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Sunds kommun: Kommunöversikt del VI 
 

Byplanering i Domarböle, Gunnarsby, Jussböle, Löfvik, Pehrsby, Träsk, Vivasteby samt 

del av Bomarsund med Prästö, Smedsböle, Svensböle och Tosarby byar. 

2012- 
 

PLANBESKRIVNING 

1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte med kommunöversikten 

 Sunds kommun har valt att arbeta byavis med sin kommunöversikt. Byplaneringen 

är således den metod som valts och byaplanerna kommer tillsammans att bilda en 

kommunöversikt. 

 

 

1.2. Kommunöversiktens rättsverkan 

 I enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) för landskapet Åland (ÅFS 102/2008) 

skall kommunöversikten ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vat-

tenområden och om hur bebyggelsen ska användas, förändras och bevaras. 

 

 Kommunöversiktens ändamål: Till vägledning för beslut i plan- och byggfrågor ska 

varje kommun utarbeta en heltäckande kommunöversikt. 

 

 

1.3. Kommunöversiktens utformning 

Kommunöversikten består av en kartdel och en textdel.  

 

 

1.4. Beskrivning av området 

Detta skede av kommunöversikten (etapp VI) omfattar byarna Domarböle, Gun-

narsby, Jussböle, Lövfvik, Pehrsby, Träsk, Vivasteby samt delar av byarna Bomar-

sund med Prästö, Smedsböle, Svensböle och Tosarby.  
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2. BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN 

2.1. Planområde 

2.1.1. GENERALPLANER 

Områden där beslut om generalplanläggning fattats eller områden med fast-

ställd/antagen generalplan finns inte inom dessa byar. 

 

2.1.2. DETALJPLANER 

Inom området finns inga antagna/fastställda detaljplaner eller områden där beslut 

om detaljplanering fattats. 

 

 

2.2. Tätbebyggelseområde (oplanelagt)  

Ev. förstätning, om- och tillbyggnation inom tätbebyggelseområde bör ske med var-

samhet. Proportion, placering, hänsyn och anpassning till befintlig bebyggelses ka-

raktär är viktiga att beakta. 

 

BB 12 Domarböle bykärna 

Bebyggelsen är till största delen ansluten till Bocknäs Vatten genom Västra Sunds 

Vattens huvudledningsnät.  

Avloppsnät är utbyggt, de flesta fastigheterna är anslutna. Övriga fastigheter har en-

skilda avloppslösningar. Ny bebyggelse bör anslutas till avloppsnät.  

 

Bebyggelsen är till största delen ansluten till Bocknäs Vatten genom Västra Sunds 

Vattens huvudledningsnät.  

 

I 2 Industriområde 

Ålands fiskodling är en landskapsägd och -driven landbaserad fiskodlingsanstalt be-

lägen i Guttorp. 

Vid Ålands fiskodling kläcks och uppföds yngel av, havsöring, sik, gädda samt en 

liten mängd lax. Fiskynglen säljs främst till fiskelag och fiskevårdssammanslutning-

ar för utplantering i de egna vattenområdena. För yngelproduktionen används i 

första hand rom från åländsk vildfisk. 

 

 

2.3. Område lämpligt för tätbebyggelse (oplanelagt) 

Det är önskvärt att ny bostadsbebyggelse kan tillkomma i bykärnorna i måttfull takt. 

Vattenförsörjning finns i byn. Det är vanligast att avloppshanteringen sköts fastig-

hetsvis. Befintliga fastigheter uppfyller i allmänhet inte de nya krav som ställs. 

 

B  Utvidgning och komplettering av bykärnorna med beaktande av väg-

nät, vattenförsörjning och landskapsbild. 

 

Då bygglov beviljas för kompletterande bebyggelse i anslutning till bykärnorna bör 

stora krav ställas på anpassningen till befintlig bebyggelse, vad gäller byggnaders 

storlek, placering och utformning, se närmare under värdefulla kulturlandskap (S 

47). Som rådgivning till husbyggare används Museibyråns anvisningar för byg-

gande i kulturmiljö: Råd och rekommendationer vid renovering av byggnader och 

bevarande av kulturhistoriska miljöer. (Som bilaga till denna beskrivning). 
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2.3.1. OMRÅDEN I BEHOV AV PLANLÄGGNING 

Komposteringsanläggningen i Gunnarsby, på fastighet Gunnarsby 1:2. Ett miljötill-

stånd för en komposteringsanläggning finns för anläggningen. Området är i behov 

av planläggning eftersom verksamhetens påverkan på miljön förutsätter en mera 

omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande.   

 

 

2.4. Skyddsområde 

2.4.1. INRÄTTADE NATURRESERVAT  

SN 2 Löfvik. 

Inrättat 2008 (ÅFS 56/2008). 

Området omfattar ca 4 ha. Avsikten är att skogen inom området i allt väsentligt 

skall utvecklas fritt. 

Området kan anslutas till Ålands del av Natura 2000. 

 

SN 3 Gunnarsby 

Inrättat 2008 (ÅFS 58/2008). 

Området omfattar ca 31 ha. Avsikten är att skogen inom området i allt väsentligt 

skall utvecklas fritt. 

Området kan anslutas till Ålands del av Natura 2000. 

 

2.4.2. FREDADE NATURMINNEN 

Finns ej. 

 

2.4.3. SKYDDSVÄRDA BIOTOPER       

Här upptas de områden som är skyddade enligt skogs- och naturvårdslagen (ÅFS 

83/98 och ÅFS 82/98). Biotoperna är oftast små men viktiga att bevara eftersom de 

bidrar till en mer varierad och rik natur. 

Inom de redovisade skyddade biotoperna ingår inte, av praktiska skäl, träd på bergs-

impediment, stränder samt barrskogsbevuxna öar mindre än 10 ha. Dessa är skyd-

dade enligt skogsvårdslagen. Likväl är biotopinventering som gjorts inte heltäck-

ande, även om en biotop inte finns redovisad så är den skyddad enligt lagen. Text 

med kursiv stil utgör citat ur inventeringen. 

 

SB 25 Förkastning (Jussböle by) 

Areal: 9,5 ha 

Biotoptyp: Förkastning 

 

SB 26 Förkastning (Gunnarsby by) 

Areal: 1,4 ha 

Biotoptyp: Förkastning 

 

SB 27 Klibbalkärr (Träsk by) 

Areal: 0,3 ha 

Biotoptyp: Klibbalkärr 

 

SB 28 Klibbalkärr (Bomarsund by) 

Areal: 3,9 ha 

Biotoptyp: Klibbalkärr 

 



4 

 

SB 29 Bäck (Gunnarsby by) 

Areal: 0,4 ha 

Biotoptyp: Liten bäckravin med en smal, naturligt slingrande bäckfåra där det 

växer litet majbräken och hultbräken.  

 

SB 30 Trädfattig mosse eller myr (Gunnarsby by) 

Areal: 0,8 ha 

Biotoptyp: Liten myr som är glest bevuxen med tvinvuxna tallar.  

 

SB 31 Trädfattig mosse eller myr (Jussböle by) 

Areal: 0,3 ha 

Biotoptyp: Öppen långsmal myr. 

 

SB 32 Trädfattig mosse eller myr (Jussböle by) 

Areal: 0,8 ha 

Biotoptyp: Liten myr som är glest bevuxen med tvinvuxna tallar och enstaka små 

björkar. 

 

SB 33-35 Flyttblock 

Biotoptyp: Flyttblock 

 

SB 36-38 Asp 

Biotoptyp: Asp med minst 170 cm omkrets 

Behandling: Aspen lämnas orörd, ringbarkning är inte tillåten. 

 

2.4.4. FASTA FORNLÄMNINGAR  

På kartorna har införts de fornlämningar som är kända enligt landskapsregeringens 

register. Numreringen är samma som i museibyråns fornminnesinventering. Nedan 

redovisas en sammanfattning. 

 

Domarböle by 

SF 5.1 Rösen och stensättning daterade till bronsåldern. 

SF 5.2 Rösegravfält med 14 anläggningar daterade till brons/äldre järnåldern. 

SF 5.3 Rösegravfält (fem anläggningar) från brons/äldre järnåldern. 

SF 5.4   Röse (två anläggningar) daterade till brons/äldre järnåldern. 

SF 5.5 Rösegravfält med 18 anläggningar daterade till brons/äldre järnåldern. 

SF 5.6 Höggravfält, 39 anläggningar, daterat yngre järnåldern. 

SF 5.7 Ett långröse daterat till brons/äldre järnåldern. 

 

Gunnarsby by 

SF 8.4   Rösegravfält med fem anläggningar daterade till brons/äldre järnål-

dern. 

 

Jussböle  by 

SF 11.1 Höggravfält med 40 anläggningar som daterats till yngre järnåldern. 

SF 11.3 Ett röse, brons/äldre järnålder. 

 

Smedsböle/Domarböle by 

 SF 22.1   Smedsböle, Östergård 4:0, Sportkila 1:12 och 1:14 samt Domarböle, 

Södergård 3:7, Kolsvidja/Sportkila. Boplatsområde, stenålder. 
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Tosarby  by 

SF 26.2 Två rösen daterade till bronsåldern. 

SF 26.3 Ett röse från bronsåldern. 

SF 26.4 Rösegravfält, 12 anläggningar, daterade till brons/äldre järnåldern. 

 SF 26.10 Tosarby, Västergård, Johannesberg och Gullslät, Danslätt. Området 

delas i två delar av huvudväg 2. 

  (a) Rösegravfält, bronsålder/äldre järnålder. 

  (b) Skärvstensrösen, bronsålder/äldre järnålder. 

  (c) Höggravfält, järnålder. 

 SF 26.11 Ett röse daterat till bronsåldern. 

 SF 26.13 Tre skärvstensrösen från brons/äldre järnåldern. 

 SF 26.14 Två rösen daterade till brons/äldre järnåldern. 

SF 26.18 Rösegravfält, fem anläggningar, daterat till äldre järnåldern. 

SF 26.20 Ett röse samt stensättning daterade till brons/äldre järnåldern. 

SF 26.21 Ett röse daterat till bronsåldern. 

SF 26.25 Skärvstensröse daterat till brons/äldre järnåldern. 

SF 26.26 Ett röse daterat till brons/äldre järnåldern. 

 

Vivasteby by 

SF 29.2   Höggravfält med 29 anläggningar från yngre järnåldern.  

SF 29.3 Höggravfält (5 anläggningar) daterade till yngre järnåldern. 

 

2.4.5. BYGGNADSMINNEN 

Finns ej. 

 

 

2.4.6. KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 

Kulturmiljöinventing 2012 

Här upptas värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt 

kulturmiljöinventeringen (2012). Inventeringen omfattar Domarböle, Jussböle, 

Lövvik, Gunnarsby, Persby, Vivastby, Träsk samt delar av Bomarsund, Tosarby, 

Smedsböle och Svensböle byar. Text med kursiv stil utgör citat ur kulturmiljöinven-

teringen. Byggnaderna märkta med K har ett så högt byggnadshistoriskt värde att 

de, enl. inventeringen, rekommenderas skyddas. 

Förtätning av bebyggelsen kan ske utan att kulturmiljön splittras genom att ta hän-

syn till de äldre byggnadernas placering, proportioner och fasadutformning. Utförli-

gare riktlinjer och råd gällande om- och nybyggnation finns i Att bygga i det 

Åländska kulturlandskapet (1982/2000). 

Utöver de nedan beskrivna kulturmiljöerna är Jussböle 1:15 klassad som en del av 

kulturmiljön, för närmare information hänvisas till Kulturmiljöinventeringen 2012.  

 

De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna enligt Kulturmiljöinventeringen 1983 är 

följande: S 12, S 13, S 22. Nummer inom parentes hänvisar till inventeringen. Text 

med kursiv stil utgör citat ur kulturmiljöinventeringen. 
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 S 12 Vägen genom norra Sund betecknas i sin helhet som värdefull kultur-

miljö (24.1). Detta har även i huvudsak hittills kunnat beaktas vid väg-

förbättringar av landsväg nr 610 (T1). Kulturmiljöinventering 1983. 

 ”Denna väg är en av de äldsta längre vägsträckningar som idag finns bevarade i 

landskapet. Bykartor från första hälften av 1700-talet visar att vägen då hade unge-

fär samma sträckning som idag. Vägen sammanbinder bymiljöer och höggravfält 

samt löper förbi fornborgen i Brännbolstad, allt detta antyder ett ursprung i förhi-

storisk tid. Vägens ålderdomlighet visas även genom den stora topografiska bun-

denheten till terrängen, den har byggts i randen mellan lågt belägna områden och 

bergssidor.” --- 

 ”Norra Sundsvägens särpräglade skönhet har av många uppmärksammats, redan 

1926, i en turisthandbok över Åland, ingår en utförlig beskrivning över vägen. 

 Värdering 

 ”Vägen genom norra Sund är en av de äldsta vägsträckningar som finns bevarade i 

landskapet. Vägens höga ålder och dess sträckning genom landskapet motiverar att 

vägen bör bibehållas i sin nuvarande helhet. Ändringar i denna känsliga miljö kan 

förändras hela den nuvarande landskapsbilden.” 

 

 S 13 Prästgården, kyrkan med omgivande hag- och odlingsmarker (18.1). 

Området vårdas i samarbete mellan församlingen och landskapsrege-

ringens miljöbyrå. (Del av området med i kommunöversikt del VI) 

Kulturmiljöinventering 1983. 

 ”I sluttningen mot Västra Kyrksundet ligger Sunds kyrka, helgad åt Johannes Dö-

paren. Det är landskapets största kyrka och dess anläggningstid är omdiskuterad, 

troligen 1100-talet. För närmare beskrivning av kyrkan hänvisas till fornminnesin-

venteringen. 

 Landskapet består av väl hävdade hag- och odlingsmarker. I naturvårdsinvente-

ringen framhålles särskilt markerna kring kyrkan och Strömsängen som ett bota-

niskt och landskapsmässigt värdefullt område. Genom området löper en urgammal 

gångstig som innevånare i Finby och däromkring liggande byar använde till kyrk-

väg. 

 Prästgården är uppförd 1790 i tegel. Tillbyggd 1904. Huset genomgick en genom-

gripande ombyggnad i början på 1960-talet då den gamla fasaden helt ändrades.” 

 Värdering:  

 ”Miljön omkring Sunds kyrka är mycket tilltalande. Kyrksundet med de höga ber-

gen i fonden, hag- och åkermarken skapar tillsammans med kyrkan en värdefull 

helhet. Viktigt är att ny bebyggelse inte får inkräkta på området runt kyrkan.” 
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 S 22 I byarna Sibby och Strömbolstad, i sluttningen mot Östra Kyrksundet. 

Finns det stora arealer kulturlandskap som bevarat en äldre karaktär. 

(23.1) (Del av området finns inom kommunöversikt del VI.) Kultur-

miljöinventering 1983. 

”Det öppna landskapet med betesbackar, åkrar och hägnader av träd ger tillsam-

mans med (Östra) Kyrksundet ett storslaget intryck. I Sibby, i nära anslutning till 

vattnet och den nuvarande bebyggelsen, finns flera gravfält från yngre järnålder. 

Bebyggelsen i byarna är av varierande ålder och flera äldre hus har under senare 

tid till- och ombyggts. 

 I Strömbolstad kan följande bebyggelse framhållas:  

- Vestergård 1:3. Manbyggnaden från 1866. På södra sidan finns veranda med 

tätt spröjsade fönster. Huset flankeras av ett timrat härbre. 

- På ett betesområde norr om Vestergård finns en timrad rökbastu. 

 Äldre bebyggelse i Sibby: 

- Invid vägen ligger Vestergårds 4:2 ljusmålade manbyggnad från 1894. Nedan-

för gården, på det öppna betesområdet, står en rökbastu. Betesmarkerna inhäg-

nas delvis av bandfast gärdesgård. 

- På andra sidan vägen ligger Södergård 2:6. Bostadshuset är från 1926. 

- Östergårds manbyggnad är från 1870, men har till- och ombyggts under senare 

tid. Lillstugan från slutet av 1800-talet. Norr om ladugården i skogskanten lig-

ger gårdens rökbastu. 

Värdering  

Området runt de inre delarna av (Östra) Kyrksundet erbjuder en mycket fin land-

skapsbild. Betesbackarna och odlingarna utgör tillsammans med vägen och bebyg-

gelsen en värdefull helhet. 

  

 S 47 Domarböle bykärna. (Kulturmiljöinventering 2012) 

Bebyggelsen i bykärnan är ovanligt väl sammanhållen och gårdarna ligger tätt in-

till byvägen, omgärdade av staket. Endast Nygård, som bröts ut 1906, ligger något 

avskilt från den övriga bebyggelsen. På flera av gårdarna är också många uthus 

och gårdsbyggnader bevarade, vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. 

Eftersom gårdarna är så väl synliga från byvägen är det viktigt att eventuella om-

byggnader och nybyggnader görs med hänsyn till kulturmiljön. Det innebär dels att 

fasader utformas så att de smälter in i den övriga bebyggelsen, dels att nybyggna-

der inte ges en dominerande placering. Framför allt bör byggnadernas proportion-

er stämma överens med den befintliga bebyggelsen. Låga enplanshus med flackt ter 

sig främmande i miljön, medan däremot 1,5-planshus i traditionell utformning 

smälter bättre in. Valet av fasadutformning lämnar däremot många möjligheter, ef-

tersom flera olika fasadmaterial och -kulörer finns representerade i byn. Själva by-

vägen bör bevaras i sin nuvarande sträckning och utformning eftersom den utgör en 

väsentlig del av kulturmiljön. Staketen och gärdesgårdarna fungerar också som 

markör och inramning av bebyggelsen.  
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S 53 Vivastby bykärna. (Kulturmiljöinventering 2012) 

Omdragning av landsvägen har haft stor inverkan på utvecklingen av Vivastbys 

bykärna. Å ena sidan har den lett till att byns byggnader numera ses från ”fel håll”, 

å andra sidan har den bevarat den gamla byvägen i ursprungligt skick och i viss 

mån förskonat gårdarna från den ökade trafikmängden. Vivastby upplevs fortfa-

rande som en väl sammanhållen bymiljö med stort kulturhistoriskt värde. Stora de-

lar av bebyggelsen är tillkommen under 1900-talets första hälft och den tidens 

gårdsideal och jordbruksmetoder präglar byn. Ladugårdarna är påfallande stora 

och ligger avskilt från bostadshusen på andra sidan byvägen, i motsats till den 

äldre mer slutna gårdsbildningen. Härbren och bodar saknas och istället finns 

många uthus av typen vagnslidet, vilket visar på en mekanisering och rational-

isering av jordbruket. Ändå upplevs byn som en traditionell sammanhållenkultur-

miljö och bebyggelsen har ett stort miljöskapande värde. Eventuell nybebyggelse 

bör placeras och utformas med största hänsyn till den befintliga bebyggelsen och 

bör helst förläggas till de bergiga impedimenten norr om bebyggelsen, alternativt 

till de små åkerholmarna i södra delen av byn. Åkerlandskapet söder och väster om 

bykärnan ser i stort sett likadant ut som på 1650-talet och bör bevaras öppet. 

 

S 54 Persby bykärna. (Kulturmiljöinventering 2012) 

Persby har en mycket blandad bebyggelse. Den äldsta bebyggelsen härstammar 

från 1800-talet och 1900-talets början och utgörs främst av bostadshus. Under 

1950- och 1960-talen bröts ett par bostadsfastigheter ut på slätten söder om bykär-

nan. Jordbruket genomgick samtidigt en expansiv period och nya ekonomibyggna-

der uppfördes på flera platser i byn. Under de senaste årtiondena har ett par nya 

bostadshus och sommarstugor uppförts i norra delen av byn invid stranden till 

(Östra) Kyrksundet. Kulturmiljön i Persby är relativt splittrad och det största kul-

turhistoriska värdet finns i enskilda äldre byggnader, även om dessa delvis är hårt 

renoverade och moderniserade. Det är viktigt att behålla deras småskalighet och 

anpassa eventuella till- och ombyggnader till äldre byggnadstraditon. 

Vägnätet har också förändrats sedan en ny väg till byn dragits på 1900-talet. Den 

gamla vägen – som före 1812 utgjorde landsväg från Bomarsund och Vivastby via 

Träsk till Mångstekta och Hulta – är delvis bevarad som åkervägar öster om den 

nuvarande byvägen. En mindre byväg gick från nuvarande Högåker till Lindebo 

och anslöt till landsvägen ungefär vid Fridhem, där landsvägen svängde mot nord-

väst. Resterna av de gamla vägarna är värda att upprätthålla som ett konkret minne 

av de gamla kommunikationslederna. 

 

  

2.4.7. SÄRSKILDA SKYDDS OCH BEVARANDE OMRÅDEN 

 S 9, S 41, S 48-S 50 NATURMILJÖ 

Här upptas s.k. I-klassområden enligt naturvårdsinventeringen (1969-70). Nummer 

inom parentes hänvisar till denna. SN* betyder att inventeringen rekommenderade 

att området inrättas som naturskyddsområde. Text med kursiv stil utgör citat ur na-

turvårdsinventeringen. 
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 S 9 Östra och Västra Kyrksunden (I.14) s.k. Anabaenasjöar. 

 Areal: 490,25 ha, varav ca 156 ha ligger inom planområdet. 

 Landskap: Stora insjöar, i norr omgivna av ett utpräglat odlings- och bosättnings-

landskap, i söder av brant barrskogsdominerad bergsmiljö. 

 Botanik: Enligt Cedercreutz är Kyrksunden s.k. Anabaenasjöar. Rik förekomst 

av vass, säv, dunkavle och sjöfräken. Vidare märks flera arter av nate, 

andmat, hornsärv, hjulranunkel, kamblad, igelknopp, svalting och 

iris.
1
 Märk förekomst av lonke (Callitriche) och vattensyra. Sunds 

Kyrka och Strömsängen ett botaniskt och landskapsmässigt mycket 

värdefullt avsnitt inom detta miljökomplex. 

  Kyrksunden är medelmåttigt påverkade av fritidsbebyggelse. Västra 

Kyrksundet är negativt påverkat av saltvattensinträngning. 

 Zoologi: Andfågel, doppingar, knölsvan, vitfågel. 

 Slutsatser: Kyrksunden är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Hela miljö-

komplexet har stora landskapsmässiga och sociala värden och inven-

teringen rekommenderar ett skydd av landskapsbilden. Till detta kom-

mer att Östra Kyrksundet hör till Ålands värdefullaste insjöar. (Östra 

Kyrksundet är vattentäkt varför inventeringen rekommenderar att detta 

område inrättas som vattenskyddsområde. – ej längre aktuellt 2004) 

(Fiskdöd alla somrar. Flodmusslan har kommit igen sen 1990.) 

 
I Förvaltningsplan för avrinningsdistriktet Åland för åren 2016-2021, som 

landskapsregeringen fastslog hösten 2015, nämns Östra och Västra kyrksundet i 

flera olika sammanhang. 

Östra kyrksundet är med sina nästan 200 ha sjöyta Ålands största sjö. Västra 

kyrksundet är även en för åländska förhållanden stor sjö med sina drygt 50 hektar. 

Båda sjöarna är djupa, det största djupet är 22 m respektive 17 m meter och medel-

djupet i båda sjöar har beräknats till mer än 8 meter. Det betyder att sjöarna inne-

håller stora volymer vatten. Avrinningsområdet är det största för sjöar på Åland och 

utgör stora delar av norra Sund och södra delen av östra Saltvik. Det betyder att 

Bromansströmmen som förbinder de båda sjöarna strax nedanom Sunds kyrka och i 

Kloströmmen som leder ut till Kökshavet vid Kastelholms slott utgör två av de rin-

nande vattendrag med högst vattenföring i landskapet.  

Enligt Förvaltningsplan för avrinningsdistriktet Åland utgör Östra- och Västra 

kyrksunden så kallade potentiella ytvattentäkter. Det betyder att om det behövs yt-

terligare råvatten för att tillgodose behovet av dricks- och hushållsvatten på Åland 

kan sådant vatten komma att tas från dessa två sjöar.  

Sjöarnas har tidigare varit förbundna med havet och sjöarnas vattennivå fluktuerade 

då med havvattennivån i det utanförliggande Slottssundet. För att förhindra att salt-

vatten kommer in till i första hand Västra kyrksundet har sjöarna reglerats i enlighet 

med en dom i Västra Finlands Vattendomstol och en dammlucka har installerats i 

Kloströmmen (se Förvaltningsplan för avrinningsdistriktet Åland, avsnitt 5.3.2 si-

dan 92) 
Kyrksunden hör till de sjöar på Åland som regelbundet provtas, undersöks och 

klassificeras, och de hör också till de sjöar för vilka resultaten från undersökningar-

na regelbundet rapporteras till EU. Vid den senaste klassificeringen från 2015 be-

dömdes den ekologiska statusen i Västra kyrksundet vara god, medan statusen i 

Östra kyrksunden bedömdes vara något sämre, nämligen måttlig. Om man ser till 
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sjöarnas halter av näringsämnena kväve och fosfor bedöms statusen för båda sjöar 

vara god, dock bör noteras att en liten tendens till försämring noterats under de sen-

aste dryga 10 åren(se Förvaltningsplan för avrinningsdistriktet Åland, avsnitt 7.4.1 

sid 123 samt bilaga 5, sid 213 och framåt samt bilaga 2, sid 202 och framåt). 

 

 S 41  Övre viken - Hummelvik (I.32)  

 Areal: 67 ha, varav ca 12 ha ligger inom planområdet. 

 Landskap: Mycket grunda slättlandssjöar omgivna av åkrar och betesmarker.   

 Botanik: Enligt Cedercreutz Anabaenasjöar. Rik vegetation. Rik förekomst av 

vass och gäddnate. Sjöarna bedöms vara kraftigt påverkade av utgöd-

ning. 

  Kulturmarkerna på östra sidan mycket vackra. 

 Zoologi: Sällsynt rikt fågelliv. 

 Slutsatser: Området hör, liksom Finbyviken och Vivasteby träsk, till Ålands abso-

lut värdefullaste fågelsjöar och inventeringen rekommenderar att om-

rådet inrättas som fågelreservat.  

 

 S 48 Träsket (I.17) 

 Areal: 9,75 ha 

 Landskap: Enligt Cedercreutz en brunmossesjö. Omgivningen domineras av  

 Botanik: odlingsmarker och beteshagar. Stränderna är starkt försumpade utom 

ett mindre parti på östra sidan där höglänt barrskogsmark når ända 

ner till stranden. Rik förekomst av vass, säv, gäddnate och vit näckros. 

Vidare förekomst av flera arter av nate, andmat, blåsört, svalting, iris
2
, 

hästsvans osv. 

Sjön är opåverkad av fritidsbebyggelse men bedöms vara kraftigt på-

verkad av utgödning. 

 Zoologi: Rikt fågelliv. 

 Slutsatser: Ur naturvårdssynpunkt är all insjömiljö och insjöliknande miljö av 

allra största betydelse för kommunen såväl landskapsmässigt, socialt, 

zoologiskt som botaniskt sett. Inventeringen rekommenderar: 

- Att ingen bebyggelse förordas vid stränderna, 

- Att insjömiljön icke dikas ut eller sänks, 

- Att nerskräpning och förorening av insjömiljön undviks och  

- Att vattenkvaliteten kontinuerligt bevakas och igenväxningen uppföljs. 
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 S 49 Vivasteby träsk (I.18) 

 Areal: 11 ha 

 Landskap: Enligt Cedercreutz en s.k. Anabaenasjö. Omgivningen består av 

 Botanik: låglänta betesmarker med täta videbuskage och odlingar. Rik före-

komst av vass och sjöfräken. Stränderna platsvis kraftigt försumpade. 

Vidare förekomst av gäddnate, vit näckros, igelknopp, svalting, iris
3
, 

andmat, blåsört osv. Sjön opåverkad av fritidsbebyggelse men förmod-

ligen kraftigt påverkad av utgödning. 

 Zoologi: En värdefull fågelsjö. 

 Slutsatser: Träsket hör till det system av värdefulla fågellokaler som sträcker sig 

söderut genom Övre viken, Hummelvik, Finby viken och Svinö sund till 

Lumparn. Inventeringen rekommenderar att träsket inrättas som fågel-

reservat. 

 

 S 50 Brandbergen – Notviksbergen – Djävulsberget (I.20) SN* 

 Areal: 198,25, varav ca 25 ha ligger inom planområdet. 

 Landskap: Ett område som uppvisar likartade förhållanden som inom de tidigare  

 Botanik: omtalade bergsområdena (Lindalsbergen osv, Holmmossaberget och 

 Zoologi: Falkberget). 

 Slutsatser: Inventeringen rekommenderar att detta område inrättas som natur-

skyddsområde med främst landskapsmässig och social motivering. 

Området är också zoologiskt mycket värdefullt.  

  

 

2.4 Trafik 

2.4.8. FASTSTÄLLDA VÄGPLANER 

TP 1 Del av landsväg Mariehamn – Prästö, huvudled 2  

 

2.4.9. TRAFIKOMRÅDEN 

T 1 Norra Sundsvägen, landsväg 610. 

T 13 Mångstektavägen, väg nr 640. 

T 16 Domarbölevägen 1:628 (allmän väg). 

T 17 Gunnarbyvägen, Vivasteby-Gunnarsby 1:641 (allmän väg). 

T 18 Norra Bomarsundsvägen, Vivasteby-Bomarsund 1:643 (allmän väg). 

T 19 Persbyvägen 1:645 (allmän väg). 

 

 

2.5. Specialområde 

2.5.1. OMRÅDE MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER I BYGGNADSORDNINGEN 

Byggnadsordningen för Sunds kommun innehåller inga områden med särskilda 

krav. 

 

2.5.2. OMRÅDEN MED BYGGNADS ELLER ÅTGÄRDSBEGRÄNSNING ENLIGT 

PBL ELLER LANDSKAPSLAGEN OM NATURVÅRD 

Finns ej. 
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2.5.3. OMRÅDEN FÖR VILKA LANDSKAPSREGERINGEN HAR GIVIT REKOM-

MENDATIONER ENLIGT 11 § I PBL 

Finns ej. 

 

2.5.4. OMRÅDE SOM ÄR OLÄMPLIGT FÖR BYGGNADSÄNDAMÅL 

O  Samtliga åkerområden är olämpliga för byggnadsändamål. Också i 

anslutning till bykärnorna i Finby, Smedsböle och Svensböle betecknas väsentliga 

åker- och betesområden som olämpliga för byggnadsändamål. 

 

2.5.5. VATTENOMRÅDEN 

VS På kartan har markerats tre platser där det vore angeläget att inrätta 

fosforfällor eller vidta andra åtgärder för att förhindra näringsläckage vid utfallsdi-

ken till sjöarna och havet. Platserna som markerats som lämpliga platser för fosfor-

fällor finns vid Vivaste träsk, Svartbäckens utlopp i Övre viken och vid Övre viken.  

 

2.5.6. SKJUTBANA 

S 52  Skjutbanan i Gunnarsby sköts av Sunds Jaktvårdsförening.  

 

2.5.7. OMRÅDE FÖR VINDKRAFTVERK (vk) 

Byggnadstekniska nämnden har givit bygglov för att uppföra två stycken vindkraft-

verk med en effekt på mindre än 500 kW/styck på fastighet Gunnarsby 1:2 i Gun-

narsby. Höjden på vindkraftverkens torn får vara högst 80 m och vingdiametern 

högst 70 m. Ljudtryck från vindkraftsanläggningen får inte överstiga 40 dB(A) invid 

bostads-, fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som i dag finns på 

grannes mark. Den exakta placeringen ska godkännas av byggnadsnämnden.  

 

 

2.5.8. VANDRINGSLED (ej på kartan) 

Del av Kyrkleden i Sund ingår i etapp VI av kommunöversikten. Vandringsleden är 

totalt 13 km. Vandringsleden leder genom Ålands främsta historiska sevärdheter i 

en varierande terräng.  
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3. KOMMUNALTEKNIK 

3.1. Vattenledningar och avloppsledningar 

S 1 Vattenledning 

Domarböle och Jussböle byar är anslutna till Bocknäs Vatten genom Västra Sunds 

Vattens huvudledningsnät. Bocknäs Vatten har sin vattentäkt i Saltvik. 

 

S 46 Avloppsledning 

Norra Ålands Avloppsvattens Ab huvudavloppsledningen börjar vid brandstationen 

och går västerut genom Sund vidare mot Mariehamn. 

 

S 51 Vattenledning 

Kommunens huvudvattenledning. 

 

 

3.2. Elledningar 

S 2 10 kV elledningar går i västöstlig riktning genom Domarböle, 

Jussböle och Tosarby byar med förgreningar åt flera håll. En 10 kV 

elledningen går i nordsydlig riktning genom Vivasteby, Pehrsby och 

Träsk byar, med förgreningar, och sedan vidare norrut. 

 

 

4. SLUTSATSER OCH FORTSATTA ÅTGÄDER 

Denna planbeskrivning och tillhörande karta med beteckningar är avsedd att använ-

das av fastighetsägarna som underlag för beslut om byggande eller andra åtgärder 

inom området, och som information till nya invånare. Den skall också tjäna som 

underlag för byggnadsnämnden vid prövning av byggnadslovsärenden. 

 

Kommunen avser fortsätta byaplaneringen i syfte att åstadkomma en kommunöver-

sikt över hela kommunen. 

 

 

 

 

 

 

   

  Rev. enligt kommunstyrelsens beslut den 23.11.2015, 237 §. 

Mariehamn den 20 oktober 2015. 

 

 

Åsa Mattsson 

Områdesplanerare 


