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Stadsutvecklingsnämnden 58 §, 14.12.2021

Ansökan

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att utöka sin tomt med intilliggande 
parkområde samt en tomtindelning av den nya tomten. Motivering till anhållan är 
utveckling av verksamheten.

Bakgrund

Gällande stadsplaner
För industritomten är gällande stadsplan nr 1044 som trädde i kraft 4.2.2014. 
markanvändningen är FAH, ”Kvartersområde för byggnader för icke miljöstörande 
småindustri, affärer och hantverk För verksamhetens kontinuerliga drift får en 
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bostadslägenhet inrymmas på tomten.” Tomtens areal är 1995 m2, byggnadsrätten är 
1200 m2 våningsyta och exploateringstalet är 0.6. Av byggnadsrätten är enligt 
fastighetsregistret 599 m2 våningsyta utbyggt.

För parkområdet är gällande stadsplan nr 999 som trädde i kraft 7.10.2011. 
markanvändningen är PN, ”Parkområde som skall bevaras i naturligt tillstånd. För 
kommunaltekniska ledningar och dagvattenhantering nödvändiga konstruktioner får 
byggas. Genom parkområdet är en instruktiv gång- och cykelväg placeras i öst-västlig 
riktning.

Generalplanen
Generalplanen för Mariehamn godkändes av fullmäktige år 2006 men fördes inte till 
fastställelse och är därför inte juridiskt bindande.

Markanvändningen för kvartersområdet är F, område för industri- och lagerbyggnader,
antal våningar är I-II våningar och exploateringstalet är 0.6.

Parkområdet stipuleras till R-1, rekreationsområde (dagvattenhantering). Området 
reserveras för rekreationsändamål. Efter prövning av stadsstyrelsen får anläggningar 
för dagvattenbehandling byggas och service på kommunaltekniska ledningar utföras. 
För rekreationsområden redovisas inte exploateringstal eller antal våningar.

Befintlig kommunalteknik
Inom planområdet finns ingen kommunalteknik vad gäller VA- och elledningar. 

Ägoförhållandet
Tomt Norrböle-3-9 är arrenderad av Mariehamns stad och arrendetiden utgår 
13.10.2037.

Stadsarkitektkansliets bedömning

Sökanden önskar förstoring av sin tomt för att utveckla sin affärsverksamhet.

Det aktuella parkområdet är idag trädbevuxet, men hör inte till en sammanhängande 
grönstruktur. På Jomalas sida av gränsen finns ett grönstråk inritat i detaljplanen. 
Området i sig har inte ett aktivt rekreationsvärde för stadens invånare och den remsa 
om ca 10 m som kvarstår som parkområde i naturtillstånd kan fortsättningsvis om 
staden så önskar inrymma den instruktiva gång- och cykelvägen som gällande 
stadsplan möjliggör. 

Stadsarkitektkansliets bedömning är att en införlivning av parkområdet är möjligt 
förutsatt att dagvattenhanteringen beaktas vilket kan göras med krav på planteringar 
och att delar av det tidigare parkområdet förses med vattengenomsläppligt ytmaterial.

Ändring av tomtareal och form innebär att en tomtmätning bör genomföras av den 
nya tomten, nr 11. Plan- och bygglagen möjliggör att den processen kan inledas genom
att i samband med planändringen en bindande tomtindelning görs. Att göra samtidigt 
planändring och tomtindelning snabbar processen för sökanden. Separat från 
planprocessen anhåller tomtägaren därefter om tomtmätning av mätningsenheten då 
även olika avtal mellan staden och tomtägaren ses över. Konsekvensen för 
arrendatorn av stadens arrende tomt är att arrendet ses över och förnyas.

Planens utformning och innehåll har diskuterats med infrastruktursektorn.



Planförslag

Planförslaget utgår från resonemangen ovan och innebär i relation till gällande 
stadsplaner följande förändring:

- Till tomt Norrböle-3-9 införlivas del av parkområdet norr om omfattande 702 m2. 
  Den nya tomten som bildas ges tomtnumret 11 och en areal om 2697 m2.

- Den nya tomtens markanvändning är samma som tomt nr 9 dvs FAH, ”Kvarters-
  område för byggnader för icke miljöstörande småindustri, affärer och hantverk. 
  För verksamhetens kontinuerliga drift får en bostadslägenhet inrymmas på tomten.”

- Den nya tomtens exploateringstal kvarstår såsom tomt nr som 0.6 vilket ger en 
  byggnadsrätt om 1650 m2 våningsyta.

- Bestämmelserna kvarstår huvudsakligen såsom i gällande stadsplan.

- Bestämmelse om tomtindelning införs. Tomtindelningen ingår som en del av 
  stadsplanen. Tomten 478-21-3-11 har en areal om 2697 m² med e-talet 0.6.

Planförslaget har presenterats sökandena som omfattat förslaget.

Planens konsekvenser

Planens konsekvenser är att parkområde införlivas till tomt. Tomtens markanvändning 
och exploatering är samma som för den ursprungliga tomten nr 9 och granntomt nr 
10. Stadsplanekartan reglerar var på tomten får byggas och hur obebyggd mark får 
hanteras. Stadsplanebestämmelser reglerar hur tomten får exploateras. Syftet med 
planändringen är att utöka verksamheten med följd att trafiken ökar. 
Dagvattenhanteringen ska beaktas.

Miljön 
Parkmark försvinner och tomtmarken förstoras. Av tomten ska en del planteras eller 
förses med vattengenomsläppligt material och en del planteras.

Trafik
Planändringen innebär att trafiken ökar. 

Ekonomi
Möjligheten att utöka tomtens verksamhet stöder samhällsekonomisk tillväxt. 

Övrigt

Stadsarkitektkansliets bedömning är att planläggningen avviker från generalplanens 
intentioner vad gäller markanvändning. Ärendet behandlas som en komplicerad 
process.

Då planändringen innebär att ett mindre parkområde införlivas till industritomt är 
stadsarkitektens bedömning att ett samrådsförfarande under beredningsskedet inte är
ändamålsenlig.

Efter att planförslaget behandlats av stadsstyrelsen inför stadsfullmäktige ställs 
förslaget ut i 30 dagar.



Stadsarkitektens förslag: Stadsutvecklingsnämnden omfattar förslaget till ändring av 
stadsplanen för stadsdelen Norrböle, kvarter 3, tomt 9 och del av parkområdet 21P 
samt en tomtindelning för stadsdelen Norrböle, kvarter 3, tomt 11, stplnr 1131 av den 
01.12.2021, planbeskrivning för stadsplan nr 1131 av den 01.12.2021 och 
tomtindelning för stadsplan nr 1131 av den 01.12.2021.

Ärendet föreslås justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkänns.

Ärendet justeras omedelbart.

_____________________

Stadsstyrelsen 264 §, 16.12.2021

Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen ställer ut stadsplaneförslaget till allmänt 
påseende under 30 dagar samt föreslår under förutsättning att inga anmärkningar 
inkommer inför stadsfullmäktige 

 att fullmäktige antar förslaget till ändring av stadsplanen för stadsdelen 
Norrböle, kvarter 3, tomt 9 och del av parkområdet 21P samt en 
tomtindelning för stadsdelen Norrböle, kvarter 3, tomt 11, stplnr 1131 av den 
01.12.2021, planbeskrivning för stadsplan nr 1131 av den 01.12.2021 och 
tomtindelning för stadsplan nr 1131 av den 01.12.2021.

Beslut: Förslaget godkänns. 

_____________________


