtycke till att granne till kommunens mark får bygga närmare 

tomtgränsen än vad bestämmelserna förutsätter 
• rätt att underteckna avtal om detaljplanering 
• att i ärenden som gäller att kommunen inte använder sin förköpsrätt i en 

fastighetsöverlåtelse med undantag för markområden inom eller i anslutning till 
kommunens detaljplanområden, markområde i anslutning till markområde i 
kommunens ägo, markområde som i någon generalplan har getts områdesreservering 
för offentliga servicefunktioner, centralt eller strategiskt belägna markområden i 
kommundelscentra, markområden som utvecklingssektionen bedömt som viktiga för 
kommunens utveckling (detta delegeringsbeslut gäller tills ett nytt kommunalval hålls, 
KST § 291/2014). 

 
Markanvändningsingenjören beslutar om: 
• reservering av bostadstomter och företagstomter på detaljplaneområden samt beslut 

om överföring av reserveringsavtal 
• utarrendering av mark för jordbruksändamål för högst sex år samt överföring av 

arrendeavtal 
• utarrendering av mark för annat ändamål för högst fem år 
• att bevilja uppskov för högst två år med fullgörande av byggnadsskyldighet som 

förutsätts i avtal om försäljning eller arrendering av bostadstomt eller företagstomt 
• delning av arrendekontrakt på företagsområden 
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• jaktarrendeavtal 
 

Markanvändningsingenjören: 
• ansvarar för registret över kommunens fastigheter och hålla det uppdaterat 
• ansvarar för kommunens lägesbundna dataprogram och tillhörande registerarbeten 
• upprättar köpebrev och andra avtal som gäller kommunens markägor 
• undertecknar jaktarrendeavtal på kommunens vägnar där kommunen upplåter 

kommunens ägda marker för jakt till de lokala jaktföreningarna/klubbarna 
• ansvarar för utdelningen av kommunens bostads- och industritomter 
• gör upp underlag för fakturering av kommunens arrenden 

 
Ledande byggnadsinspektören beslutar om: 
• att bevilja byggnadslov för bostadsbyggnad eller fritidsbyggnad, som omfattar högst 

två lägenheter och till dem hörande ekonomibyggnader då det är fråga om byggande 
enligt gällande plan eller då undantagslov eller planeringsbehovsbeslut beviljats för 
byggnadsåtgärden 

• att bevilja byggnadslov för sådana i 125 § i markanvändnings- och bygglagen avsedda 
reparationer och ändringar, som utförs i andra än i punkt 1 nämnda byggnader på 
detaljplanområde eller generalplanområde förutsatt att de ansökta åtgärderna följer 
gällande plan 

• att bevilja byggnadslov utanför detaljplanområde eller generalplanområde då det är 
fråga om tillbyggnad av bostadsbyggnad eller fritidsbyggnad, som omfattar högst två 
lägenheter med högst hälften av den ursprungliga byggnadens våningsyta samt då 
det är fråga om till dem hörande ekonomibyggnader   
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