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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 44 

Samråd, ändring av delgeneralplan för del av Möckelö, 

Jomala kommun 

ÅLR 2019/5702 

345 I1 

Beslut 

Landskapsregeringen beslöt med stöd av 11 § i plan- och bygglag 

(2008:102) för landskapet Åland att utfärda rekommendationer med 

avseende på rekreation och landskapsbild i samband med utarbetandet av 

delgeneralplan i Möckelö, Jomala kommun. 

 

Rekommendationer  

Landskapsregeringen rekommenderar att områdesgränsen flyttas enligt 

bilaga I119E27, så att kommande trafiklösning till och från 

bostadsområdet inte behöver beaktas i denna plan.  

 

Vidare rekommenderar landskapsregeringen att planbeteckningen 

”grönkorridor” ersätts med ett definierat område t.ex. närrekreation (RN), 

se ovannämnda bilaga. 

 

Motivering 

Enligt 11 § i plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland kan 

landskapsregeringen utfärda rekommendationer med avseende på bl.a. 

rekreation och landskapsbild. Rörande delgeneralplanen i Möckelö, 

Jomala kommun, har landskapsregeringen redan tidigare i utlåtande 452 

l1 daterat 8.12.2017 påpekat att västra anslutningen mellan 

Möckelövägen och Hammarlandsvägen är riskabel. Planförslaget 

möjliggör inte ombyggnation av det farliga korsningsområdet eller 

beaktar hur den lätta trafiken ska ta sig mellan Hammarlandsvägen och 

den föreslagna tomten (A) för daghem.  

 

Enligt 17 § i plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland kan en 

generalplan upprättas etappvis för särskilda funktioner. Då 

bostadsområdets trafikanslutning inte beaktas i planförslaget anser 

lanskapsregeringen att trafiklösningens funktion bör ses över i en skild 

etapp. En flytt av områdesgränsen innebär att det skyddade området 

”område som är värdefullt med tanke på bybilden” inte delas mellan två 

delgeneralplaner.  



 2 (2) 

 

För att säkerställa att de markägare som direkt berörs av den kommande 

bebyggelsen inte förorsakas oskälig olägenhet, rekommenderar 

landskapsregeringen även att de områden där det nu planeras bebyggelse 

och som tidigare varit jord- och skogsbruksdominerat område (L) ska 

avgränsas mot befintliga bostadstomter med ett definierat område. 

 

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. Jomala kommun har den 5.7.2019 bjudit till 

samrådsmöte för ändringen av delgeneralplan i Möckelö och önskar 

skriftliga synpunkter senast 20.8.2019. 
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