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 JOMALA KOMMUN  

 

 BESKRIVNING ÖVER DETALJPLANEÄNDRING 

 

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. 

 

 

Områdesbestämning:  Detaljplaneneändringen omfattar kvarteren 4245 och 4246 samt 

gatuområden (gc-väg). I planen ingår fastigheterna 1:54, 6:91 och 

del av fastigheterna 6:113 och 11:2.                       

Genom detaljplaneändringen ändras planbestämmelserna samt en 

av affärstomterna till en parkeringstomt. 

 

    Lägesbestämning: Området ligger i östra Sviby, söder om Maxinge köpcentra och 

gränsar till stadsgränsen och nya Godbyvägen. 

 Områdets areal är 3,47 ha. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLANOMRÅDE 
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I BASFAKTA 

 

 

Planeringssituation 
 

Generalplan eller motsvarande 

Delgeneralplan för området har antagits år 2012. I planen har området reserverats 

för handel, förvaltning och service. Mitt i kvarteret 4246 finns ett smalt 

parkområde PN. I den gällande detaljplanen är området dock kvartersmark. 

 

Detaljplan 

 Hela planområdet är detaljplanerat. Detaljplan för kvarteret 4245 och 

gatuområdet antogs 9.2.2009 och för kvarteret 4246 16.9.2008. 

  

                                           
 

 

I detaljplanerna har kvartersområdena anvisats som områden för handel, service 

och förvaltning. Exploateringstalet är 0,5 och våningsantalet II – III. På norra 

sidan av kvarteret 4245 finns ett smalt parkområde samt gång- och cykelväg. 

Gatan Handelslänken som delar kvarteren 4245 0ch 4246 slutar i en rondell mitt 

på området och fortsätter till stadsgränsen som gång- och cykelväg.                

 

Byggnadsordning 

Kommunens byggnadsordning trädde i kraft den 22 januari 1987.  

 

 

Antagen 16.9.2008   

Antagen 9.2.2009 
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Baskarta  

I den gällande planen är baskartan uppgjord 1988 av Plankonsult Ab  och 

kompletterats 2004 av Alandia Map. För planändringen har baskartan uppdaterats 

av Alandia Map år 2018. 

 

Markägande 
Fastigheten 6:113 (tomt 1 i kvarteret 4245) ägs av Ab Skogshyddan i Mariehamn. 

Fastigheten 1:54 (tomt 2 i kvarteret 4245 och södra delen av kvarteret 4246) 

Dalbo Affärsfastigheter Ab. Jomala kommun äger fastigheten 11:2 (gång- och 

cykelvägen).   

Bebyggd omgivning 
Av planområdets 3 affärstomter är en under byggande. I omedelbar omgivning 

finns flera färdiga affärsbyggnader och väster om området ett nytt bostadsområde 

under byggande. I söder gränsar området till stadens egnahems- och 

småaffärsområde. 

Naturmiljö 
 Naturmiljö finns inte kvar på planområdet. 

Skyddsobjekt 
Det finns inga skyddsobjekt på planområdet.  

Störande faktorer 
Trafikbuller från nya Godbyvägen samt trafik till affärer belastar området men är 

inte störande pga. områdets användning. 

 

2.       MÅLSÄTTNINGAR 

 

  Initiativet till planändring har tagits av kvartersområdenas ägare. Området är avsett för 

affärsbyggnader som huvudsakligen byggs i en våning. Detta leder till problem att 

ordna parkeringsplatser på tomten. Genom att bilda en gemensam parkeringstomt 

skulle möjliggöra, att en större yta av tomten kan användas för själva affärsbyggnaden. 

 Byggnadsrätt kunde samtidigt flyttas från parkeringstomten till affärstomten. 

Målsättningen med detaljplaneändringen är alltså 

 Bilda en parkeringstomt i södra delen av kvarteret 4246. 

 Flytta byggnadsrätt från detta område till kvarteret 4245. 

 Tillåta en bredare tomtinfart till tomt 1 i kvarteret 4245. 

  

 

                    

 

3.        DETALJPLAN  

 

I detaljplaneändringen ändras inte områdets totalabyggnadsrätt, våningstal eller 

bestämmelser som gäller byggandet på området. Enligt den gällande detaljplanen får 

tomtinfartens bredd vara högst 6 m. I planändringen tillåts en 9 m bred tomtinfart till 

tomt 1 i kvarteret 4245 

 

Den totala markanvändningen före och efter planändringen är följande: 
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HF affärsområde 

HFP bilplatsområde 

 

 Gatuområde                 

                        

                         totalt 

Gällande detaljplan 

areal m² 

 

 33277 m² 

 - 

 

  1422 m² 

    

 34699 m² 

 

Planändring 

areal m² 

 

 24619,4m² 

  8658,2 m² 

   

  1422 m² 

  

34699 m² 

       Ändring 

    m²               

   

- 8658,2 m²       

+   8658,2 m² 

  

  

 

Ändring i byggnadsrätt är följande: 

 

 

Kvarteret 4245: 

Tomt 1 (fastighet 6:113) 

Tomt 2 (fastighet 1:54) 

Kvarteret 4246. 

Tomt 1 

Tomt 2 

Tomt 3 

 

                              

                              Totalt                  

Gällande plan 

 

6282 m²vy 

5996 m²vy 

 

2500 m²vy 

3601 m²vy 

4328 m²vy 

 

                     

22707 m²vy 

 Ny plan 

 

6744 m²vy 

8954 m²vy 

 

2500 m²vy 

3601 m²vy 

 800 m²vy 

 

                

22609 m²vy 

Ändring 

 

   +462 m²vy 

 +2958 m²vy 

 

       - 

       - 

-3528 m²vy 

 

                      

-108 m²vy 

 

Områdets totala byggnadsrätt minskas med 108 m²vy.Motiveringen är, att i den gällande 

planen baserar sig exploateringstalet e=0,5 på att byggnaderna omfattar mins två hela 

våningsplan. Eftersom affärsbyggnader på området byggs i en våning och endast en 

mindre del av byggrätten används för våning II, kan inte hela den befintliga byggrätten 

utnyttjas. Eftersom det också är omöjligt att använda hela den byggnadsrätt som flyttas 

från parkeringstomten till tomt 2 i kvarteret 4245, har 800 m²vy av denna byggnadsrätt 

lämnats kvar på parkeringstomten. Den kan användas för mindre försäljnings- och 

hantverksutrymmen. Om också dessa utrymmen byggs i en våning, kan byggnadsrätten 

800 m²vy inte utnyttjas helt, eftersom också för dessa mindre försäljningsutrymmen 

skall bilplatser reserveras. 

 

Planteringsområdena på HFP -tomten är samma som i den gällande planen.  

 

Parkområde som finns med i delgeneralplanen har inte tagits med i detaljplanen. 

Orsaken är att på området finns inte mera kvar någon växtlighet, som kunde lämnas i 

naturtillstånd. Trädbeståndet som växte på området när delgeneralplanen gjordes, har 

avverkats under hösten 2017, eftersom området enligt den gällande detaljplanen hörde 

till kvartersmark. Området har i stället anvisats som tomtområde som ska planteras.  

 

 

4.        GENOMFÖRANDE OCH KONSEKVENSER 

 

Enligt kommunens planläggningspraxis står markägarna för både 

planläggningskostnader och kostnader för anläggandet av kommunalteknik. Kommunen 
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har redan byggt kommunaltekniken på området, vilket innebär att markägarna står 

endast för planläggningskostnader enligt kommunstyrelsens beslut. 

Antagandet av planändringen förutsätter inte ett markanvändningsavtal, som reglerar 

markbyten eller andra ersättningar mellan kommunen och markägaren, eftersom dessa 

redan har reglerats i samband med de tidigare detaljplanerna och områdenas gränser 

ändras inte. 

 

Jämförd med de gällande detaljplanerna är den gällande planens och planändringens 

påverkan på miljön och omgivningen likadana. Användningen, trafikförbindelserna och 

exploateringsrätten är samma och trafikmängden kommer att bli samma. Mängden av 

lakvatten kommer att öka pga. stora parkeringsytor, vilket i planen har beaktats med 

bestämmelsen att hårdgjorda ytor skal undvikas och kommunens strategi för 

dagvattenhantering ska tillämpas. Kontroll av dessa sker i samband med beviljandet av 

byggnadslov. 

 

Planändringen innebär en mindre ändring i landskapsbilden sett från nya Godbyvägen, 

eftersom en affärsbyggnadstomt vid nya Godbyvägen blir ett parkeringsområde. 

Ändringen är dock inte negativ och det befintliga skyddsgrönområdet mellan tomten 

och vägen är oförändrat. Ung skog som växte mitt i kvarteret 4246 har under hösten 

2017 röjts bort och området används som ett tillfälligt gruslager under byggandet av 

tomt 1 i kvarteret 4245. Detta påverkar negativt på landskapsbilden, dock tillfälligt.  

 

Planens samhällsekonomiska konsekvenser är positiva. Genom att en parkeringstomt 

bildas och byggnadsrätt från den flyttas till en annan tomt, möjliggörs byggandet av ett 

större affärshus. Detta förstärker områdets betydelse som område där affärer som 

behöver stora ytor och stora parkeringsområden kan etablera sig. Dessa affärer utarmar 

inte heller stadscentrum eller kommunens andra byar, eftersom det är fråga om 

verksamheter som ställer specialkrav på trafikmiljön. 

 

Varken den gällande planen eller planändringen har väsentliga sociala eller kulturella 

konsekvenser. Området splittrar inte befintliga sociala nätverk eller hindrar 

befolkningen att följa sina kulturella seder. 

 

 
 

Jomala den 16 mars 2018 

 

 

Ursula Koponen 

Arkitekt SAFA 

 

Bilaga: Terrängssyn 3.12.2017 med kompletteringar 2.2.2018. 


