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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 7 

Samrådsmöte angående utkast till utvidgad och ändrad 

detaljplan för kvarter 5 Kattby, Hammarland 

ÅLR 2019/624 

87 I1 

Beslut  

Landskapsregeringen har granskat utkastet till utvidgad och ändrad 

detaljplan för kvarter 5 Kattby och beslöt med stöd av 11 § i plan- och 

bygglag (2008:102) för landskapet Åland att detaljplanen ska reservera 

tillräckligt med utrymme för att anlägga en gång- och cykelbana på den 

norra sidan av landsväg nr 1, Hammarlandsvägen. 

 

Landskapsregeringen beslöt även att bistå kommunen med att ange vilka 

natur- och kulturinventeringar som bör göras i enlighet med 3 och 26 §§ 

plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland.  

 

Enligt 2 § i landskapslag (1998:82) om naturvård ska all verksamhet 

förfaras så att skada på natur eller landskapsbild undviks, varför 

landskapsregeringen anser att flora och biotoper ska inventeras. 

Vidare konstateras att delar av området saknar arkeologisk utredning. 

Kommunen är enligt 13§ i landskapslag (1965:9) om fornminnen skyldig 

att utreda om någon fast fornlämning kan beröras. Inventeringen kan på 

begäran av Hammarlands kommun utföras av kulturbyrån. 

Vägnätsbyråns, miljöbyråns och kulturbyråns utlåtanden bifogas beslutet, 

bilaga I119E04. 

 

Motivering  

Planförslaget berör landskapets förvaltning såsom övervakande 

myndighet över planläggningsväsendet. I beredningen av ärendet har 

vägnätbyrån, miljöbyrån samt kulturbyrån givits möjlighet att lämna 

utlåtande. Samtliga tillfrågade har givit skriftligt utlåtande som 

sammanställts i detta beslut och även bifogas. 

 

Bakgrund 

Enligt 30 § plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland ska 

landskapsregeringen höras då en plan utarbetas, om det är ändamålsenligt 

med tanke på planens syfte. Landskapsregeringen har den 22.1.2019 fått 



 2 (2) 

kallelse till samrådsmöte gällande utvidgad detaljplan för kvarter 5 

Kattby, Hammarland. Enligt kallelsen ska skriftliga yrkanden vara 

kommunen tillhanda senast den 11 februari 2019.  

 

Enligt 20 § förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland ska ett ärende 

som har inletts hos Ålands landskapsregering behandlas utan ogrundat 

dröjsmål och om möjligt inom 3 månader. Landskapsregeringen har 

konstaterat att tiden för att bereda ärendet är för kort, varför man 

meddelat Hammarlands kommun per mail den 31.1.2019 att utlåtande 

kommer senast 18.2.2019. 
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