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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

62-64§

BTN 62 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 61 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

BTN 63 §: Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Britta Bergman och Gunilla Sjöberg- Humell
till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 12 maj 2017 kl. 12.00 på
kommunkansliet.
BTN 62 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 64§: Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN 63 §:

BESLUT:
Inga övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

65

BTN 65 §:

Jonas Sundbäck, byggnadslov bastu, Äppelö 1:12
Upptogs till behandling Jonas Sundbäck ansökan om bygglov för bastu ca 10 m2 på
lägenheten Södergård 1:12 i Äppelö by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar.
Sökanden anhåller om att Anders Sjöström skall godkännas som ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd
av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Anders Sjöström godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BTN 65 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

BTN 66 §:

SIDA 4
§ nr

66

Enskilt avlopp, Agneta och Hans Gustavsson, Sålis 1:24
Upptogs till behandling Agneta och Hans Gustavsson ansökan om utsläpp av
avloppsvatten från Bostadshus på lägenheten Norrgård 1:24 i Solis by av
Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installerande av slamavskiljare Fann 3006ce på 3 m3 och
avloppsvatten leds till markbädd.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Agneta och Hans Gustavsson tillstånd enligt 6 kap
vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från Bostadsfastigheten
på lägenheten Norrgårds 1:24 i Sålis by av Hammarlands kommun med
nedanstående villkor:
- Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd
person skall syna anläggningen i övrigt innan den tas i bruk
- Slamavskiljaren och koppling till markbädden skall installeras enligt
tillverkarens anvisningar.
- Markbädden skall utrustas med en fosforfälla och markbädden skall anläggas
enligt Naturvårdsverkets faktablad 5 ”markbädd”
- Fällningskemikalierna skall förnyas i fosforfällan efter några år enligt
förbrukning och leverantörens direktiv.
Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst
40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet
vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven
vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 66 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

10.05.2017

67

Byggnadstekniska nämnden
BTN 67

Delegering av beslut om enskilda avlopp till byggnadsinspektör.
Enligt plan- och byggnadslagens 14§ kan byggnadsnämnden överföra sin
beslutanderätt till byggnadsinspektören. Kommunernas byggnadsnämnder beslutar
om enskilda avlopp för de anläggningar som uppgår till högst 25 person
ekvalidenser. Större anläggningar avgörs av ÅMHM.
En förfrågan skickades ut till alla på Åland verksamma byggnadsinspektörer hur
enskilda avlopp behandlas i respektive kommun. Byggnadsinspektörer för 9
kommuner svarade. Alla de svarande kommunerna hade delegerat beslut om enskilda
avlopp till byggnadsinspektören. I Sund har besluts för flerfamiljshus inte delegerats
från nämnden. I Eckerö, Kumlinge och Föglö beslutar nämnden om typgodkännande
av ny typ av anläggningar.
Byggnadsinspektörens förslag:
Att Byggnadstekniska nämnden delegerar till nämndens tjänsteman att fatta beslut
om enskilda avlopp.
Följande åtgärder kvarstår för avgörande av nämnden. Där oklarheter råder om
enskilda avlopps placeringar eller tveksamhet råder om anläggningen uppfyller
myndigheters uppställda reningskrav.

BTN 67 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 68 §:

10.05.2017

SIDA 6
§ nr

68

Anita och Kjell Pensar, byggnadslov fritidshus, Strömma 6:11
Upptogs till behandling Anita och Kjell Pensar ansökan om bygglov för fritidshus
om 40m2 på lägenheten Själkarudden 6:11 i Strömma by av Hammarlands kommun,
i enlighet med inlämnade handlingar. Platssyn utförd
Tomten är 7480m2 och sedan tidigare bebyggd med bastustuga och befinner sig på
detaljplanerat område. Fritidshuset uppförs i 1 plan med loft som uppförs på platsen
för bastustugan. Bastustugan på 12,5m2 flyttas till ny plats enligt situationsplan.
Grannar behöver inte blivit hörda eftersom byggnaderna följer detaljplanen.
Sökanden anhåller om att Mikael Sundström skall godkännas som ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshuset med stöd
av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 68 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Mikael Sundström godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Bastustugan godkänns för att flyttas till utvisad plats på tomten
Körbar väg fram till fritidshus som klarar av utryckningsfordon bör byggas
Golvets nedre höjd får inte understiga 2m över normalhavsnivån.

BESLUT:
Med tillägg att eventuellt plåttak skall målas i mörk färg, i övrigt enligt
byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 69 §:

10.05.2017

SIDA 7
§ nr

69

Enskilt avlopp, Anita och Kjell Pensar, Strömma by 6:11
Upptogs till behandling Anita och Kjell Pensar ansökan om utsläpp av avloppsvatten
från fritidshus Själkarudden 6:11 i Strömma by av Hammarlands kommun, enligt
bifogade handlingar.
Ansökan avser installerande av tvåkammarbrunn med infiltrering, för rening av BDT
vatten.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Anita och Kjell Pensar tillstånd enligt 6 kap vattenlagen
för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från Bostadsfastigheten på
lägenheten Själkarudden 6:11 i Strömma by av Hammarlands kommun med
nedanstående villkor:
- Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd
person skall syna anläggningen i övrigt innan den tas i bruk
- Tvåkammarbrunnen och infiltreringen skall installeras enligt tillverkarens
anvisningar.
- Infiltreringen skall uppfylla Naturvårdsverkets faktablad 3
- Markundersökning skall göras för att kunna bestämma sandlagrets utförande
och platsens lämplighet innan anläggningen anläggs.
Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst
40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet
vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven
vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 69 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 70 §:

10.05.2017

SIDA 8
§ nr

70

Christer och Carola Nyman, byggnadslov tillbyggnad bostadshus Mörby 8:4
Upptogs till behandling ansökan om Christer och Carola Nyman bygglov för
tillbyggnad av bostadshus om 17m2 på lägenheten Gamla Karholm 8:4 i Mörby by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 11050m2 och sedan tidigare bebyggd med bostadshus och litet förråd.
Hörande av grannar anses onödigt i detta fall.
Sökanden anhåller om att skadereglerare Christer Nyman med flera års
byggerfarenhet skall godkännas som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 70 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning till
byggnaden i fråga.
Christer Nyman godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BESLUT
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 71 §:

10.05.2017

SIDA 9
§ nr

71

Anbud, slipning och lakering av trägolv i Näfsby skola.
Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud för slipning och lakering av
textilslöjds trägolv i Näfsby skola. Kommunfullmäktige beslöt att i 2017 års budget
uppta ett anslag på 13400€ för båda slöjdsalarna.
Anbudet bjöds ut som riktat anbud till sju golv entreprenörer och anbudet bör
inlämnas senast den 9 maj kl: 15.00

BTN 71§

BESLUT:
Ordförande öppnade anbuden
Anbud 1: 1400 € exklusive moms
Anbud 2: 1675 € exklusive moms
Nämnden beslöt att anta Ålands golvtjänst anbud.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

72

BTN 72 §:

Anbud på utbyte av parkett i Näfsby skolas slöjdsal
Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud för utbyte av parkett i Näfsby skolas
slöjdsal. Kommunfullmäktige beslöt att i 2017 års budget uppta ett anslag på 13400€
för båda slöjdsalarna.
Anbudet bjöds ut som riktat anbud till sex golv entreprenörer och anbudet bör
inlämnas senast den 9 maj kl: 15.00

BTN 72§:

BESLUT:
Ordförande öppnade anbuden
Anbud 1: 3100 € extra utrymme 56m2
Anbud 2: 3350 € extra utrymme 52m2
Nämnden beslöt att anta Ålands golvtjänst anbud.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

BTN 73 §:

SIDA 11
§ nr

73

Byggnadsinspektörens - kommunteknikerns semester/ledighet.
Byggnadsinspektören- kommunteknikern Dan Vik anhåller om att få ta ut sin
semester samt obetald ledighet under juli månad med början 3juli till den 30 juli.
Förutom avbrott ett till två dagar för kontering av räkningar och eventuella akuta
ärenden. Kommunkansliet brukar i regel hålla stängt de två sista veckorna i juli.

BTN 73 §:

BESLUT:
Semester/ledighet godkänndes enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 74 §:

10.05.2017

SIDA 12
§ nr

74

Eva Pettersson, ändrad användning av fritidshus till bostadshus på lägenheten
Tallbacka 1:16 i Sålis by
Upptogs till behandling Eva Petterssons ansökan om ändrad användning av fritidshus
på lägenheten Tallbacka 1:16 i Sålis by till bostadshus. Byggnaden är 69 m2.
Tomtens storlek är 3950 m2.
Enligt gällande byggbestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav
för att kunna godkännas som sådant. I detta fall uppfyller fritidshuset de krav som
ställs av byggbestämmelserna förutom på kravet på byggnadens energianvändning.
I gällande byggbestämmelse stipuleras det att ” Om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från annan syn punkt, får byggnadsnämnden i enskilda fall
medge mindre avvikelser från föreskrifterna”.
Konstateras i detta fall att det rör sig om en mindre avvikelse och att byggnaden kan
antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt.
I övrigt är fritidshuset nyrenoverad med tekniska och sanitära utrymmen för
boendestandard. Yttreväggarna är tilläggsisolerade, treglasfönster. Uppvärms med
luftvärmepump och öppen spis.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att fritidshuset till största delar uppfyller de
krav som ställs för ett bostadshus förutom kravet på byggnadens energianvändning.
Avvikelser i detta fall kan anses som mindre i och med att byggnaden i övrigt
uppfyller de krav som ställts i gällande byggbestämmelser.
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrad användning av fritidshuset
till bostadshus, med stöd av plan- och byggnadslagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 74 §:

Rekommenderas att vindsbjälklaget tilläggsisoleras med 200 mm isolering.
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningarna bör följas
En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i
enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

SIDA 13
§ nr

75

BTN 75 §: Jan-Erik Clemets dödsbo, ändrad användning av fritidshus till bostadshus på
lägenheten Åshagen 3:5 i Boda by
Upptogs till behandling Jan-Erik Clemets dödsbo ansökan om ändrad användning av
fritidshus på lägenheten Åshagen 3:5 i Boda by till bostadshus. Byggnaden är ca: 73
m2. Tomtens storlek är 2000 m2.
Enligt gällande byggbestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav
för att kunna godkännas som sådant. I detta fall uppfyller fritidshuset de krav som
ställs av byggbestämmelserna förutom på kravet på byggnadens takhöjd i gamla
delen som understiger 2,4m, takhöjden drygt 2,3m. Samt att öppningsbart
sovrumsfönster saknas.
I gällande byggbestämmelse stipuleras det att ” Om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från annan syn punkt, får byggnadsnämnden i enskilda fall
medge mindre avvikelser från föreskrifterna”.
Konstateras i detta fall att det rör sig om en mindre avvikelse och att byggnaden kan
antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt. Fritidshuset utbyggt och tilläggsisolerat. Husbesiktning och
energideklaration utförd
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att fritidshuset till största delar uppfyller de
krav som ställs för ett bostadshus förutom kravet på byggnadens rumshöjd.
Avvikelser i detta fall kan anses som mindre i och med att byggnaden i övrigt
uppfyller de krav som ställts i gällande byggbestämmelser.
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrad användning av fritidshuset
till bostadshus, med stöd av plan- och byggnadslagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 75 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningarna bör följas
Byts till öppningsbara fönster i sovrum.
En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i
enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BESLUT:
Ärendet bordlägges för att kontrollera upp energivärdet på byggnaden.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden
BTN Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017
10.05.2017

SIDA 14
§ nr

52
76

BTN 76 §:

Rättelseyrkan, över antaget anbud för ventilationsrengöring Näfsby skola

BTN 52 §:

Anbudsförfrågan, ventilationsrengöring Näfsby skola
Kommunen har in begärt anbud på ventilationsrengöring av Nafsby skola.
Anbudsförfrågan skickades ut som riktade anbud till på Åland fem verksamma
entreprenörer inom ventilationsrengöring. Anslag har upptagits för
ventilationsrengöring på 12000 € i 2017 års budget.
Inom utsatt tid har följande anbud inkommit.
Kallmarnäs Ventilation & Saneringsservice och Investigo Ab

BTN 52 §:

BESLUT:
BTN beslöt att anta Investigo Ab anbud

BTN 76 §:
Kalmarnäs Ventilations& Saneringsservice rättelse till beslut om antagande av
anbud. Med den motiveringen att det vinnande anbudet Investigo Ab saknar
godkännande
från
räddningsområdet
Ålands
landskommuner
för
ventilationsrengöring. Se bilaga1
Enligt Ålands räddningsförordning 2006:11 § 23 mom. 2 skall den som avser att
rengöra ventilationsanläggningar regelbundet som ett led i utövningen av en
näringsverksamhet skall även göra en skriftlig anmälan om detta till kommunens
räddningsmyndighet innan verksamheten inleds.
Och sista momentet 23§ rengöringsverksamheten får inte påbörjas innan kommunens
räddningsmyndighet lämnat sitt godkännande till detta. Se bilaga 2
Båda de inlämnade anbuden saknar entreprenörerna godkännande
räddningsområdet Ålands landskommuner vid inlämnande av anbud.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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Kommunteknikers förslag.
Eftersom de entreprenörer som inkom med anbud inte har ett godkännande från
räddningsområdet Ålands lanskapskommuner, har Kalmarnäs Ventilations&
Saneringsservice inte kommit i ofördelaktigt läge eller lidit ekonomisk skada, inte
heller strider beslutet emot Ålands räddningsförordning 2006:11 § 23 eftersom
arbetet inte har inletts. Därför kan beslutet om antagande av anbud från
byggnadsnämndens möte 12.04.2017 §52 kvarstå utan rättelse.
.
Däremot rättar nämnden sitt beslut med ett förtydligande:
Innan arbetet inleds måste Investigo Ab inkomma med ett godkännande från
räddningsområdet Ålands lanskommuner att företaget godkänns för att utföra
ventilationsrengöringar
i
Hammarlands
kommun
i
enlighet
med
lanskapsförordningen kapitel 7 §23.
BTN 76 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

BTN 77 §: Till kännedom

BTN 77§
Tj § 9
Tj § 10
Tj § 11
Tj § 12

Tjänstemannabeslut
Andersson
Lindström
Löfgren
Lundqvist

Niklas
Emma
Jim
Monika

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Vatten o Avlopp anslutning
Ansvarig FVA-arbetsledare
Vattenanslutning
Vattenanslutning

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
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Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

10.05.2017

62 - 77

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ ; 62, 63, 64, 67,77
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 66,67,69.71,72,73
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§§

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Byggnadstekniska nämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240
HAMMARLAND
Paragrafer:
§§ 66,69,71,72,73
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 15.05.2017

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
§§: 65,68,70,74,75,76

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)
Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

