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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

Nr 65 

Detaljplaneändring vid Bengtsböle industriområde i 

Lemland 

ÅLR 2018/8785 

Landskapsregering beslöt att lämna utlåtande i enlighet med bilaga 1 

I118E44. 

Nr 66 

Utlåtande om utkastet till stadsplan och ändring av 

stadsplanen för stadsdelen Nyängen, del av hamnområdet 

6L och del av hamnområdet 6L1, stadsdelen Storängen del 

av hamnområdet 3L1 samt Öfvernäs by, del av lägenheten 

Rnr 2:2 (stplnr 1100) Österhamn 

ÅLR 2018/8718 

446 I1 

Beslut 

Landskapsregeringen har granskat utkastet till stadsplan. 

Landskapsregeringen har inte några övriga synpunkter i ärendet och 

beslutar med stöd av 11 och 30 §§ plan- och bygglag (2008:102) för 

landskapet Åland att hänvisa till vägnätsbyråns utlåtande, bilaga 2 

I118E44. 

Motivering 

Landskapsregeringen kan ge rekommendationer eller fatta beslut i 

kommunernas markanvändning när det gäller trafiknät och hamnar. 

Utlåtanden har begärts av vägnätsbyrån, miljöbyrån och kulturbyrån, 

varav endast vägnätsbyrån lämnat in synpunkter inom utsatt tid. 

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. Mariehamns stad har begärt utlåtande över 

utkastet till stadsplan och ändring av stadsplanen för stadsdelen Nyängen, 

del av hamnområdet 6L och del av hamnområdet 6L1, stadsdelen 

Storängen del av hamnområdet 3L1 samt Öfvernäs by, del av lägenheten 

Rnr 2:2 (stplnr 1100) Österhamn. 
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Ärende 

DETALJPLANEÄNDRING VID BENGTSBÖLE 

INDUSTRIOMRÅDE I LEMLANDS KOMMUN 

 

Ålands landskapsregering konstaterar att Lemlands kommun uppgör 

detaljplan över ett tilläggsområde i anslutning till det tidigare 

detaljplaneområdet invid Bengtsböle industriområde. Nuvarande 

detaljplan kommer att utökas norrut och österut genom att 9 byggplatser, 

vägområde och parkområde tillkommer. Dessa utgör tillsammans 5,6 ha.  

 

Närområdet och det nya detaljplaneområdet består av skogsbruksmark 

som ligger i nära anslutning till redan tidigare konstaterade gamla 

rösgravfält. 

 

Av inkomna handlingar framgår inte hur dagvattenhanteringen kommer 

att lösas, men av höjdförhållandena kan man anta att områdets dagvatten 

kommer att avledas österut, in i ett nackdike för Rörstorpsmossen, vidare 

genom skogsmark in över odlad mark och så småningom ut i Kåvik eller 

Lumparns södra del. Inom sträckningen finns diken med erosionskänslig 

jordmån. 

 

Utlåtande 

Landskapsregeringen förutsätter att en inventering utförs över området 

och dess omedelbara närhet, och att en sammanställning av materialet 

görs. Resultatet av inventeringen presenteras för landskapsregeringen och 

Lemlands kommun. 

   

Landskapsregeringen konstaterar att ett merflöde kommer att uppstå på 

grund av tätgjorda ytor inom området, vilket kan förorsaka 

översvämningar och därmed skada på fastigheter på sträckningen ner mot 

Lumparn. Enligt vattenlag (1996:61) för landskapet Åland är det 

kommunen som detaljplaneägare som i första hand ansvarar för skada 

uppkommen av ett merflöde från ett detaljplaneområde. 
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Tillämpade lagrum 

1 och 13 §§ landskapslag (1999:55) om ändring av landskapslagen om 

fornminnen  

26, 27 och 30 §§ Plan och bygglag (2008:102) för landskapet Åland 

5 och 7 §§ Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland 

3 kap 14 § Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 

 

 

 

Minister Wille Valve 

 

 

 

PBL-ingenjör Peter Mattsson 

 

 

BILAGA Kulturbyråns utlåtande nr 117 U3, 26.10.2018 
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