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Stadsarkitekten 08.02.2022

Ansökan

Sökanden, arrendatorn, anhåller om att sänka byggnadsrätten och omfördela 
byggnadsrätterna inom de aktuella tomterna och justera tomtgränserna mellan 
tomterna. Syftet med planändringen är att möjliggöra bebyggandet av tomterna.

Bakgrund

Gällande stadsplan
Gällande stadsplan för de aktuella tomterna, Kasberget-9-11, 12 och 13 är stplnr 1098 
från år 2019.

Bilagor: 

• Ansökan, 27.01.2022; bilaga A

• Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen   
   Kasberget, kvarter 9, tomterna 11, 12 och 13 samt 
   tomtindelning för stadsdelen Kasberget, kvarter 9, 
   tomterna 14, 15 och 16, (Stplnr 1138), Kasbergsgatan 
   1, 3 och 5 (Stadsarkitekten), 02.02.2022; bilaga B

• Planbeskrivning, stadsplan nr 1138, 02.02.2022; 
   bilaga C

• Tomtindelning, stadsplan nr 1138, 02.02.2022; 
    bilaga D



Markanvändningen är BER, kvartersområde för egnahem, radhus och kopplade 
byggnader för bostadsändamål. På tomterna redovisas 3 - 4 byggnadsytor med 
byggnadsrätt. Byggnadsytan närmast Kasbergsgatan ska bebyggas i II våningar och de 
övriga byggnadsytorna får byggas i II - ½ II våningar. På tomten redovisas område för 
parkering, instruktiv placering av intern gata, del av område som bör planteras och del 
av område där den naturliga växtligheten och terrängen ska bibehållas och där 
anläggande av parkering och infart samt sprängning inte är tillåten. 

För tomt Kasberget-9-11 är arealen 1836 m² och byggnadsrätten 820 m² våningsyta 
vilket ger ett exploateringstal om 0.45. 

För tomt Kasberget-9-12 är arealen 2538 m² och byggnadsrätten 1000 m² våningsyta 
vilket ger ett exploateringstal om 0.39. 

För tomt Kasberget-9-13 är arealen 2455 m² och byggnadsrätten 1000 m² våningsyta 
vilket ger ett exploateringstal om 0.41. 

Generalplan
Enligt generalplanen stipuleras markanvändningen för kvartersmarken till BV, 
våningshusdominerad bostadsbebyggelse, antalet våningar till I - II och 
exploateringstalet till 0.2 - 0.35. Markanvändningen öster om kvartersmarken 
stipuleras till R, rekreationsområde. Antal våningar stipuleras till IV våningar och 
exploateringstalet till 0.6. Vid planändringen år 2019 ändrades markanvändningen till 
BS, småskalig bostadsbebyggelse.

Ägo situation
Tomterna är arrendetomter.

Utbyggt
Tomterna är inte bebyggda.

Stadsarkitektkansliet konstaterar

Motiveringen till anhållan är en önskan att få placera byggnaderna på den plana delen 
av området utan behov av suterrängvåningarna. Anhållan innebär en planändring där 
tomtgränserna mellan tomterna ändras och tre nya tomter bildas, en mindre sänkning 
av den totala byggnadsrätten för de tre tomterna, en omfördelning av byggnadsrätten 
mellan tomterna, att de samtliga nya byggnadsytorna enbart får bebyggas i två 
våningar och att de tre byggnadsytor för tvåvånings bostadshus som i gällande 
stadsplan placerats vid Kasbergsgatan utgår. Markanvändningen skulle kvarstå som 
BER, kvartersområde för egnahem, radhus och kopplade byggnader för bostads-
ändamål. Principerna gällande utformning bör huvudsakligen kvarstå såsom i gällande 
stadsplan. Det elskåp som är placerad vid tomtgränsen mot Jomala på tomtmark bör i 
det nya planförslaget redovisas som en transformator. 

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.



Analys av omgivande område

Ålands förvaltningsdomstol har i domstolsbeslut konstaterat att den av fullmäktige 
antagna generalplanen inte är juridiskt bindande varför vid detaljplanering eller 
ändring av detaljplan ska planeringens konsekvenser studeras såsom vid uppgörande 
av generalplan (ÅPBL 19 § generalplanens innehåll). 

Motsvarande tomter finns inte i stadsdelen Kasberget eller Apalängen. 
Egnahemstomterna vid den motsatta sidan av Kasbergsgatan ska bebyggas i I ¾ 
våningar. Planändringen skulle innebära att områdets småskalighet förstärks. 

Planförslag

Arealerna för tomterna nr 11, 12 och 13 ändras varför nya tomter bildas så att tomt nr 
11 ersätts av tomt nr 14 med arealen 1467 m2, att tomt nr 12 ersätts av tomt nr 15 
med arealen 3077 m2 och att tomt nr 13 ersätts av tomt nr 16 med arealen 2284 m2.

Markanvändningen kvarstår som BER, kvartersområde för egnahem, radhus och 
kopplade byggnader för bostadsändamål. Byggnadsrätten flyttas från de respektive 
byggnadsytorna så att den redovisas för tomten. Byggnadsrätten för tomt nr 14 är 600 
m2 våningsyta och exploateringstalet därmed 0.41, för tomt nr 15 är 1200 m2 
våningsyta och exploateringstalet därmed 0.39 och för tomt nr 16 är 900 m2 
våningsyta och exploateringstalet därmed 0.39. Antal våningar ändras till två våningar.
Byggnadsytorna ändras huvudsakligen så att byggnadsytorna i två våningar vid 
Kasbergsgatan utgår. De omplacerade byggnadsytorna skall bebyggas i två våningar. 
Framför byggnadsytorna mot gata placeras på tomterna nr 15 och 16 ett område för 
förgård (fg) såsom gård för de enskilda bostäderna på vilken bostadens förråd och 
parkering får placeras. Parkeringsytorna i gällande stadsplan utgår och ersätts av 
parkering i anslutning till bostad och gästparkering på prickmark. Parkeringen regleras 
med bestämmelse. På den mittersta tomten nr 15 placeras ett område för lek som 
samtliga tre tomter utnyttjar. Del av område där den naturliga växtligheten och 
terrängen ska bibehållas och där anläggandet av parkering och infart inte är tillåten 
och där sprängning är förbjuden utökas något.

Bestämmelserna gällande utformning bibehålls huvudsakligen.

Den befintliga el stationen vid tomt nr 14 norra tomtgräns mot Jomala kommun anges 
som en transformator.

Tomtindelningen ingår som en del av stadsplanen. Tomten 478-20-9-14 har en areal 
om 1467 m2. Tomten 478-20-9-15 har en areal om 3077 m2. Tomten 478-20-9-16 har 
en areal om 2284 m2.

Planförslaget har presenterats sökanden som omfattat förslaget.

Planens konsekvenser

Miljön
Ingen ändring. 

Stadsbilden
Stadsbilden kvarstår som småskalig.



Trafikmiljön
Ingen ändring. 

Antal bostäder
Antalet bostäder densamma eller minskar.

Antal arbetsplatser
Planen möjliggör inte arbetsplatser.

Samhällsekonomi
Ringa påverkan.

Övrigt

Stadsarkitektkansliets bedömning är att den sökta ändringen avviker inte från 
generalplanens intentioner vad gäller markanvändning, antal våningar och 
exploateringstal. Markanvändningen avviker från generalplanens intensioner dock har 
avvikelsen behandlats vid planändringen år 2019 då markanvändningen ändrades av 
fullmäktige till BS, småskalig bostadsbebyggelse. 

 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 Kasberget, kvarter 9, tomterna 11, 12 och 13 samt tomtindelning för 
stadsdelen Kasberget, kvarter 9, tomterna 14, 15 och 16 (Stplnr 1138) av den 
02.02.2022, planbeskrivning för stadsplanen nr 1138 av den 02.02.2022 och 
tomtindelning för stadsplanen nr 1138 av den 02.02.2022.

_____________________

Stadsarkitekten 10.03.2022

Bilaga: 

• Anmärkning, 07.03.2022; bilaga E

Under utställningstiden 21.2 – 7.3.2022 inkom en anmärkning.

Anmärkaren lyfter fram att när bostadsområdet på Kasbergsgatans västra sida gavs ut 
ingick i det i försäljningsprospektet att Kasbergsgatan skulle stängas av vid gränsen till 
Jomala kommun och påpekar att gatan inte blev avstängd utan skyltas som 
återvändsgränd med skylt att genomgångstrafik för kollektivtrafik är tillåten. 

Anmärkaren påpekar att förslaget till ny stadsplan avviker från andra bostadsområden 
genom att två separata infarter inritats till respektive tomt istället för en infart per 
tomt i prospekt för andra bostadsområden. Anmärkaren undrar om det kan tolkas att 



det är fritt fram för de boende på västra sidan av Kasbergsgatan att anlägga två 
infarter till respektive tomt.

Bemötande av anmärkning

Stadsarkitektkansliet konstaterar att Kasbergsgatan och Svibyvägen är utanför 
planområdet och att hur gatumiljön formas inte berör planområdet.

I stadsplaneförslaget ges i bestämmelse möjlighet till två infarter per tomt.

I Mariehamns stads byggnadsordning stipuleras under 3.6.3 Trafikregleringar att en 
fastighet ska ha endast en körbar infart om byggnadsnämnden inte av särskilda skäl 
godkänner flera infarter. Vid framtagningen av planförslaget har stadsarkitektkansliet i
samråd med infrastrukturförvaltningen bedömt att utgående från ändringen av 
byggnadsytornas placering på tomten och i den speciella terrängen är det 
ändamålsenligt att två infarter per tomt möjliggörs. 

Markanvändningen för de tomter anmärkaren hänvisar till är BE, kvartersområde för 
egnahemsbebyggelse, som inte är samma som BER varför möjligheten till två infarter 
inte är prejudicerande.

Stadsarkitektens bedömning är att anmärkningen inte föranleder ändring av 
planförslaget av den 02.02.2022.

Stadsarkitektens beslut: Stadsarkitekten godkänner förslaget till ändring av 
stadsplanen för stadsdelen Kasberget, kvarter 9, tomterna 11, 12 och 13 samt 
tomtindelning för stadsdelen Kasberget, kvarter 9, tomterna 14, 15 och 16 (Stplnr 
1138) av den 02.02.2022 och tomtindelning för stadsplanen nr 1138 av den 
02.02.2022.

_____________________

Stadsstyrelsen 103 §, 7.4.2022

Enligt stadens förvaltningsstadga § 42 åligger det stadsstyrelsen att fatta beslut om 
godkännande av enkla detaljplaner i de fall då anmärkning över planförslaget har 
inkommit under den tid som planförslaget varit utställt till allmänt påseende.

Stadsdirektörens förslag: Stadsstyrelsen godkänner förslaget till ändring av 
stadsplanen för stadsdelen Kasberget, kvarter 9, tomterna 11, 12 och 13 samt 
tomtindelning för stadsdelen Kasberget, kvarter 9, tomterna 14, 15 och 16 (Stplnr 
1138) av den 02.02.2022, planbeskrivning för stadsplanen nr 1138 av den 02.02.2022 
och tomtindelning för stadsplanen nr 1138 av den 02.02.2022.

Beslut: Förslaget godkänns.

_____________________


