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Beslut 

Landskapsregeringen beslutade med stöd av 30 § i plan och bygglagen (2008:102) för  

Åland att lämna utlåtanden gällande detaljplaneändring av fastigheterna 771-412-2-92, 

771-412-2-110 samt 771-412-2-151 i Kastelholm, Sunds kommun, enligt bilaga I121E55. 

Landskapsregeringen förbehåller möjligheten att komma med ytterligare utlåtanden i ett 

senare skede. 

 

Bakgrund 

En underrättelse om planläggning inkom till landskapsregeringen den 12.8.2021. 

Fastighetsägarna önskar utveckla den södra delen av planområdet för en mångsidig 

konsert-, utbildnings-, och evenemangslokal. Planändringen fordrar en omdisponering av 

befintlig byggrätt. 
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 

Ärendenr Datum 

20.9.2021

Hänvisning 

ÅLR 2021/6917 

Kontaktperson 

Vägingenjör Åsa Mattsson 

Trafikingenjör Elin Roselius 

Infrastrukturavdelningen 

PBL-ingenjör Karolina Gottberg 

Härst. 

Ärende 

Utlåtande gällande detaljplaneändring av fastigheterna 771-412-2-92, 771-412-2-110 
samt 771-412-2-151 i Kastelholm, Sunds kommun 

Ärende 

Ålands landskapsregering har den 12.8.2021 tillhandahållit underrättelse om planläggning 

av fastighetsägarna för fastigheterna 771-412-2-92, 771-412-2-110 samt 771-412-2-151 i 

Kastelholm, Sunds kommun. 

Ålands landskapsregerings vägnätsbyrå har på anhållan av landskapsregeringens 

infrastrukturavdelning den 16.08.2021 ombetts inkomma med synpunkter inför den 

kommande planändringen.  

Utlåtande 

Ålands landskapsregering är väghållare för landsvägar och bygdevägar enligt 20 § 

landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland, nedan lagen om allmänna 

vägar och är således även väghållare för landsväg nr 2, Sundsvägen och landsväg nr 620 

Slottsvägen. 

Ålands landskapsregering planerar att anlägga en gång- och cykelbana på den sydvästra 

sidan av landsväg nr 2 förbi det område som berörs detaljplanen. Detta behöver beaktas 

vid den fortsatta planeringen. Närmare information om vägplanens utbredning fås från 

Vägnätsbyrån.  

Enligt 41 § 1 mom. lagen om allmänna vägar får byggnad inte förekomma på vägs 

sidoområde eller skyddsområde, det senare sträcker sig till ett avstånd av 20 meter från 

landsväg beräknat från körbanans mitt.  

Bilaga I121E55

http://www.regeringen.ax/


 

 

PB 1060, AX-22111 Mariehamn | +358 18 25 000 | registrator@regeringen.ax 

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman. 

www.regeringen.ax  
1 (1) 

   

Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE       

Ärendenr Datum 

- Välj datum

 

Hänvisning 

ÅLR 2021/6917 

 
Kontaktperson 

Naturvårdsintendent David Abrahamsson 

Infrastrukturavdelningen 

PBL-ingenjör Karolina Gottberg 

Härst. 

 

 

 

 

Ärende 

Utlåtande gällande detaljplaneändring av fastigheterna 771-412-2-92, 771-412-2-

110 samt 771-412-2-151 i Kastelholm, Sunds kommun 

Ärende 
Miljöbyrån har begärts om utlåtande gällande detaljplaneändring vid Kastelholm, lägenheterna 2:91, 2:110 

och 2:151. 

 
Utlåtande 
  

Det konstateras att den tilltänkta planändringen sker inom ett av de mest anmärkningsvärda natur- och 

kulturlandskapen som existerar på Åland och att denna byggnation kan få direkta konsekvenser för 

närmiljön; däribland den ängsmiljö som finns i området, som har en viktig betydelse för den biologiska 

mångfalden.  

 

Området som planeras för exploatering måste inventeras för naturvärden före man slår fast en detaljplan.  

Sedan tidigare har uppmärksammats att det bland annat finns ett bestånd av den fridlysta och sårbara arten 

luddros (Rosa sherardii) som inte får påverkas ytterligare enligt 14 §., LL (1998:82) om naturvård. Längs 

Slottsvägen växer även flera exemplar av lind (Tilia cordata) som inte tas upp i detaljplanen, dessa bör tas i 

beaktande vid fortsatt planläggning. Utöver dessa artförekomster förekommer även torrängar och gammal 

åkermark i området. 

  
  

 

 

 

Naturvårdsintendent David Abrahamsson  

 

 

 

  

 

http://www.regeringen.ax/
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 233 U3a 

Ärendenr Datum 

– 7.10.2021

 

Hänvisning 

ÅLR 2021/6917 

 
Kontaktperson 

Överantikvarie Jonas Karlsson 

Antikvarie Daniel Anderberg 

Infrastrukturavdelningen  

PBL-ingenjör Karolina Gottberg 

Härst. 

 

 

 

 

Ärende 

Utlåtande gällande detaljplaneändring av fastigheterna 771-412-2-92, 771-412-2-

110 samt 771-412-2-151 i Kastelholm, Sunds kommun 

Ärende 

Ålands landskapsregering har den 12.8.2021 tillhandahållits underrättelse om 

planläggning av fastighetsägarna för fastigheterna 771-412-2-92, 771-412-2-110 samt 

771-412-2-151, i Kastelholm, Sunds kommun. 

Ålands landskapsregerings kulturbyrå har på anhållan av landskapsregeringens 

infrastrukturavdelning den 16.08.2021 ombetts inkomma med synpunkter inför den 

kommande planändringen. 

 

Utlåtande 

För kulturbyråns del berör anhållan om planläggningens påverkan i enligt lag fredade 

fasta fornlämningar och byggnader samt skyddsvärda kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och miljöer. 

Kulturbyrån gör bedömningen att det i nuläget inte går att ta ställning till det kommande 

detaljplaneförslagets inverkan på kulturmiljön, då ett nytt detaljplaneförslag ännu inte 

tagits fram. Beredningen har inte heller tagit ställning till vad som kommer att ändras i 

förhållande till den gällande detaljplanen. Sunds kommuns beslut (dat. 16.8.2021) om 

detaljplaneändring av de ovan nämnda fastigheterna inte innebär att någon utökad 

byggrätt fodras, utan att det endast är en omdisponering av den som redan finns. 

Kulturbyrån konstaterar att Sunds kommuns prövning av detaljplanen ska genomföras i 

enlighet med 26 § Förvaltningslag (2009:8) för landskapet Åland. Ärendet ska utredas 

tillräckligt och på ett behörigt sätt och myndigheten skall i detta syfte skaffa den 

information och den utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

Eftersom detaljplanens påverkan i områdets omfattande landskapsmässiga värden inte 

utreddes vid beredningen av den existerande planen och alltså saknas som grund för 

http://www.regeringen.ax/
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omdisponering av byggrätten, önskar kulturbyrån föra fram följande anvisningar för 

fortsatta behandling av planläggningsärendet: 

 

Planläggaren bör göra en översyn av outnyttjad byggrätt inom planområdet. En 

omdisponering av byggrätten bör även innefatta en utredning om huruvida byggrätten bör 

reduceras, så att områdets landskapsmässiga- och kulturhistoriska värden ska kunna 

upprätthållas och utvecklas. Kommunen har i detta avseende att se till att kulturmiljöns 

värden kan upprätthållas i enlighet med vad som specificeras i 26 och 27 §§ plan- och 

bygglagen (2008:102) för landskapet Åland (PBL). Om fördelningen av byggrätten, till följd 

av detaljplaneändringen, ändras väsentligt, bör Sunds kommun utfärda byggnadsförbud 

inom planområdet medan planprocessen pågår. 

Rörande planläggningsförfarandet i övrigt vill kulturbyrån särskilt anföra att det i detta fall 

torde vara ändamålsenlig att, utöver sedvanligt utställningsförfarande enligt 31 § i PBL, 

även enligt 8 § Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland (PBF) kalla till 

samråd i beredningsskedet, i vilket planutkast, tillhörande motiveringar och 

konsekvensutredningar presenteras. 

Kulturbyrån konstaterar att den befintliga planens byggrätt även kan komma att påverkas 

av konstaterade fornlämningar eller av annan planerad samhällsutbyggnation, såsom 

kommande anläggande av GC-bana längs Sundsvägen. Sammantaget skapar detta ett 

behov av en översyn av merparten av den outnyttjade byggrätten inom planområdet. Ett 

nytt planförslag är avhängig en sådan översyn. Därmed uppmanar Kulturbyrån Sunds 

kommun att utfärda ett byggnadsförbud inom planområdet enligt 29 § PBL medan 

planprocessen pågår. 

Ändringsförslagens påverkan på kulturmiljön kan inte bedömas innan de presenteras i ett 

nytt detaljplaneförslag. Den byggnadsrätt samt de ytor för infrastruktur samt parkeringar 

som specificeras i den befintliga detaljplanen är dock av en sådan skala att om den 

genomförs kommer leda till mycket negativa konsekvenser för den känsliga kulturmiljön 

kring Kastelholms slott. En omdisponering av byggrätten bör därför innefatta en 

utredning över en kraftig reducering av densamma för att områdets ovärderliga 

landskapsmässiga- och kulturhistoriska värden ska kunna upprätthållas och utvecklas. 

Kulturbyrån bedömer detta som nödvändigt för att Sunds kommun ska kunna se till att 

de krav som anges i 26–27 § PBL rörande planens innehåll och utformning ska kunna 

efterlevas. 

 

Sunds kommun bör vid fortsatt beredning utreda huruvida planen kan medföra betydande 

miljöpåverkan på ett sätt som föreskrivs i Landskapslag (2018:31) om 

miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning (MKB-lagen) samt i Landskapsförordning 

(2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning (MKB-förordning). 

Med hänseende till områdets höga kulturvärden, samt till det faktum att den befintliga 

detaljplanen aldrig genomförts, vill kulturbyrån framhålla att Sunds kommun, i samband 
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med framtagande av ett planförslag, behöver redovisa en miljöbedömning enligt 3 kap. 

15 § i MKB-lagen. 

Sunds kommun bör därmed vid utställning av ett nytt planförslag i enlighet med 15 § i 

MKB-lagen hålla avgränsningsråd i syfte att fastställa detaljgraden av den miljörapport 

som enligt 18 och 19 §§ i samma lag, skall sammanställas inom ramen för 

miljöbedömningen. Vid bedömningen ska identifieringen av omständigheter enligt 7 § i 

MBK-förordning utgå från det påverkade områdets kulturvärden. 

Inom planområdet finns tre sedan tidigare kända fasta fornlämningar som ska beaktas vid 

utformningen av plan. Ifall planläggaren utreder möjligheten att utöka exploatering av 

mark på övriga markområden är denna skyldig med stöd av 13 § i Landskapslagen (1965:9) 

om fornminnen (fornminneslagen) skyldig att utreda huruvida planerad nyttjande av 

markområde kan beröra fasta fornlämningar som inte tidigare varit kända. 

Inom detaljplaneområdet ligger tre enligt fornminneslagen skyddade fasta fornlämningar: 

Su 12.18, ett höggravfält från den yngre järnåldern, Su 12.30, en industrilämning 

innehållande kalk- och tegelkross, vilken troligen hör samman med det omfattande 

tegelbruk som ägde rum i Kastelholm under medeltiden fram till 1600-talet samt Su 

12.31, resterna av en tegellada. Området ligger även intill Kastelholms slott, Su 12.23 

(enligt bilaga 1). 

Kulturbyrån bedömer att tidigare arkeologiska utredningar som gjorts i samband med 

planläggningen eller för andra syften såsom vägplanering inom planområdet endast 

omfattar de områden som har pekats ut för exploatering. Om det i samband med 

detaljplaneändringen pekas ut nya områden för exploatering som inte tidigare utretts 

arkeologiskt, ska planläggaren se till att dessa områden utreds arkeologiskt innan 

exploatering påbörjas. 

 

Motivering 

Planområdets utformning och dess nuvarande byggrätt 

Kulturbyrån konstaterar att Sunds kommun vid den nuvarande detaljplanens utformning 

år 2014 har tillhandahållit anvisningar från Ålands landskapsregering (museibyrån) och 

Museiverket. 

Museibyrån framförde i sitt utlåtande (124 U4, 1.8.2014) en analys och ett motiverat 

ställningstagande om att man inte ställde sig bakom detaljplaneförslaget då det inte 

ansågs gå i linje med planbeskrivningens målsättningar samt att de står i strid med de 

uttalade långsiktiga bevarandeintentionerna för området. Utöver synpunkter på 

planförslagets höga exploateringsgrad samt föga anpassning till den känsliga kulturmiljön 

framförde museibyrån även planarbetets brister avseende konsekvensutredning. 

Museibyrån framförde att projektet gott och väl uppfyllde kriterierna för att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning enligt dåvarande Landskapslagen (2006:82) om 

miljökonsekvensbedömning. 
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I Museiverkets utlåtande till Sunds kommun (dat. 30.7.2014) lyftes Kastelholms slott och 

dess sammanhang med det omgivande landskapet fram som ett särskilt värde att beakta. 

I fråga om byggnadsplacering och skala framfördes att ett förverkligande av detaljplanen 

skulle leda till betydande negativa landskaps- och kulturmiljömässiga konsekvenser. Även 

här framfördes vikten av att genomföra en ordentlig miljökonsekvensutredning. 

Kulturbyrån konstaterar att den utställda detaljplanen antogs av Sunds 

kommunfullmäktige den 2.6.2015 utan att planen ställdes ut på nytt och utan någon 

redovisning om hur inkomna synpunkter på planförslaget beaktats. Någon 

genomgripande konsekvensutredning om vilken påverkan planen skulle ha för 

kulturmiljön kring Kastelholm presenterades inte, vilket betyder att planläggaren i 

praktiken valde att inte beakta de sakkunnigutlåtanden som lämnats in från 

landskapsregeringen och från Museiverket vid behandlingen av ärendet. 

Kulturbyrån konstaterar att den nuvarande restaurangbyggnaden uppfördes i området 

innan planarbetet påbörjades. Restaurangtomten undantagen är det alltjämt värdefulla 

kulturlandskapet inom planområdet opåverkat av de planerade förändringarna. Ytan 

består av ett relativt kuperat småbrutet kulturlandskap med små åkertegar i landskapets 

dalsänkor mellan åkerholmar och övriga impediment bestående av naturlig ängsmark. 

Byggnaderna tillhörande gården Elnas har utifrån jordbrukslandskapet en ändamålsenlig 

placering på ett impediment mellan åkertegarna och utgör i sig en del av kulturmiljön. 

Hela planområdet utgör en del av Kastelholms slotts oexploaterade omland och har ett 

mycket högt kulturmiljö- och upplevelsevärde som sådant. Det är också relevant att 

beakta att denna typ av kulturmiljöer även hyser höga miljövärden. 

Den befintliga detaljplanen antagen den 7.5.2015 specificerar, utöver de ca 1800 kvm 

våningsyta som upptagits för den befintliga restaurangbyggnaden, en hittills outnyttjad 

byggnadsrätt på ca 9920 kvm våningsyta. Därtill tillkommer ett planerat vägnät inom 

planens HF område vilket tänks bindas ihop med befintliga infarter från Slottsvägen och 

Sundsvägen i väst och nordöst. En ny infart är planerad till planområdets sydöstra hörn 

där också den befintliga åkerytan avsatts för en parkeringsyta om ca 2500 kvm. 

Eftersom den befintliga planen inte till några delar har genomförts kommer en 

omdisponering och anspråkstagande av dess byggrätt ha en potentiellt omfattande 

miljöpåverkan i detta känsliga område. Kulturbyrån konstaterar att detta motiverar att den 

befintliga byggrätten reduceras. Det framlagda initiativet om att endast omdisponera 

byggrätten återaktualiserar tidigare ställda krav om att låta genomföra  en 

miljöbedömning enligt 3 kap. 15 § MKB-lagen. 

 

Fasta fornlämningar och fornlämningsmiljöer 

Kulturbyrån konstaterar att den arkeologiska undersökningsverksamheten regleras i 

Landskapslagen (1965:9) om fornminnen (fornminneslagen). Ändring av en detaljplan 

föranleds av offentligt rättsligt samfunds initiativ och gäller ändring av markanvändning. 
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Enligt 13 § i fornminneslagen skall den som avser att genomföra arbetsföretaget i god tid 

utreda om någon fast fornlämning kan komma att beröras. 

Kulturbyrån konstaterar att gällande detaljplan har utgått från de arkeologiska 

utredningar som genomfördes 2012, 2014 och 2015. År 2018 gjordes ytterligare 

arkeologiska utredningar inför en planerad gång- och cykelbana längs med landsväg 2. I 

samband med en omkartering av Su 12.18 och Su 12.30 år 2018 försköts läget för Su 

12.18 söderut, vilket har inverkan på planområdets disposition. 

 

Tillämpade lagrum 

1 och 13 §§ Landskapslag (1965:9) om fornminnen 

26 § Förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland 

3 kap 15, 18 och 19 §§ Landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och 

miljöbedömning. 

7 § Landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning 

26, 27 och 29 §§ Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland 

5, 7 och 8 §§ Plan- och byggförordning (2008:107) för landskapet Åland 

 

 

 

Enhetschef Mikko Helminen 

 

 

Överantikvarie Jonas Karlsson 

 

 

Antikvarie Daniel Anderberg 

 

 

BILAGOR  Bilaga 1. Kartutdrag över det berörda området med påträffade lämningar inom det 

berörda området markerade. Fornlämningens precision följer skala 1: 2500. 
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