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Figur 1 Flygfoto över norra delen av Öra 28:4.
Planområdet är markerat med rött.
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PLANBESKRIVNING
1. HANDLINGAR
1.1 Utställningshandlingar
Utställningshandlingarna till detaljplanen består av följande handlingar;
• Denna plan och genomförandebeskrivning.
• Detaljplanekarta med bestämmelser.
• Illustrationskarta
Som bilaga till handlingarna finns:
• Bilaga 1. Fastighetsförteckning samt terrängdatabaskarta.
• Bilaga 2. Grundkarta
• Bilaga 3. Konsekvenser
• Bilaga 4. Behovsbedömning
• Bilaga 5. Gestaltningsprogram
• Bilaga 6. Öra naturinventering 2010
• Bilaga 7. Inventering av fladdermöss på Öra 2010
• Bilaga 8. Forskningsrapporter från Husö biologiska station no 126 (2010)
• Bilaga 9. Samrådsredogörelse

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
2.1 Syfte med planen
Syftet är att etablera möjlighet för markägaren att sälja tomt och kvartersmark för
framförallt fast boende på detaljplanerat område.
Den nya detaljplanen för Öra 28:4 har flera syften:
• Skapa ny tomtmark för fastboende i ett naturskönt och strandnära bostadsområde.
• Planen ger byggrätt för en privat småbåtshamn med sjöbodar i nordvästra
strandområdet i planen.
• Planen redovisar en byggrätt för en bastubadanläggning på öns norra strand i
anslutning till befintligt klippbad mot öster. Klippbadet skall rustas upp med bättre
faciliteter och parkeringsplatser.
2.2 Planens huvuddrag
Planområdet ligger på ön Öras Norra del, väster om Hammarlandsvägen. Planområdet
är mycket naturskönt mitt i Marsundets vatten, knappt 25 pendlingsminuter från
Mariehamn. Området utgör en viktig del i Hammarlands rekreations- och badområde.
Planområdet har enastående naturkvaliteter med varierande och rik vegetation, fina
strandängar, lundartade skogar och torra berghällar.
Dessa kvaliteter ligger till grund för planeringen.
Här planeras för att bygga strandnära bostäder för ca 104 hushåll ca 260 nya
kommuninvånare. Härutöver tillkommer eventuellt ett äldreboende. Området rymmer
såväl egnahemshus tomter, aktielägenheter och hyreslägenheter. Bebyggelsen utgörs
av friliggande egnahemshus och gruppbyggda bostäder i form av t ex mindre
flerbostadshus, radhus, parhus. Totalt tillåter planen nya byggrätter om totalt 24 000 m²
exklusive de mindre byggnaderna för kommunalteknik.
Den storslagna naturen har varit tongivande vid utformningen av bebyggelsen och
landskapet. Strävan har varit att även fortsättningsvis låta den gallrade skogen och
klipphällarna klättra nedför sluttningarna för att möta stranden. Strandområdet utmed
Örsundet utvecklas som park-/ rekreationsområde med bollplan och simstrand mm för
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de boende och allmänheten. Här planeras också för möjligheten att anlägga en privat
småbåtshamn för de boende. I norr i slutet på det natursköna klippbadet planeras för att
låta en presumtiv entreprenör bygga och driva en bastubadanläggning för allmänheten.
På området reserveras även mark för framtida behov av kommunala servicebyggnader
så som äldreomsorg, daghem eller skola. Trafikmatning av bostadsområdet sker från en
ny infart från Hammarlandsvägen i planområdets södra del. En befintlig avfart i nordost
efter Marsundsbron till den befintliga Militärvägen servar klippbadet och
bastubadanläggningen.
Kommunen har även framtida tankar om att den befintliga fiskehamnen öster om
Hammarlandsvägen skall utvecklas söder ut från befintlig hamnpir. Här finns skisser som
under samrådet fortfarande omfattades i denna plan. Samrådshandlingarna omfattade
här flytande bostäder och bostäder utmed strandkanten intill en ny hamnanläggning med
småbåtshamn och gästhamn. Kommunen har nu fattat beslut om att låta dessa planer
ligga på framtiden att detaljplanera. Dessa tankar om fiskehamnens utveckling omfattas
därför inte av denna detaljplan.

3. PLANDATA
3.1 Lägesbeskrivning
Planområdet ligger i västra delen av Hammarland. Området avgränsas i norr och väster
och öster av Marsundets vatten och korsas av landsväg nr. 1, Hammarlandsvägen.
Avståndet till Frebbenby med matbutik och service är ca 2,5 km och ca 3 km till Kattby.

Figur 2 Översiktskartor över planeringsområdets lokalisering.
Planeringsområdet är markerat med rött fält och med fet röd streck prickad linje.
3.2 Areal
Planområdets areal är cirka 27,7 hektar varav landområde utgör 20,8 hektar och
vattenområdet ca 6,9 hektar.
3.3 Markägoförhållanden
Hammarlands kommun äger marken och vattenområdet inom planområdet. Väg- och
natur- och parkområden bör också fortsättningsvis vara i kommunens ägo.
Ålands Elandelslag har ledningsrätt för sina ledningar till befintlig bebyggelse.
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4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
4.1 Översiktliga planer
Ingen översiktlig planering har gjorts på fastigheten.
4.2 Gällande detaljplan och områdesbestämmelser
Byggnadsplanen ”ÅFS Semesterområde Hammarlands Öra Byggnadsplan för del av
lägenheten Öra RN:o 28:2” från 06-03-1985 gäller i dag för det aktuella området.
Byggnadsplanen i sin helhet med tillhörande planbeskrivning och byggnadsplanebestämmelser ersätts när antagandebeslutet för den nya planen vinner laga kraft.

Figur 3 Del av gällande detaljplan och illustration över Arrende området på västra
sluttningen mot Örsundet. ÅFS Semesterområde.
Ålands fackliga semesterorganisation arrende ligger kvar enligt legokontrakt. De planerar
att ha kvar sitt arrende fram till 2037 då legoavtalet går ut. Här har legogivaren
(Hammarlandskommun) rätt att bygga en strandnära väg över avtalsområdet för intern
trafik. Befintlig kiosk vid infarten till Militärvägen har ett arrende som löper ut 30-09-2012.
4.3 Byggnadsordning
I kommunens byggnadsordning, som fastställdes av Ålands landskapsregering
26.09.2007, finns inte några specifika bestämmelser som skulle gälla endast på Öra
4.4 Program för planområdet
Initialt ställdes det upp ett program över kommunens avsikter med planläggningen inför
den visionsskiss som upprättades.
Program - förutsättningar för exploateringsutredningen - Vision Öra;
•
•
•
•
•

Kommunen ser boendeformen som framförallt egnahemshus
Området som Ålands fackliga semesterorganisation arrenderar (25 år fram) skall
ingå i planeringen men deras verksamhet skall inte styra upp planens utformning.
Strandområdena skall hållas öppna för allmänheten vilket medför att inga direkta
strandtomter skall planeras.
Tomt storlekar bör var ca 2000-4000m 2 men förutsättningarna skall styra upp
storlekarna som kan variera.
Badet i norra delen av området skall vara kvar som ett offentligt bad och
rekreationsområde.
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Bevara möjligheten för någon typ av service på området.
Fiskehamnen skall bevaras men en vidareutveckling av fiskebåtshamnen och en
småbåtshamn skall utredas.

Utöver detta program har det under planprocessen tagits fram ett gestaltningsprogram.
Se bilaga 5.
4.5 Kommunala beslut
Kommunala beslut om planering av Öra.
- Anslag för planering har intagits i kommunens budget 2009 och 2010.
- BTN

16.06.2009 § 109

Beslut om kontrakt för vision o. planskiss.

-

02.07.2009

Atom Arkitekter kontrakteras för framställning av
Vision och planskiss över Öra RN:o 28:2.

- BTN 10.11.2009 § 207
- BTN 15.12.2009 § 233
- BTN 09.02.2010 § 17
- KST 02.03.2010 § 52
- BTN 16.03.2010 § 30

- KST 23.03.2010 § 92
- BTN 08.11.2010 § 180

Diskussion om skiss.
Diskussion om anslutningsväg.
Reviderade skisser.
Beslut om hörande i beredningsskede.
Byggnadstekniska nämnden gav till kännedom att
fullmakt ges för tecknande av kontrakt med Atom
Arkitekter för framställning av detaljplan.
Beslut om kontrakt om detaljplan.
Beslut om godkännande av samrådshandlingarna

-

Samrådsmöte

24.11.2010

- BTN 21.12.2010 § 213
- BTN 13.04.2010 § 136

- KST 04.10.2011 § 221
- KST 01.11.2011 § 244

Bemötande av inlämnade synpunkter efter samrådet.
Byggnadstekniska nämnden kontrakterar Atom
arkitekt genom Jens Karmert som planerare för
framställning av detaljplan.
Bordläggning att beslut om att slutligt förslag till
detaljplan tas fram.
Godkänner framtaget förslag till detaljplan

KST = Kommunstyrelsen
BTN = Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen har godtagit att exploateringen skall prövas enligt ett komplext
planförfarande.
Kommunen har beslutat att hamnområdet skall drivas som en separat detaljplan i ett
senare skede.
4.6 Fastighetsregister och tomtindelning
Tomtindelningen regleras i detaljplanen.
Planområdet genomkorsas och ansluts till Landsväg nr.1, Hammarlandsvägen och detta
vägområde ingår inte i denna detaljplan.
Till planen läggs en fastighetsförteckning.
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4.7 Byggnadsförbud
Inga byggnads- eller åtgärdsförbud finns på det aktuella planområdet. Dock skall de
arrende avtal som nu ligger på området ligga kvar tills nya avtal skrivits eller löpt ut.
4.8 Baskarta
Baskartan har uppgjorts i oktober 2007 av Alandia Map.

5. UTGÅNGSPUNKTER
Planarbetet skall ske enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland.
Kommunen har bedömt att planprocessen skall genomföras med en
komplex planprocess.
De i PBF § 7 uppställda krav på innehållet i en detaljplan skall följas.
5. 1 Avvägning enligt miljölagstiftningen på Åland
Planen skall främja en ekologiskt hållbar utveckling enligt miljölagarna på Åland,
naturvårdslagen, vattenlagen, renhållningslagen och miljöskyddslagen.
Detaljplanens planbestämmelser skall styra upp den nya exploateringens miljöpåverkan.
För att konstatera om det är nödvändigt att upprätta en specifik miljö- och
konsekvensbeskrivning, har en redogörelse av planens konsekvenser ställts samman.
Detta för att kunna göra en behovsbedömning av en MKB. Se Bilaga 3 och 4.
5.2 Naturvården
Håkan Kulves upprättade 1973 en Naturinventering över Hammarlands kommun där
planområdet på Öra ingår.
Miljöforskning Yrjölä Ab har upprättat en naturinventering ”Öra naturinventering 2010”.
Denna inventering omfattar förutom en vegetationsutredning även inventering av
apollofjärilen och fågellivet (Se bilaga 6).
En fladdermusinventering är upprättad av BatHouse genom Nina Hagner-Wahlsten 2010
(se bilaga 7 ”Inventering av fladdermöss på Öra detaljplaneområde i Hammarlands
kommun 2010”)
En basinventering av potentiella lekplatser för abborre och gädda i grunda vikar på
västra och södra Åland framställs i rapporten ”Forskningsrapporter från Husö biologiska
station no 126 (2010)”. Se bilaga 8.
5.3 Befolkning och arbetsplatser
På planområdet finns inte någon fast bosättning. Och i dag finns inte heller några
arbetsplatser efter att arrendet för kiosken löpt ut.
5.4 Bebyggd omgivning
Söder om planområdet finns ett icke detaljplanelagt bostadsområde med två
egnahemshus öster om Hammarlandsvägen och ett fritidshus väster om
Hammarlandsvägen. På nordöstra sidan om Marsundsbrons södra fäste finns ett
fritidshus. Semesterbyn på västra sluttningen ner mot stranden har i dag en större
huvudbyggnad och fem mindre stugor. En kioskbyggnad finns söder om infarten till
Militärvägen.
5.5 Särdrag och skyddsobjekt
Enligt landskapsregeringens miljöbyrå fanns det vid upprättandet av visionsskissen för
planområdet inget i lag fredat naturminnesmärke (naturminne), naturvårdsmässigt

Hammarlands kommun
Byggnadstekniskanämnden

Plan- och genomförandebeskrivning
Detaljplan ÖRA 28:4

14-05-2012

värdefulla objekt, skyddsvärda biotoper, fornminne eller någon värdefull
byggnadskulturmiljö. I Kulves naturinventering från 1973 klassades planområdet som ett
klass III område. Naturutredningen påvisar dock att det finns områden på planområdet
som är bevarandevärda och skyddade enligt lag. Se bilaga 6.
5.6 Störande faktorer
Planområdet genomkorsas av Landsväg nr.1, Hammarlandsvägen och denna trafik
orsakar trafikbuller som skall beaktas.
Den befintliga bensinstationen i hamnen orsakar ett lagstadgat skyddsavstånd om minst
10 meter till bostadsbebyggelse. I den aktuella planen ligger närmsta bostadshus ca 60
meter bort från pumpstationen. Planen berörs därmed inte av denna faktor.
På planområdet finns ett gammalt deponiområde som landskapet tidigare disponerat.
Kommunen har genomfört provtagningar på området för analys om innehållet i dessa
massor. Provresultaten visa på låga värden av föroreningar och visar inte på förekomst
av något som skulle kräva en sanering. Massorna är avsedda att användas på området
som fyllnadsmassor och till slänter mm.
På området finns i övrigt inga andra störande faktorer som skulle direkt hindra dess
användning för boende.
5.7 Natura 2000
Området ingår inte i något Natura 2000-område.
Den utökade exploateringen på land som planen medger bedöms dock inte göra någon
betydande påverkan. Behovsbedömningen av en MKB får utvisa om den nya
hamnanläggningen bedöms göra någon betydande påverkan på miljön.
5.8 Förenlighet med miljölagstiftningen på Åland
Planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna för användning av mark- och
vattenområden enligt miljölagstiftningen på Åland.
6. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
6.1 NATUR
Planområdet består mestadels av obebyggd skogsmark och stränder, men det finns
även ett antal hus på området, bland annat en kiosk och en gammal stugby. Stränderna
mot nordost är bergiga och fungerar i dag som ett välbesökt klippbad.

Bild 1 Övre delen av klippbadets stenhällar i kanten av hällmarkstallskogen.
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Bild 2 Huvudväg 1, Hammarlandsvägen passerar på väg mot Eckerö planområdets östra
avgränsning. Här ses också befintlig avfart till Militärvägen till höger och lite längre fram
avfart ner mot fiskehamnen på vänstersidan.
När visionsskissen för planförslaget togs fram var en aktuell naturutredning ännu inte
gjord utan byggde på egna observationer och Håkan Kulves Naturinventering över
Hammarland från 1973. I Kulves inventering beskrivs området som: ”Öppna, flacka
hällmarker av företrädelsevis lav- ljungtyp. Området har främst stora landskapsmässiga
och sociala naturvårdsvärden. Området disponeras nu som allmänt strövområde av
Hammarlands kommun. Inventeringen rekommenderar att området i fortsättningen
disponeras på detta sätt samt att ingen övrig exploatering av området tillåts”. I Kulves
inventering rekommenderas planområdet på Öra att inrättas som naturskyddsområde,
men i första hand med motiveringen som landskapsmässig (storslagen landskapsbild)
och social(rekreation).
6.1.1 Mark och vegetation
Vegetationen på Öra är ovanligt rik och varierande. Naturtyper varierar från fina
strandängar till rika, lundartade, skogar och torra berghällar. Se bilaga 6 ” Naturutredning
på Öra 2010”
För att stabilisera marken och för att skapa en så tilltalande närmiljö som möjligt måste
marken, vid byggnation eller större markarbeten, snabbt bindas genom t.ex. grässådd.
Träd och undervegetation ska återskapas där så är möjligt. Lokalt växtmaterial, som på
ett bra och naturligt sätt ansluter till omgivningen, bör väljas.
Innan större bygg- och markarbeten, inklusive de som inte kräver bygglov och som kan
påverka områdets mindre bäckar, påbörjas ska åtgärdens syfte, utformning och
genomförande godkännas av kommunen. Det skall särskilt beaktas förebyggande
åtgärder för att hindra slammat vatten att rinna ut i Örsundets och Marsundets vatten.
6.1.2 Rekommendationer för markanvändning.
Enligt Naturutredning på Öra 2010
”Stränderna på Öra är mestadels i naturligt tillstånd och strandvegetationen är rik med
flera rödlistade arter. De värdefulla strandängarna tillhör kategorin ängar vid
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havsstränder i skyddade naturtyper i finska naturskyddslagen och är alltså skyddsvärda.
Dessa strandområden (delområdena 3, 12, 13 och 14) borde lämnas i naturligt tillstånd i
detaljplanen. Flera av de rödlistade växterna är konkurrenssvaga och hotas ofta av
igenväxning. För att hindra igenväxning av stränderna skulle man kunna överväga
åtgärder som bete eller slåtter på strandängarna.
Andra områden som rekommenderas att lämnas i naturligt tillstånd är
hällmarkstallskogar som är viktiga livsmiljöer enligt skogslagen och värdefulla för
naturens mångfald (delområden 6, 9 och 10). I den preliminära planen har en privat
småbåtshamn planerats på västra stranden och ett kallbadhus på norra stranden av Öra.
Även en väg har planerats längs norra stranden. På dessa platser är vegetationen
skyddsvärd havsstrandsäng och de rödlistade växterna bunge och vattenmynta
förekommer i stora mängder. På östra stranden har hus planerats på den nuvarande
betade strandängen. Enligt resultaten från vegetationsutredningen borde dessa platser
besparas orörda. I övrigt borde även växtplatser för rödlistade växter besparas. Dock är
gulmåran så vanlig på området att man inte behöver ta hänsyn till dess växtplatser.”
”Inga begränsningar i markanvändningen behövs på grund av den häckande fågelfaunan
på området. I områdets västra del, speciellt på stränderna vid Norrasundet, finns det
dock en rikare och tätare fågelstam än på resten av området. Med tanke på fåglarna
vore det bra att lämna en så stor del av stränder och strandskog som möjligt orörda.”
Enligt Bilaga 7. Inventering av fladdermöss på Öra detaljplaneområde i Hammarlands
kommun 2010.
”På basen av data som insamlats vid karteringstillfällena finns det inga områden som
absolut måste beaktas i samband med förverkligande av markplanen.” I övrigt spaltas i
inventeringen upp rekommendationer för klass III områden och allmänna
rekommendationer.
Efter att naturinventeringen slutförts har planen justerats med beaktande av
naturinventeringens rekommendationer. I stora drag har följande justerats:
1. Hamnområdet öster om Hammarlandsvägen har utgått ur planområdet och kommer
att drivas vidare som en separat detaljplan i framtiden.
2. Småbåtshamnen i planområdets nordvästra strand har bearbetats om så att ett
skyddsområde lämnats mellan brygganläggning och parkeringsplats. Detta till fördel
för den skyddsvärda havsstrandängen.
3. Större delen av samtliga havsstrandängar har skyddats med beteckningen lilla ”sl1”
på plankartan. Där detta inte varit möjligt i planen skall de rödlistade arterna beaktas
och lagstadgade åtgärder skall åtas av kommunen.
4. ”Kallbadhuset” numera kallat bastubadanläggningen har flyttats så att den inte ligger
på någon havsstrandäng. Därmed har också bilvägen över strandängarna på den
norra stranden utgått.
5. Samtliga hällmarkstallskogar har skyddats till största delen med beteckningen sl2 på
plankartan och utgör inte längre någon tomtmark.
6.1.3 Geotekniska förhållanden
Översiktligt har inga geotekniska undersökningar gjorts på området. Inga stora
markingrepp har genomförts.
På Öra ligger berggrunden relativt ytligt. På flera ställen ligger berget i dagen.
Berggrunden är i de skogsbeklädda områdena täckt med ett relativt tunt jordlager . På de
lägre placerade strandängarna utgörs marken av en mer sandig karaktär.
Exploateringen är planerad företrädelsevis på de områden berggrunden är täckt med ett
jordlager för att minimera sprängning av berggrunden.
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Schakter, utfyllnader och andra markarbeten ska utformas så att naturliga vattenflöden
inte hindras. Nyskapade markytor och slänter ska omgående bindas med vegetation.
Utflöde av slam i de omkringliggande vattnen ska så långt som möjligt förhindras.
Inom området finns en mindre bäck som måste beaktas vid byggnation. Om slammat
ytvatten når bäcken kan detta åstadkomma stor skada. Ett parkområde har sparats kring
den befintliga bäcken och avsikten är att området skall kunna används för att anlägga ett
renande dagvattendike. Ytvatten ska så långt som möjligt återinfiltreras.
Se bilaga 5 Gestaltningsprogram.
6.1.4 Fornlämningar och byggnadsminnen
Enligt landskapslagen om fornminnen, landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse omfattas inte planen av något fornminne eller bevarandevärd
byggelse. Kommunen anser dock att den gamla Millitärvägen har ett historiskt värde och
planen medger därför att vägkorridoren bevaras i sin helhet.
6.2 BEBYGGELSEOMRÅDEN
Avsikten med detaljplanen är att området bebyggs med gruppbyggda hus och friliggande
egnahemshus för ”självbyggare”. Områden för kopplade byggnader och radhus och
bostadsvåningshus skall utformas med samordnad arkitektur och gestaltning av yttre
miljön, liksom gator med ”traditionella” friliggande egnahemshus. Avsikten är att
upplåtelseformerna inom området skall vara blandad.

Figur 4 Illustrationskartan tillhörande Detaljplan för Öra, dat. 14.05.2012
Planen erbjuder 49 tomter för bostadsändamål med en gemensam byggrätt om 21150
m2. Därutöver tillkommer det byggrätt för en allmän byggnad med en byggrätt
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om1200m2, en bastubadanläggning med en byggrätt om 1000 m2 samt en kvartersmark
för möjlighet till butik, restaurang, café och service med en byggrätt om 100m2.
Därutöver tillkommer en byggrätt inom småbåtshamnen om 250 m2 (allmänbyggnad och
sjöbodar). Totalt ger planen en gemensam byggrätt om 23 700m2.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta anges per tomt. Angiven våningsyta på
plankartan är exklusive ekonomi byggnader. Byggnadens våningsyta definieras som
följer: Våningsyta är den horisontella yta av våning som ovan mark är avgränsad av
omgivande väggars utsida eller mittlinje i skiljevägg mot vind eller källarvåning.
Utrymmen lägre än 1,6 meter i vinds- eller källarvåning är inte våningsyta.
Stor hänsyn skall tas till områdets befintliga naturvärden. Dessa skall bevaras i
möjligaste mån. Sprängning av berg och större markutfyllnader skall så långt det är
möjligt undvikas. Utmed befintliga vägar kommer det dock att vara möjligt att fylla upp
med fyllnadsmassor så att tomternas infarter kommer upp i nivå med vägen. Detta styrs
upp genom bestämmelse nr.8, 9 och 11 under Allmänna planbestämmelser för hela
planområdet på plankartan. Se ”Allmänna bestämmelser för hela planområdet” nedan.
För att skapa förutsättning för en sammanhållen yttre gatumiljö har vissa byggnadsytor
utefter lokalgata 3 och 5 kompletterats med en pil som anger den sida av byggnadsytan
som huvudbyggnad alternativt ekonomibyggnad skall tangera. Detta motverkar också att
stora utfyllnader krävs för att få infarterna och den närmsta marken till entréerna i nivå
med vägen.
De traditionella dagvattensystemen med underjordiska ledningsnät innebär stora
komplikationer i form av översvämningar och en mycket negativ miljöpåverkan.
Dagvattenhanteringen på planområdet skall istället efterlikna naturens kretslopp. Genom
att med ekologiska dagvattensystem rena och fördröja dagvattnet inom kvartersmark
skall dagvattnet på dess väg mot det mottagande vattendraget, recipienten avlasta
ledningsnätet. Se Bilaga 5 Gestaltningsprogram, Övergripande gestaltning,
Dagvattenhantering.
Detaljplanen medger att byggnader i kvarter med beteckningen II får uppföras i två
våningar.
Kvarter med beteckningen II ²/₃ får uppföras i två våningar samt därutöver en takvåning
om 2/3 del av byggnadens största vånings yta som, utan hinder av våningstalet, får
användas för utrymme som inräknas i våningsytan.
Kvarter med beteckningen II ¹∕₂ får uppföras i två våningar samt därutöver en takvåning
om 1/2 del av byggnadens största vånings yta som, utan hinder av våningstalet, får
användas för utrymme som inräknas i våningsytan.
Suterrängvåning ska utföras där det är lämpligt som anpassning till befintlig marklutning.
Byggnader skall placeras och utformas på sådant sätt att största vikt läggs på att ta
tillvara naturliga energitillskott som solinfall. Beakta att passivhus kan behöva solskydd
mitt på dagen för att inte få för mycket värme tillskott mitt på dagen.
Det är också av stor vikt att man undviker att placera husen så att kall luft fastnar intill
fasaderna och kyler ner husen i onödan. Genom att snedställa fasaderna något mot
höjdkurvorna tillåts den kalla luften att rinna vidare och inte fastna utmed fasaderna.
Stor vikt skall ligga på ett energisnålt byggande genom alla led.
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6.2.1 Allmänna bestämmelser för hela planområdet
För att styra kvartersmarkernas utformning och säkerställa en hållbar utveckling har
följande Allmänna bestämmelser ställts upp på detaljplanekartan.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HELA PLANOMRÅDET:
1. Byggnadernas avstånd från granntomtens gräns skall vara minst 4 meter om
detaljplanekartan inget annat anvisar. Med grannens samtycke får ekonomibyggnad
och biltak byggas 2 meter från gränsen, alternativt ihop med motsvarande
byggnader på granntomten. Här vid skall brandbestämmelser rörande granntomter
beaktas.
2.

Enhetlig fasad- och takåslinje får inte överstiga 15 meter utan skall brytas genom
förskjutning eller indragning med minst 1 meter, alternativt i höjdriktning med minst
0,5 m.

3.

Garage eller carport tillåts placeras i tomtgräns mot gata. Angöringssidan /
garageporten får placeras direkt mot gatan endast om avståndet från gatan till
garaget är minst 6 meter.

4.

På BE- områdena skall två bilplatser på varje tomt reserveras. På BR-,BRE- och
BRV-område bör ordnas 1,5 bilplats per lägenhet dock minst 2 bilplatser per
tomt.Ytterligare skall 1 gästbilplats / 3 bostäder reserveras.

5.

På sluttningstomter skall byggnaderna anpassas till terrängen och källarvåning är
tillåten. Sockel och källarvåning får överstiga den högsta markhöjden med högst 40
cm.De källarutrymmen, av vilkas ytterfasadens höjd minst hälften ligger ovanpå
marken, räknas med i tomtens byggnads rätt och får användas som bostadsrum.

6.

Högsta tillåtna sockelhöjd för byggnader i sluttning är max 1,5 meter. Tillåten
sockelhöjd för byggnader på plan mark är en maximal medelhöjd på 1,2 meter.

7.

Dag- och dräneringsvatten skall så långt det är möjligt tas omhand inom varje
fastighet.

8.

Omfattande utfyllnader är inte tillåtet på tomterna. Vid tomtgräns får inte finnas
höjdskillnader mellan tomterna. Om granne ger sitt skriftliga medgivande kan dock
stödmur, slänt osv. byggas. Uppstår härvid väsentligt men eller olägenhet skall
skälig ersättning utgå.

9.

Sprängning är bara tillåten för att möjliggöra en skälig placering av byggnader och
vägar på tomtmark, samt för att möjliggöra en skälig kostnad vid byggnation av
detaljplanevägar. Sår i landskapet efter sprängning skall täckas av byggnad eller
nya jordmassor.

10. Trädbeståndet utmed befintliga vägar och inom tomtmark skall vid iordningställandet
av planområdet gallras med försiktighet och bevaras i möjligaste mån.
Trädbeståndet på tomtmark skall gallras innan försäljning så att tillbörlig byggnads
placering möjliggörs. I bygglovet framgår vilka träd som får fällas . All fällning skall
ske i samråd med byggnadsinspektören.
11. Färdigt golv i den närmast infarten placerade bostadsvåningen skall vara minst 30
cm ovanför den höjd som gatan har vid tomtens infart. Tomtområde mellan vägen
och huvudbyggnaden tillåts fyllas upp minst till den angränsande vägens höjd.

Hammarlands kommun
Byggnadstekniskanämnden

Plan- och genomförandebeskrivning
Detaljplan ÖRA 28:4

14-05-2012

12. Tomt får ingärdas med häck, mur eller staket. För staket tillåts en höjd om max 1,1
meter. För murar tillåts en max höjd om 0,7 meter.
13. Tillåtna takvinklar för samtliga kvartersområden är mellan 6° och 34°.
14. Tillåtna takformer på huvudbyggnad är sadeltak, pulpettak och brutet pulpettak.
Planare terrasstak får anordnas.
15. Tillåtna byggnadshöjder upp till taknock räknat från markens medelhöjd vid grunden
är för kvarter där största tillåtna antal våningar är II, 9,5m och för kvarter där största
tillåtna antal våningar är II ½ och II 2/3 10,5 m. Angivna mått är inklusive sockel.
16. Vid behov av prövning av oklar bestämmelse i detaljplanen fattas slutligt beslut av
kommunstyrelsen på basen av byggnadstekniskanämndens utlåtande.

6.2.2 Anvisningarna för byggnadsgestaltning, material och färgsättning
Planering av kvarteren och utformning av byggnaderna, konstruktionerna samt
materialval bör fylla högt ställda arkitektoniska, ekologiska, funktionella, brandtekniska
och trafiktekniska krav. För att underlätta för byggnadstekniskanämnden och tomtägare
har följande anvisningar tagits fram.
Anvisningarna avser endast primära byggnadsdelar, på sekundära och arkitektoniskt
underordnade byggnadsvolymer rekommenderas fasadmaterial och färgsättningar
tillåtas att väljas mer fritt. Detta för att skapa ett lämpligt mått av variation men
fortfarande inom helhetens ramar.
Gestaltning
Områdets arkitektur får gärna vara modern med individuell utformning men samtidigt
skall utformningen utgöra en tydlig del av en större helhet.
Material
Byggnadsmaterial som används bör så långt som möjligt vara återvunna, återvinningseller återanvändbara och sunda. Trä skall vara det rådande materialet på området.
Fasadmaterial:

Takmaterial:

Fasader skall brädfodras eller kläs med träbaserade
skivmaterial med tydliga skarvar, alternativt inslag av puts eller en
kombination av dessa.
Låg reflekterande takmaterial, undantag för solcellspaneler och
takfönster. Trä, Sten, Tegel (ev. betongtakpannor, band- och
skivtäckta plåttak (inga tegelimitationer tillåts), torv och sedum.

Färg
Naturens dova färgskalor och kulörer skall efterliknas. Detta för att byggnaderna ska
smälta in i miljön.
Fasadfärg:

Takfärg:
Sockel:

Den primära färgsättningen bör vara mörk och mättad, gärna dov, rött
eller mörkt brunt och grått, svart eller naturfärgat trä. På mer
sekundära fasad element kan en mer individuell färgsättning tillåtas.
Kvarteren bör ges en samstämd färg skala.
Mörkt och mättat, gärna dovt, rött eller mörkt brunt och grått samt
svart. Helblanka material bör undvikas så som rostfriplåt.
Putsad eller i stenmaterial.
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Kvartersmarken på planområdet med tillhörande bestämmelser uppställda på plankartan
omfattas av följande.
6.2.3 Kvartersområde för allmän byggnad – A
Omfattar en tomt som utgör ca 1,47 % (3073 m²) av planområdet på land.
Kvarter avsatt för kommunal byggnad för framtida behov av t.ex. äldrevård, skola eller
dagisverksamhet. Inga detaljerade bestämmelser är uppställda mer än att det får byggas
en eller flera byggnader inom byggnadsytan om totalt 1200 m2 våningsyta och med en
våningshöjd om II 2/3.
6.2.4 Kvartersområde för butik, restaurang, café, och service - HF
Omfattar en tomt som utgör ca 0,66 % (1374 m²) av planområdet på land.
Bestämmelse på plankartan för HF:
Kvartersområde för möjlighet till butik, restaurang, café, och service.
1. Serveringsterrasser inom byggnadsytan är tillåtet.
2. 1 bilplats/ 50m2 affärsyta samt 1,5 bilplatser per 10 sittplatser för
restaurangverksamhet. Dessa bilplatser skall i möjligaste mån placeras på tomtmarken.
P-platser kan även friköpas från kommunens närmsta TP-område.
6.2.5 Egnahemshusbebyggelse – BE-1, BE-2
Omfattar 27 tomter som utgör ca 22,28 % (46 487m²) av planområdet på land.
Egnahemsområdena har placerats på planområdets västra sluttningar ner mot vattnet
och ut med Hammarlandsvägens sträckning mot sydost. Tomternas arealer varierar från
1122 m² till 2633 m².
Bestämmelse på plankartan för BE-1:
Kvartersområde för egnahemsbebyggelse
1. På varje tomt får ett egnahemshus som omfattar högst två bostadslägenheter samt en
separat ekomonibyggnad/garage uppföras.
2. Ekonomibyggnadens våningsyta får vara högst 55 m². Gavelbredden mot vägen på
ekonomibyggnader och biltak får vara högst 5,5 m.
Bestämmelse på plankartan för BE-2:
Kvartersområde för egnahemsbebyggelse
1. På varje tomt får ett egnahemshus som omfattar högst två bostadslägenheter samt en
separat ekomonibyggnad/garage uppföras.
2. Huvudbyggnadens gavelbredd mot gatan får vara högst 9,5m.
3. Ekonomibyggnadens våningsyta får vara högst 55 m². Gavelbredden mot vägen på
ekonomibyggnader och biltak får vara högst 5,5 m. Ekonomibyggnader och biltak skall
placeras inom byggnadsytan.
6.2.6 Radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål samt för
egnahem – BRE-1, (BRE-1/A), BRE-2.
Omfattar 10 tomter som utgör ca 6,63 % (13 828 m²) av planområdet på land.
Bestämmelse på plankartan för BRE-1:
Kvartersområde för radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål samt för egnahem.
Beroende på hustyp tillämpas antigen BE- 1 bestämmelserna för egnahemshus eller
följande:
1. Tomt får bebyggas med ett stycke radhus/kopplad byggnad. Ingen begränsning vad
gäller antalet lägenheter.
3. På området tillåts byggnader att kopplas samman med biltak, förråd eller dylikt.
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4. Förutom bostadshus får på tomten byggas separata ekonomibyggnader och biltak.
Ekonomibyggnader får omfatta högst 1 våning och för tomt med radhus uppgå till max.
120 m² (dock högst 30 m² per lägenhet ). Ekonomibyggnaders största bredd mot gatan
får vara högst 4,5m.
Bestämmelse på plankartan för BRE-1, A:
Kvartersområde för radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål samt för egnahem.
Lika BRE-1 förutom följande:
1. Som alternativ till BRE-1 får tomten bebyggas med en allmän byggnad om 900m².
Bestämmelse på plankartan för BRE-2:
Kvartersområde för radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål samt för egnahem.
Lika BRE-1 förutom följande:
1.Tomt får bebyggas med högst ett egnahemshus eller vid köp av 2 tomter får uppföras1
radhus/kopplad byggnad.
6.2.7 Radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål– BR
Omfattar 9 tomter som utgör ca 7,14% (14 890,50 m²) av planområdet på land.
Bestämmelse på plankartan för BR:
Kvartersområde för radhus och kopplade byggnader för bostadsändamål
1. Tomt får bebyggas med högst ett stycke radhus/kopplad byggnad. Inga begränsning
vad gäller antalet lägenheter.
2. Vid köp av 2 tomter tillåts byggnad uppföras på mellanvarande tomtgräns.
3. På området tillåts byggnader att kopplas samman med biltak, förråd eller dylikt.
4. Förutom bostadshus får på tomten byggas separata ekonomibyggnader och biltak.
Ekonomibyggnader får omfatta högst 1 våning och uppgå till max. 120 m² (dock högst 30
m² per lägenhet). Ekonomibyggnaders största bredd mot gatan får vara högst 4,5m.
5. Tydlig ingärdad gräns mellan utnyttjad tomtmark och parkmark.
6. Mellan varje fastighet eller minst mellan var fjärde lägenhet skall det finnas en kvarters
gångstig mellan gårdsgatan och parkmarken. För tomt 5 och 6 gäller inte detta krav.
6.2.8 Radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål eller bostadsvåningshus – BRV
Omfattar 3 tomter som utgör ca 2,86 % (5956 m²) av planområdet på land.
Bestämmelse på plankartan för BRV:
Kvartersområde för radhus, kopplade byggnader för bostadsändamål
eller bostadsvåningshus.
1. Tomt får bebyggas med högst ett stycke radhus/kopplad byggnad eller
bostadsvåningshus. Inga begränsning vad gäller antalet lägenheter.
2. Vid köp av 2 tomter tillåts byggnad uppföras på mellan varande tomtgräns.
3. På området tillåts byggnader att kopplas samman med biltak, förråd eller dylikt.
4. Förutom bostadshus får på tomten byggas separata ekonomibyggnader och biltak.
Ekonomibyggnader får omfatta högst 1 våning och uppgå till max. 120 m² (dock
högst 30 m² per lägenhet). Ekonomibyggnaders största bredd mot gatan får vara
högst 4,5m.
6.2.9 Tekniska anläggningar – EA, EE, ES
Omfattar flera mindre områden om ca 1,03 % (2144 m²) av planområdet på land.
Se allmänna planbestämmelser för hela planområdet på plankartan.
6.2.10 Trafikområden – TP
Omfattar ca 4,32 % (9 012,28 m²) av planområdet på land.
Bestämmelser på plankartan för TP:
Trafikområde för möjlig placering av allmän parkering. Området skall vårdas och
iordningställas även om marken lämnas outnyttjad.
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1. På området får förläggas mindre konstruktioner som betjänar områdets användning
för rekreation. Befintlig vegitation skall bevaras i möjligaste mån.
Användning av vattenområden i planområdet omfattas av följande:
6.2.11 Vattenområde – W
Omfattar ca 87,13 % (60 386 m²) av planområdets vattenområde.
Bestämmelse på plankartan för W:
6.2.12 Bastubad anläggning – WA
Omfattar en tomt som utgör ca 9,23 % (6 400 m²) av planområdets vattenområde.
Bestämmelse på plankartan för WA:
Vattenområde för överbyggnad med brygganläggning för bad samt område för en allmän
byggnad med anknytning till bad.
6.2.13 Vattenområde för gångbro och kommunalteknik till allmänbyggnad
på kvartersmark för WA. – WV
Omfattar ett område som utgör ca 0,25 % (171 m²) av planområdets vattenområde.
Bestämmelse på plankartan för WV:
1. Servicetrafik tillåten.
6.2.14 Hamnområde – TB
Omfattar ett område som utgör ca 3,39% av planområdets vattenområde
En mindre privat småbåtshamn för de boende på planområdet planeras i planområdets
nordvästligaste del. Här har privata båtplattsinnehavare rätt till en mindre sjöbod. Här
finns också möjlighet till att bygga en mindre allmän byggnad.
I anslutning till småbåtshamnen finns också ett parkeringsområde reserverat om ca 27 pplatser. Dessa platser är framförallt avsedda för båtplatsinnehavarna.
Bestämmelser på plankartan för TB:
Småbåtshamnområde företrädelsevis för de boende på planområdet.
1. På området får högst 15 stycken sjöbodar, till storleken 3x5m och 1 våning uppföras.
Förutom sjöbodar får en allmänbyggnad med en byggnadsyta om 25 kvm uppföras.
Sjöbodarna får uppföras sammanbyggda eller med ett minsta avstånd sinsemellan på
2m meter. Brygga för att möjliggöra entré till sjöbod tillåts.
6.3 FRIYTOR
6.3.1 Parkområden – PN₁, PN₂, P, PL, PI, , och PS
Omfattar flera mindre och större områden om ca 43,95 % (91 642m²) av planområdet på
land.
Planområdet utgör idag en viktig del i Hammarlands rekreations- och badområde och
detta har tagits hänsyn till i planen.
Planområdet ligger centralt i ett rekreationsområde med god tillgång till såväl ordnade
som orörda friytor och naturmark. Friytorna inom planområdet regleras genom följande:
Kvartersmark för – PN₁ omfattar ca 34,82 % (7 2618 m²) av planområdet på land:
Bestämmelse på plankartan för PN₁:
Parkområde som skall vårdas och bevaras i naturligt tillstånd.
På området får förläggas mindre konstruktioner som betjänar områdets användning för
rekreation. Skogsvårdåtgärder som inte försämrar områdets rekreationsvärde är tillåtna.
Inom kvartersmark för PN₁ skyddas strandängarna och hällmarkstallskogarna genom
planbestämmelsen sl₁ och sl₂.
Bestämmelse på plankartan för sl₁:
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Del av område med havsstrandängar som skyddas genom naturvårdslagen.
Strandängarna får med fördel nyttjas som betesmark eller slåtter.
Bestämmelse på plankartan för sl₂:
Del av område med hällmarkstallskogar som skyddas genom naturvårdslagen. På
området får förläggas mindre konstruktioner som betjänar områdets användning för
rekreation så som friluftsled. Skogsvårdåtgärder i anslutning till friluftsled är tillåten.
Kvartersmark för – PN₂ omfattar ca 0,65 % (1 364 m²) av planområdet på land:
Bestämmelse på plankartan för PN₂:
Parkområde som skall bevaras i naturligt tillstånd. Plantering av bullerdämpande
vegitation alternativt bullervallar eller plank får uppföras för att klara bullerkraven på de
bakomliggande bostadskvarteren.
Kvartersmark för - P omfattar ca 4,10 % (8 549 m²) av planområdet på land:
Bestämmelse på plankartan för P:
Parkområde som skall iordningställas och underhållas.
Infiltration och utjämningsmagasin för dagvatten tillåts.
Kvartersmark för - PI omfattar ca 2,21 % (4 611 m²) av planområdet på land:
Bestämmelse på plankartan för PI:
Idrottsområde och rekreationsområde. Infiltration av dagvatten tillåts.
Kvartersmark för – PL omfattar ca 1,33 % (2 775 m²) av planområdet på land:
Bestämmelse på plankartan för PL:
Parkområde inom vilket får iordningställas kvarters- och områdeslekplats.
Infiltration av dagvatten tillåts.
Kvartersmark för – PS omfattar ca 0,83 % (1 725 m²) av planområdet på land:
Bestämmelse på plankartan för PS:
Simstrand
6.4 GATOR OCH TRAFIK
Väg- och andra trafikfrågor hanteras i samråd med landskapsstyrelsens trafikavdelning
och kommunen.
6.4.1 Vägar
Vägområden för lokalgator på planområdet utgör ca 8,11% (16 922 m²) av planområdet
på land.
Vägområde avsatt för landskapsvägens vägområde och avfartsfiler utgör 1,15 % (2 397
m²) av planområdet på land.
Landsväg nr.1 Hammarlandsvägen utgör tillfartsväg till planområdets anslutande
lokalgator. Bostadsområdet nås ifrån en ny anslutning till Hammarlandsvägen i den
södra delen av planområdet. Bastubadanläggningen och klippbadet nås via den
upprustade anslutning till Militärvägen. Lokalgatorna i området följer i största
utsträckning topografin i området.
Max lutning på lokalgator är 1:8. Lokalgata 4 har i dag en brantare lutning och här
planeras vägen att planas ut så att en maximal lutning på 1:8 uppnås. En 15 meter lång
plan sträcka innan korsningen är planerad.
En anslutningsansökan har godkänts av landskapsregeringens trafikavdelning.
6.4.2 Trafik
Den nya anslutningen mot väster och planområdets bostadsområde har för avsikt att
serva både bil och gång/cykel trafik och är lokaliserad ca 75 m norr om befintlig

19 (26)

20 (26) Hammarlands kommun

Byggnadstekniskanämnden

Plan- och genomförandebeskrivning
Detaljplan för Öra 28:4

14-05-2012

anslutning till fastighet 49:2 och 1:2. Anslutningen till fastighet 1:2 flyttas från sin
befintliga anslutning till att angöra genom den nya anslutningen till planområdet.
Den befintliga anslutningen till Militärvägen är illa placerad för att ta all trafik genom
området och skulle innebära för hög genomfartstrafik för de närmsta områdena.
Militärvägen stängs av för genomfart för biltrafik och byggs om till en körbar gång och
cykel bana. Här tillåts endast utryckningsfordon och servicetrafik.
Gång och cykel trafiken planeras huvudsakligen att ske på lokalgatorna och här planeras
inte för några separata gång- eller cykelvägar utan här rör sig all trafik och gående på
lika villkor. I naturmarken planeras för instruktiva friluftsleder för framför allt gående.
Anslutningen till Militärvägen byggs om för att nyttjas bara för besökande till befintligt
klippbad samt den planerade bastubadanläggningen i anslutning till klippbadet i nordöst
av planområdet. Till klippbadet ansluts kvartersmarken för en möjlig butik, restaurang,
café och service byggnad som också kommer att nyttja avfarten.
Hammarlandsvägens avfarter har detaljstuderats och godkänts av landskapsregeringens
trafikavdelning. Det krävs dock viss bearbetning av refuger och busshållplatser. Detta
styrs inte genom detaljplanen utan kommer att avtalas om i ett separat avtal mellan
trafikavdelningen och kommunen. Här skall också avtalas om en etappvis utbyggnad i
relation till planens utbyggnad i etapper och antalet nya invånare på planområdet.
Enklare anslutningar kan tillåtas inledningsvis.
Planen medger ca 104 hushåll och trafikmängden är beräknad genom ett överslag om 2
bilar/hushåll som nyttjas 2ggr/dag. Södra väganslutningen till bostadsområdet från
Hammarlandsvägen uppskattas bli belastad med maximalt ca 480 fordon/dygn inkluderat
gästparkeringen vid badplatsen och bilar alstrade av en allmän byggnad. Norra
väganslutningen till klippbadet beräknas till högst ca 190 fordon/dygn.
Bostadsområdet behöver antagligen endast lastbilstrafik för tömning av miljöstationer
och service av kommunaltekniken samt eventuella utryckningsfordon.
Bastubadanläggningen och verksamheten på kvartersmark för HF kommer troligen att
behöva någon typ av lastbilstrafik ca 1-2 lastbilar/dag.
6.4.3 Parkeringar
På BE- områdena skall två bilplatser på varje tomt reserveras. På BR-,BRE- och BRV
område bör ordnas 1,5 bilplats per lägenhet dock minst 2 bilplatser per tomt. Ytterligare
skall 1 gästbilplats / 3 bostäder reserveras.
Ingen sidoparkering inom lokalgatornas vägområde är tillåten. All parkering skall ske
inom kvartersmark eller på anvisade parkeringsplatser för allmänheten.
Allmänna parkeringsplatser finns i anslutning till småbåtshamnen i planområdets
nordvästligaste del och intill idrottsplatsen och badstranden i väster. Utmed vägen till
bastubadanläggningen och klippbadet finns också allmän parkering. Parkeringsplatserna
intill Militärvägens anslutning till Hammarlandsvägen är avsedda framförallt för
klippbadets och kvartersmarken för HFs gäster. Till bastubadanläggningen och
klippbadet har det skisserats ca 50 p-platser, 20 p-platser vid idrottsområdet och 31 vid
Millitärvägens avfart till Hammarlandsvägen.
Allmänna parkeringsplatser skall så långt det är möjligt integreras i naturen. Asfalterade
ytor ska undvikas men tillåts. Stor vikt skall läggas på att dagvattnet infiltreras naturligt i
anslutning till parkeringsytorna. Se bilaga 5, Gestaltningsprogram.
6.5 PLANOMRÅDETS DIMENSIONERING
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Planområdet utgörs av följande:
Landområde 208 530,60 m²
Vattenområde 69 307,5 m²
6.5.1 Markanvändning
Markanvändningen i detaljplanen är följande:
Kvartersmark på land

% av planområdet på land.

Allmän byggnad – A.
Butik, restaurang, café, och service – HF.
Egnahemshusbebyggelse – BE-1, BE-2.
Radhus – BRE-1, (BRE-1/A), BRE-2.
Radhus – BR
Radhus, bostadsvåningshus – BRV.
Tekniska anläggningar – EA, EE, ES.
Trafikområden – TP.
Parkområden – PN₁, PN₂, P, PL, PI, och PS.
Vägområden inkl. GC-områden
Lokalgator
Landskapsvägens vägområde

Area m2

ca 1,47 %
ca 0,66 %
ca 22,28 %
ca:6,63 %
ca 7,14%
ca 2,86 %
ca 1,03 %
ca 4,32 %
ca 43,95 %

3073 m²
1374 m²
46 487 m²
13 828 m²
14 890,50 m²
5956 m²
2144 m²
9 012,28 m²
91 642m²

ca 8,11%
ca 1,15 %
ca 100 %

16 922 m²
2 397 m²

6.5.2 Vattenanvändning
Vattenanvändningen i detaljplanen är följande:
Kvartersmark på vatten

% av planområdet på vattnet.

Vattenområde – W.
Bastubad anläggning – WA.
Vattenområde för gångbro och
kommunalteknik till allmänbyggnad
på kvartersmark för WA. – WV.
Hamnområden – TB.

Area m2

ca 84,58 %
ca 9,23 %

58 622 m²
6 400 m²

ca 0,25 %
ca 5,94 %
ca 100 %

171 m²
4115 m²
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6.5.3 Planområdets tomtmark
Tomtmarken i byggnadsplanen är följande:
Kvarter och
tomtnummer

Area m2

Ö1
1
2
3
4
5
6

1746 m²
1122 m²
1133 m²
1426 m²
1432 m²
1161 m²

Ö2
1
2
3
4
5

1293 m²
1064 m²
1164 m²
1210 m²
1192 m²

Ö3
1
2
3
4

1001 m²
1394 m²
1430 m²
1481 m²

Ö4
1

2726 m²

Ö5
1
2

1254 m²
1297 m²

Ö6
1

1439 m²

Ö7
1
2
3
4
5
6

1097 m²
1120 m²
1478 m²
1290 m²
1487 m²
1305 m²

Kvarter och
tomtnummer

Area m2

Ö8
1
2
3
4
5
6

2633 m²
2609 m²
1700 m²
1634 m²
1765 m²
1704 m²

Ö9
1
2
3

2391 m²
1802 m²
1757 m²

Ö10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1615 m²
1557 m²
1613 m²
1575 m²
1816 m²
2337 m²
1668 m²
1590 m²
1589 m²
1597 m²
1795 m²
2183 m²

Ö11
1
2
3

2087 m²
1644 m²
1757 m²

Ö12
1

3073 m²

6.6 ALLMÄNNA KRAV
6.6.1 Tillgänglighet
Nya byggnader ska fullt ut tillgodose samhällets krav på tillgänglighet för handikappade.
6.6.2 Störningar
Det trafikbuller som orsakas från landsväg nr. 1 Hammarlandsvägen skall på de tomter
som utsätts för högre buller än 55dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad, förebyggande
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åtgärder åtas av kommunen. Detta kan åtgärdas genom ljudabsorberande plantering,
vallar eller bullerskärmar. Husens placering i höjdled i förhållande till vägen är också
avgörande för ljudbelastningen. En separat trafikbullerutredning för planområdet är inte
gjord men en jämförelse av en befintlig bullerutredning på Hammarlandsvägen i Böle,
Eckerö upprättad 2006. Denna utredning visar på att en bostadsbebyggelse med ett
minimi avstånd om ca 20 meter från centrum på närmsta filen av landskapsvägen till
bostadsfasad bör räcka om bullerdämpande åtgärder görs för att uppnå ljudkraven om
55 dBA.
6.7 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Samtlig kommunalteknik skall läggas i mark inom de kommunala detaljplanevägarnas
vägområden detta för att kunna ansluta varje fastighet vid tomtgräns mot väg.
Tomtanslutande kommunalteknik tillåts också läggas i tomtgräns mellan tomtmarkerna.
6.7.1 Vatten och avlopp
All tillkommande bebyggelse inom planområdet ska anslutas till kommunens VA-nät.
Hammarlands kommuns ledningar skall säkras med ledningsrätt och tillbörligt EP
område skall tillgodoses i planen. Tre nya pumpstationer för avloppsvatten behövs.
Placeringen av pumpstationen skall planeras i samarbete med kommunen.
Vattenförsörjningen förutsätter inga speciallösningar. Ny huvudvattenledning dras från
Ålands Vattens stamledning.
Det ska vara klarlagt att det kommunala VA-nätet klarar av en anslutning av den i
planförslaget föreslagna exploateringen innan planen antas.
6.7.2 Avfall och återvinning
De nya lägenhetshusen ska ingå i kommunens normala hämtningssystem. Återvinningen
ingår i det gemensamma systemet för kommunen. Sophanteringen och hämtställen
utformas enligt de krav som kommunen ställer upp för avfallshantering.
6.7.3 Värme
Detaljplanen ställer inga krav på byggnaders energiprestanda men kommunens ambition
i området är att här ställa höga krav på byggnadernas energiprestanda.
Avsikten är att bebyggelsen på planområdet skall bli mer eller mindre oberoende av
energi för uppvärmning utifrån. Inget kommunalt energiverk med fjärrvärme planeras.
Tomtmark för en sådan framtida anläggning finns söder om infarten till bostadsområdet
om förutsättningarna ändras.
Det skall på området möjliggöras och tillåtas att utvinna framförallt förnybar energi. De
enskilda tomtägarna skall själva ombesörja deras separata uppvärmningssystem.
Kommunen har för avsikt att uppmuntrar och informerar den enskilde tomtägaren till att
välja en energismart lösning just för de enskildas behov. Alternativa förnybara
energikällor, som vind-, sol-, vatten-, bio- och geotermisk energi bör användas.
6.7.4 El
Ålands Elandelslags ledningsrätter på området skall säkerställas och anslutningspunkter
klargöras i samband med planeringen av samtlig kommunalteknik.
På planområdet skall en ny nätstation planeras in för att klara områdets strömförsörjning.
Området planeras att ansluta sig till det stamnät som finns i kommunen.
6.7.5 Tele
Ledningsrätter på området skall säkerställas och anslutningspunkter klargöras i
samband med planeringen av samtlig kommunalteknik.
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6.7.6 Fiber
Fibernät skall anslutas till området. Ledningsrätter skall säkerställs på området och
anslutningspunkter klargöras i samband med planeringen av samtlig kommunalteknik.
7. MILJÖKONSEKVENSER
Miljökonsekvenser till följd av den förändrade markanvändningen redogörs i ett
dokument ”Konsekvenser, behov av miljöbedömning” (se bilaga 3 samt bilaga 4,
Behovsbedömning). Här redovisas den inverkan planens exploatering har på mark, luft
och vatten. De kvalitets- och utsläppsnormer som gäller på Åland ligger till grund vid
bedömningen om förslagets konsekvenser är av betydelse eller ej. Detta för att
konstatera om det är nödvändigt att upprätta en specifik Miljö och konsekvens
beskrivning.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
8. ORGANISATORISKA FRÅGOR
Området har planlagts på kommunens initiativ. Eftersom marken är helt i kommunens
ägo, sker exploateringen i den takt kommunen själva bestämmer.
Kommunen bör vid försäljning av hela eller delar av det planerade området ställa
samman ett planavtal som biläggs planen för att styra upp ansvarstaganden och
ekonomiska frågor.
I övriga detaljer om skyldigheter mellan kommande tomtägare och kommunen beskrivs i
köpekontrakten.
Vägförbindelserna och kommunaltekniken fram till tomtgräns skall vara ordnade före
försäljning av tomterna kan påbörjas.
8.1 Tidplan
Planen har beretts genom samråd genom utskick och informationstillfälle den 24-112010. Planen förväntas ställas ut under 30 dagar maj-juni 2012.
Målet är att planen ska kunna antas av kommunfullmäktige innan juli månad 2012. Detta
förutsätter att inga större justeringar krävs efter att yttrande tid utgått efter utställningen.
Genomförandet av planen kommer att pågå under flera år och beror på hur marknaden
utvecklas och hur finansieringen klaras.
8.2 Genomförandetid
Planen anger inget krav på genomförandetiden. Avsikten är dock att börja när planen
vunnit laga kraft.
8.3 Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen för utbyggnaden av området kan inte klarläggas fullt ut i
detaljplanen och heller inte i planavtalet. Flera möjligheter måste hållas öppna.
Avsikten är att sälja tomtmark och byggrätter på den öppna marknaden.
De föreslagna kringfaciliteterna så som Småbåtshamn, bollplan, friluftsleder, badplats
osv. kommer att färdigställas i den takt kommunen själva bestämmer.
Kommunen är huvudexploatör inom planområdet och svarar för iordningställandet av
hela fastigheten. Kommunen ansvarar för byggnationen och bekostar: detaljplanevägar,
gång-, och cykelbana, vägbelysningsanordningar, lekpark och ledningar både för vattenoch avlopp till tomtgräns för de planerade tomterna samt samordnar byggandet av eloch telefonledningarna med respektive verk. Respektive presumtiva fastighetsägare/
exploatör ansvarar för utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp m.m. inom tomtmark.
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Kommunens skall innan försäljning kan ske ha byggt ut VA-nätet fram till fastigheten.
Efter besiktning, godkännande och överlämnande av gällande relationshandlingar och
skötselinstruktioner övertar enligt avtal t.ex. en anläggningssamfälligheten eller
kommunal förvaltning ansvaret.
Ålands Elandelslag ansvarar för planområdets elförsörjning (nätansvarig) och för nätstationer. Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av kommunen.
Respektive exploatör är administrativt och ekonomiskt ansvarig för att skyddsåtgärder
genomförs på sådant sätt och vid sådan tidpunkt att jord och slam inte transporteras till
angränsande bäckar eller att andra skador uppstår på bäckarnas vattenmiljö.
8.4 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet.
8.5 Avtal
Planavtal ska upprättas mellan kommunen och en presumtiv exploatör.
I planavtalet regleras bl.a. kostnad och läge för anslutning till kommunens VA-nät.
9. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
9.1 Fastighetsbildning
Fastighetsbildning förutsätts ske i enlighet med detaljplanen. En ny exploateringsfastighet bildas för samtliga bostadsområden. Denna fastighet kan senare delas upp i
flera fastigheter med olika ägare. Parkområden bör också framgent ägas av kommunen.
9.2 Gemensamhetsanläggningar
Privat småbåtshamn på planområdets nordvästra strand kan komma att drivas som en
gemensamhets anläggning. Enligt senare beslut.
Eventuellt kommer också det föreslagna bastubad anläggningen att förvaltas som en
gemensamhetsanläggning. Enligt senare beslut.
10. EKONOMISKA FRÅGOR
Hammarlands kommun står för kostnaden för framtagandet av detaljplanen samt
kostnaden för underlag och erforderliga utredningar.
Exploatören bekostar eventuell flytt av Ålands Elandelslags kablar eller kanalisation som
blivit nödvändiga som en följd av exploateringen.
Exploatören bekostar eventuell flytt av telekablar och ledningstillbehör som blivit
nödvändiga som en följd av exploateringen.
11. TEKNISKA FRÅGOR
11.1 Tekniska utredningar
Kompletterande grundundersökningar erfordras för den nya bebyggelsen och skall i ett
bygglov redogöras för.
11.2 Brand
Räddningsområde Ålands landskommuner är ansvar för det förebyggande arbetet.
Brandförebyggande åtgärder som tex Utryckningsfordons krav på framkomlighet och
krav på brandvattenförsörjningen ska beaktas redan i ett tidigt projekteringsskede.
Brandskyddskraven i PBL för skydd och säkerhet ska uppfyllas.
11.3 Kommunaltekniska ledningar. Vatten och avlopp, El, Tele, och Fiber.
Det är av stor vikt att samtliga tekniska ledningar planeras för samtidigt och läggs ner i
marken i samband med att vägarna byggs. Detta för att slippa onödiga byggperioder och
oklara lednings rätter samt ett ekonomiskt byggande.
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11.4 Bäckar
Genom planområdet finns naturliga bäckar. Samråd med byggnadsinspektören måste
genomföras innan arbete som påverkar dessa kan påbörjas.
11.5 Gestaltningsprogram
Till planen bifoga ett gestaltningsprogram beskrivning se bilaga 5 som ett komplement till
planbestämmelserna på plankartan och denna planbeskrivning.
12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planen har upprättats av Atom arkitekter genom arkitekt Jens Karmert (JK) på uppdrag
av Hammarlands kommun och i samarbete med kommunens byggnadstekniska nämnd,
genom byggnadsinspektör Emma Matsson och T.f. kommuntekniker Trygve Packalén.
Som underlag för planen har JK på uppdrag av Hammarlands kommun tagit fram en
vision över en önskad exploatering som legat till grund för denna detaljplan.
Detta dokument är upprättat av;
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