
 
 

 
 

 

 Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen 
Storängen, kvarter 5, tomterna 3 och 27 samt tomtindelning 
för stadsdelen Storängen, kvarter 5, tomt 29 (Stplnr 1139), 
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Ansökan 

Sökanden anhåller om en sammanslagning av tomterna nr 3 och 27 med oförändrad 
markanvändning, byggnadsrätt, antal våningar och utformning. Sökandens motivering 
för planändringen är samutnyttjandet av de underjordiska parkeringsutrymmena på 
tomterna. 

Stadsarkitektkansliets bedömning är att en planändring enligt ansökan är en teknisk 
justering som kan genomföras under den tid delgeneralplanen för Mariehamns 
centrum är under domstolsbehandling. 
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Gällande stadsplan 
Gällande stadsplan för tomt Storängen-5-27 är stplnr 1114, i kraft 21.1.2020 och för 
tomt Storängen-5-3 är stplnr 1129, i kraft 13.9.2021. 

Markanvändningen för båda tomterna är HBF, kvartersområde för handel, förvaltning, 
service och bostäder och därtill för tomt nr 27 ”Av den totalt utbyggda våningsytan ska 
minst 1/3 reserveras för bostadsändamål”. På tomterna redovisas byggnadsrätten per 
tomt och ett flertal byggnadsytor. På tomt nr 3 får byggnadsytorna bebyggas i I - III 
våningar. På tomt nr 27 får byggnadsytorna bebyggas i I – VI 1/3 våningar. 

På tomterna redovisas därtill bland annat servitut för ledningar, allmän gångtrafik och 
biltrafik samt körramp, elskåp, område för parkering, del av område som bör planteras 
dock inte den del som utnyttjas som köryta eller bilparkering samt K-märkt byggnad. 

För tomt Storängen-5-27 är arealen 5 073 m² och byggnadsrätten 10 100 m² 
våningsyta vilket ger ett exploateringstal om 2,0.  

För tomt Storängen-5-3 är arealen 1 672 m² och byggnadsrätten 2 500 m² våningsyta 
vilket ger ett exploateringstal om 1,5.  

Generalplan 
Generalplanen är inte fastställd och därför inte juridiskt bindande. 
Generalplanen är godkänd av fullmäktige år 2006. 

Enligt generalplanen stipuleras markanvändningen till HB, område för handel och 
bostäder, antalet våningar till IV – VI våningar och ett exploateringstal som definieras i 
stadsplan. Stadsbilden prioriteras och formuleras i en utformningsplan som en del av 
planarbetet. 

Delgeneralplan för Mariehamns centrum 
I generalplanen ingår de aktuella tomterna i absoluta centrum. 
Fullmäktige har godkänt delgeneralplan för Mariehamns centrum 28.9.2021 och 
delgeneralplanen behandlas nu av Ålands förvaltningsdomstol. 
Båda tomterna har gällande detaljplaner som inte avviker från delgeneralplanen. 
Sammanslagning av dessa aktuella tomter utan att ändra planernas innehåll kan ses 
som en teknisk justering. 

Ägosituation 
Tomterna är i privat ägo. 

Utbyggt 
Tomterna är bebyggda och belastas av olika servitut. 

Stadsarkitektkansliet konstaterar 

Motiveringen till anhållan är samutnyttjandet av de underjordiska 
parkeringsutrymmena på tomterna. Anhållan anger att förutom för 
sammanslagningen av tomterna ändras inget annat. 

Stadsarkitektkansliet konstaterar att sammanslagningen av tomter kan ses som en 
teknisk justering som innebär att en ny tomt bildas, att den sammanslagna 
byggnadsrätten överförs på den nya tomten, att byggnadsytor med antal våningar och 
höjdangivelser, K-märkt byggnad, el-transformator, träd som ska planteras och 



 
 

 
 

 

bevaras, olika servitut och parkeringsplatser kvarstår och att teckenförklaringarna och 
bestämmelserna överförs. 

Markanvändningen för de båda tomterna nr 3 och nr 7 är HBF, ”kvartersområde för 
handel, förvaltning, service och bostäder. I markanvändningen för tomt nr 27 anges 
som tillägg att minst 1/3 av byggnadsrätten ska reserveras för bostadsändamål och för 
tomt nr 3 anges inga krav. När tomterna sammanslås bör det tidigare kravet kvarstå 
men anpassas till den utökade arealen vilket innebär att kravet på andelen 
bostadsändamål sänks till 30 %. En analys av utbyggd situation och beviljade bygglov 
ger vid handen att ca 36 % av den sammanslagna byggnadsrätten är bostäder. 

I gällande plan för tomt nr 3 namnges på plankartan servitutet för allmän gång- och 
biltrafik, b, som Bokhandlargränd. Servitutet är på tomtmark varför den inte kan ges 
samma status som gatumark vilket innebär att namnet inte är ett officiellt gatunamn 
och inte införs i stadens adresskarta eller används av posten eller 
räddningsverksamheten. I en tidigare stadsplan för Magazintomten fanns namnet på 
motsvarande servitut. För stadsarkitektkansliet skulle det vara naturligt att servitutet 
har samma namn från Nygatan till Norragatan och därför återinförs på den nya 
tomtens norra del.  

Tomtindelningen ingår som en del av stadsplanen. 
Plan- och bygglagen möjliggör att bildandet av tomt kan inledas genom att i samband 
med planändringen göra en bindande tomtindelning. Att göra samtidigt planändring 
och tomtindelning snabbar processen för sökanden och innebär för staden att 
annonseringstillfällen blir färre. Tomtmätningen slutförs på tomtägarens anhållan när 
planen trätt i kraft. 

Planförslag 

Tomterna Storängen-5-3 med arealen 1 672 m² och Storängen-5-27 med arealen 5 073 
m² sammanslås till en ny tomt nr 29 med arealen 6 745 m². Markanvändningen 
kvarstår som HBF, ”kvartersområde för handel, förvaltning, service och bostäder. 
Tillägget till markanvändningen ändras till ”Av den totalt utbyggda våningsytan ska 
minst 30 % reserveras för bostadsändamål”. Byggnadsrätten för den nya tomten anges 
som 12 600 m2 våningsyta och exploateringstalet blir 1.87. Namnet Bokhandlargränd 
återinförs på servitutet för allmän gång- och biltrafik, b, på tomtens norra del och 
kvarstår på den södra delen. 

Tomtindelningen ingår som en del av stadsplanen. Tomten 478-3-5-29 har en areal om 
6 745 m2 och ett exploateringstal om 1.87. 

Planens konsekvenser 

Miljön 
Ingen ändring.  

Stadsbilden   
Stadsbilden ändras inte. 

Trafikmiljön   
Ingen ändring.  



 
 

 
 

 

Antal bostäder  
Ingen ändring.  

Antal arbetsplatser  
Ingen ändring.  

Samhällsekonomi  
Ingen ändring. 

Övrigt 

Stadsarkitektkansliets bedömning är att den sökta ändringen är en teknisk justering 
och avviker inte från generalplanens intentioner vad gäller markanvändning, antal 
våningar och exploateringstal. Ärendet behandlas som en enkel planprocess.  

Beslutanderätten av enkla stadsplaner är efter stadsutvecklingsnämndens beslut 13 § 
/ 2020 delegerat till stadsarkitekten. 

Stadsarkitektkansliet bedömer att det framtagna planförslaget har ringa verkan och 
därför är ett samrådsförfarande enligt lagen under beredningsskedet inte 
ändamålsenligt. Ett framtaget planförslag och planbeskrivning ställs ut i 14 dagar. 

 

Stadsarkitektens beslut: Stadsarkitekten ställer ut förslaget till ändring av stadsplanen 
för stadsdelen Storängen, kvarter 5, tomterna 3 och 27 samt tomtindelning för 
stadsdelen Storängen, kvarter 5, tomt 29 (Stplnr 1139), 20.5.2022, planbeskrivning för 
stadsplanen nr 1139 av den 20.5.2022, tomtindelning för stadsplanen nr 1139 av den 
20.5.2022 och utformningsplan för stadsplanen nr 1139 av den 20.5.2022.  

_____________________ 

 

Stadsarkitekten 1 §, 21.6.2022  

 

Under utställningstiden 6 – 20.6.2022 har inte anmärkningar inkommit. 

  

Stadsarkitektens beslut: Stadsarkitekten godkänner förslaget till ändring av 
stadsplanen för stadsdelen Storängen, kvarter 5, tomterna 3 och 27 samt 
tomtindelning för stadsdelen Storängen, kvarter 5, tomt 29 (Stplnr 1139), 20.5.2022, 
planbeskrivning för stadsplanen nr 1139 av den 20.5.2022, tomtindelning för 
stadsplanen nr 1139 av den 20.5.2022 och utformningsplan för stadsplanen nr 1139 av 
den 20.5.2022. 

 _____________________ 


