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Beskrivning av byggnadsplan och dess bestämmelser. 
 
 
Områdesbestämning: Byggnadsplaneområdet omfattar en del av fastigheten Norrgård 

2:15 på Mickelsö i Vårdö kommun.  
 Genom fastställandet av byggnadsplanen bildas bostadskvarteren 

1 t.o.m. 7 samt park- och vägområden. 
  Områdets totala areal är ca 5,5 ha. 
 
Lägesbestämning: Området ligger på Mickelsö längs kommunalvägen som leder ut 

till bykärnan. Området består i huvudsak av obebyggda skogs- 
och impedimentmarker, men har i öster även ett smalt strand-
område som gränsar till samfällda tillandningar och fiskevatten-
områden i Bussöfjärden.  
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1. BASFAKTA 
 
11. Planeringssituation 
 
11.2 Generalplan eller motsvarande 

Området lyder inte under Generalplan. 
 
11.3 Byggnadsplan eller motsvarande 
              Området har inte tidigare byggnadsplanerats. 
 
11.4 Byggnadsordning 
 
11.5 Fastighetsregister 

Byggnadsplaneområdet omfattar del av fastigheten Norrgård 2:15. 
 
11.6 Byggnadsförbud 

På området råder inte byggnadsförbud. 
 

11.7 Beslut, planer 
 
11.8 Baskarta 

Byggnadsplanen är uppgjord på basen av Lantmäteriverkets Terrängdatabas och 
fastighetsindelning per 14.02.2005 (bilaga 1),  Lantmäteriverkets kartutskrift med 
flygfoto per 03.11.2005 (bilaga 2) samt utgående från utsnitt av Lantmäteriverkets 
digitala kartunderlag. 

 
12. Markägoförhållanden 

Fastigheten ägs av Niclas Lindholm i Mickelsö, Vårdö. 
 

13.         Bebyggelse 
Planområdet är obebyggt 

 
14.        Naturmiljö 

Området består av en delvis trädbevuxen bergsluttning ner mot stranden i öster. 
Högsta nivån ligger ca 20 m över havet och därifrån är det en tämligen jämn 
sluttning ner till kommunalvägen som går längs stranden. Uppe i väster finns ett 
mindre kärrområde. 

 
15.        Särdrag och skyddade objekt 

Området utgör en del av en större helhet med förhållandevis oexploaterad skogs- 
och strandmiljö i naturtillstånd. Områdets särdrag består i själva lokaliseringen i 
skärgårdsmiljö, samt läget med en östsluttning ner mot Bussöfjärden. Detta ställer 
speciella krav på anpassning av ny bebyggelse. 
I utlåtande från Museibyrån daterat den 14 november 2006 konstateras att området 
inte tycks belastas av några hinder av antikvarisk natur, men man uppmärksamgör 
på att det i anslutning till vägområdet vid den norra områdesgränsen, på väster sida 
om vägen, står en ca 0,8 m hög minnessten som härrör från vägens byggande. 
Man anser det viktigt att minnesstenen inte kommer till skada eller flyttas från 
platsen. I anslutning till minnesstenen har därför avsatts ett skyddsområde för 
skyddade objekt.  
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2. MÅLSÄTTNINGAR 
 

Målsättningen med byggnadsplanen är att reglera framtida exploatering och 
bebyggelse så att inverkan på naturmiljön blir liten och så att naturområdets 
helhetskaraktär bibehålles. Med detta strävas till att planområdet på ett bra sätt ska 
komplettera den redan befintliga och glest spridda bebyggelsen på Mickelsö. 
Avsikten är också att kunna erbjuda ett alternativ med ostört och naturnära boende. 
 

 
3.           BYGGNADSPLAN OCH DESS MOTIVERING (bilaga 3) 

 
Byggnadsplanebeteckningarna är i enlighet med av Ålands Landskapsregering 
publicerad skrift: Planbeteckningar för Åland, daterad 25.10.2005.  

 
              Markanvändning 
 

Markanvändningen fördelar sig enligt följande: 
 

- område för fastboende i egnahem  ca 2,6 ha 
- parkområde i naturtillstånd  ca 1,9 ha 
- område för allmän väg   ca 0,4 ha 
- vägområde för intern trafik  ca 0,5 ha 

 
Planområdets totala areal är ca 5,5 ha. 

 
 

              Byggnadsplan 
                
              På byggnadsplaneområdet finns 8 st bostadstomter enligt följande: 
 

- kvarter 1  ca 2615 m2 
- kvarter 2, tomt 1 ca 3137 m2 

- kvarter 2, tomt 2 ca 2953 m2 

- kvarter 3  ca 3496 m2 
- kvarter 4  ca 2991 m2 
- kvarter 5  ca 3243 m2 
- kvarter 6  ca 3607 m2 
- kvarter 7  ca 3577 m2 

 
Vägområdet har placerats och anpassats till terrängen så att vägen till största delen 
ligger på ungefär samma höjdnivå längs sin sträckning, och så att det inte föror-
sakas mer än nödvändigt med bergs- och jordschaktningar.  
I anslutningen bör lämpligen byggnadsplanevägen anläggas med ett planare parti 
närmast kommunalvägen, innan den fortsätter med brantare stigning uppåt 
sluttningen.  
 
Tomterna är förhållandevis stora för att därigenom förbättra förutsättningarna för att 
bevara befintlig terräng och naturligt förekommande vegetation.  
Det har också införts planbestämmelser om detta; buskar och sly får avverkas men 
kalhuggning av något område tillåts ej utöver vad som behövs för att bygga hus, 
vägar, vändplaner och liknande.  
I praktiken innebär detta att varje tomt inspekteras och bedömes skilt för sig och att 
byggnadsnämnden anger vilka träd som får avverkas.  
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             Byggnadsplanebestämmelser 
 
 

     
 
KVARTERSOMRÅDE FÖR EGNAHEMSBEBYGGELSE 

                
1. Varje tomt får bebyggas med antingen ett enfamiljshus, ett parhus eller ett 

kopplat parhus i en eller högst två våningar. Dessutom får det på varje tomt 
uppföras fristående sidobyggnader.. De sluttande tomterna gör att det kan bli 
aktuellt att även bygga hus med källar- eller suterrängvåning. Källarvåning 
räknas ej in i våningstalet.  
 

2. På varje tomt får det även uppföras garage- och ekonomibygnader i en våning 
och med en sammanlagd våningsyta om högst 1/5 av tomtens byggrätt.  
I sidobyggnad får inrymmas utrymmen för fastighetens tekniska försörjning, 
garage, biltak, förråd, hobby- och gästrum eller därmed jämförbara använd-
ningsändamål. 
Sidobyggnader får placeras fritt på tomten, även utanför byggnadsytan. Hela 
sidobyggnaden skall dock vara placerad inom eget tomtområde. D.v.s. att även 
takfötter, grundkonstruktioner, dagvatten- och dräneringsledningar och liknande 
skall rymmas inom egen tomt. 

 
3. Det är önskvärt att bilparkering i huvudsak sker inne på tomterna och därför 

krävs att på varje tomt anlägges minst två bilparkeringsplatser. Till antalet 
räknas bilplatser placerade på öppen parkering, under biltak eller i bilgarage. 

 
4. För att begränsa byggnadshöjden får taklutningen vara högst 30 grader. Själva 

takformen är däremot inte reglerad utan alla typer av tak s.s. sadeltak, pulpettak 
etc. är tillåtna.  

 
5. Ytterväggarnas huvudsakliga fasadmaterial skall vara antingen trä eller puts, 

eller en kombination av dessa material. Större fönster- eller väggpartier helt eller 
huvudsakligen i glas kan användas som ett komplement till de föreskrivna 
fasadmaterialen, men däremot tillåts inte att t.ex. tegel, betong, plåt, skiv- eller 
andra material ingår i fasaden i annat än ringa omfattning 

 
6. Med tanke på landskapsbilden är det önskvärt att byggnaderna ges en 

underordnad framtoning med en dämpad färgskala. Utvändig färgsättning skall 
därför godkännas av Byggnadsnämnden i samband med beviljandet av 
byggnadslov. 
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PARKOMRÅDE SOM BEVARAS I NATURTILLSTÅND 
 
Kärrmarken i väster och strandremsan öster om kommunalvägen har avsatts som 
parkmarker eftersom de är områden med speciella naturvärden som inte lämpar sig 
för bebyggelse. Dessutom har det avsatts parkområden mellan tomterna för att öka 
andelen orörd skogsmark och ge naturliga gångstråk från de övre tomterna och ner 
till stranden, samt för att minska behovet av häckar eller staket mellan tomterna. 
Parkområdena kan utnyttjas för områdesgemensamma ledningsdragningar och kan 
även tas i bruk som vägområde vid en eventuell framtida utvidgning av byggnads-
planeområdet västerut. 
För att ge området större trivselvärde tillåts även att de boende låter bygga två 
gemensamma sjöbodar. Själva strandlinjen ligger dock inom en samfälld tillandning 
utanför planområdet. Ifall de boende skulle önska att t.ex. anlägga en hamn för fri-
tidsbåtar krävs därför samfällighetens tillstånd. 
 
 
 

   
 
ROMERSK SIFFRA ANGER STÖRSTA TILLÅTNA ANTAL VÅNINGAR I 
BYGGNAD ELLER DEL AV BYGGNAD 
 
”Med våning avses utrymme i byggnad, som begränsas av golvplan och 
mellanbjälklag eller vindsbjälklag och som i sin helhet eller till någon del ligger över 
markytan och vari enligt bestämmelserna om byggande må inrymmas bonings- eller 
arbetsrum eller utrymmen, som tjäna byggnadens huvudsakliga ändamål, eller med 
dem jämförliga utrymmen.” 
(139§, Byggnadsförordning (1963:40) för landskapet Åland) 
 
 
 

 
 
BRUTET TAL FRAMFÖR ROMERSK SIFFRA ANGER HUR STOR DEL AV 
KÄLLARVÅNING I FÖRHÅLLANDE TILL OVANLIGGANDE VÅNING, SOM UTAN 
HINDER AV VÅNINGSTALET FÅR ANVÄNDAS FÖR UTRYMMEN SOM 
INRÄKNAS I VÅNINGSYTAN. 
 
Som källarvåning räknas underliggande våningsplan som är så placerat att 
golvnivån i våningen ovanför ligger högst 1,5 m över omgivande, naturlig 
terrängnivå. 
 
Det brutna talet anger alltså största tillåtna våningsyta för suterrängvåning i 
förhållande till bostadsvåningen ovanför. 
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BYGGNADSYTA. 
 
Huvudbyggnader skall placeras inom angiven byggnadsyta.  
 
Små sidobyggnader, såsom t.ex. lusthus, gårdsförråd och därmed jämförbara bodar 
och byggnader i en våning får dock uppföras utanför angiven byggnadsyta. 
 

 

rvrvrvrvrvrvrv

 
DEL AV OMRÅDE RESERVERAT FÖR OMRÅDESGEMENSAM ANLÄGGNING 
FÖR RENING AV AVLOPPSVATTEN 
 
En del av parkområdet har reserverats för avloppsvattenreningsverk som ska 
betjäna samtliga fastigheter inom byggnadsplaneområdet.  
 
 
 

 
 
DEL AV OMRÅDE RESERVERAT SOM SKYDDSOMRÅDE FÖR SKYDDADE 
OBJEKT 
 
En befintlig minnessten har skyddats vilket innebär att  den skall bevaras och inte 
får komma till skada eller flyttas från platsen. 
 
 
 

 
 
TRAFIKOMRÅDE 
 
Område som reserveras för befintlig kommunalväg inklusive sidoområden. 
 
 
 

 
OMRÅDE FÖR BYGGNADSPLANEVÄGAR OCH VÄNDPLANER INKLUSIVE 
SIDOOMRÅDEN 
 
Inom området får även placeras ledningsdragningar och tekniska anläggningar 
avsedda för byggnadsplaneområdets gemensamma behov. Befintligt trädbestånd 
skall i så stor utsträckning som möjligt bevaras. 
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OMRÅDETS TRAFIKANSLUTNING 
 
Anger byggnadsplanerområdets körförbindelse till kommunalväg. 
 
 

 
 
FÖR RÖRLEDNINGAR RESERVERAD DEL AV OMRÅDE 
 
På tomt nr 1 i kvarter 2 är det för rörledningar reserverat ett 3 meter brett delområde 
inom vilket tomtägare är skyldig att ge tillträde för service-, underhålls- och repara-
tionsarbeten på nedgrävda ledningar. För att utföra arbeten på ledningarna kan det 
bli nödvändigt att inom delområdet göra grävnings- och markarbeten varför plan-
teringar inom detta område skall undvikas.  Ledningsnätets ägare åligger att efter 
utförda arbeten inom delområdet återställa detta till det skick det hade innan 
arbetena påbörjades. 
 
 

4.         GENOMFÖRANDET 
                

Regleras genom planläggningsavtal mellan markägaren och kommunen. 
 
 
Sund den 27 december 2006 
 
 
Arkitekt Michael Donalds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor: 1.    Terrängdatabas och fastighetsindelning per 14.02.2005 
  2.    Lantmäteriverkets kartutdrag med flygfoto 03.11.2005 
  3a.  Byggnadsplan daterad 27.12.2006 
  3b.  Teckenförklaringar och byggnadsplanebestämmelser dat. 27.12.2006 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3a, byggnadsplan. 
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Bilaga 3b, Teckenförklaringar och byggnadsplanebestämmelser. 
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