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1-3§

BTN 1 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 1 §:

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

BTN 2 §: Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Gunilla Sjöberg-Humell och Jessica Eklund till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 16 januari 2017 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 2 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget
_______________

BTN 3§:
BTN 3 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BESLUT:

Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan.
_______________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 4 §:

11.01.2017

SIDA 2
§ nr

4

Enskilt avlopp, Jan- Erik Idman, Solbacka
Upptogs till behandling Jan- Erik Idman ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus och bastu på lägenheten
Solbacka 3:81 i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser ombyggnad av en avloppsanläggning för rening av gråvatten från
fritidshus och bastu.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Jan- Erik Idman tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidsfastigheten på lägenheten
Solbacka 3:81 i Bovik by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
Svartvattnet leds till en befintlig sluten tank.
BDT-vattnet från fritidshuset skall ledas till XL Bio-box som monteras och sköts
enligt fabrikantens anvisningar. Vattnet skall därifrån ledas till någon mindre
infiltrationsbädd.
Bastuns duschvatten leds till bio box och utgående vatten infiltreras i marken.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna befintlig slutna tanken och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.
Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.
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 4 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

11.01.2017

SIDA 3
§ nr

5

BTN 5 §: Förnyande av infiltrationsanläggning, Jan- Erik Idman, Sjöbacka
Upptogs till behandling Jan- Erik Idman ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt
vattenlagen, för infiltrering av BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Sjöbacka
3:70 i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
BTN 170§ 2013
Avloppsvattnet skall ledas till en sluten tank, som är tät och konstruerad för
ändamålet.
BDT-vattnet leds till befintlig trekammarbrunn och vidare till befintlig infiltration
vilkens reningsgrad skall kontrolleras.
Byggnadsinspektörens förslag:
Infiltrationsbädd vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr
5. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till markbäddens botten och
rätta storleken på sand och grus används enligt faktablad nr 2. Infiltrationen skall
minst vara 25 m2.

BTN 5 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

11.01.2017

SIDA 4
§ nr

6

BTN 6 §: Enskilt avlopp, Birgitta Mannerström, Träskviksudden 2
Upptogs till behandling Birgit Mannerström ansökan om tillstånd för ombyggnad
enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på lägenheten
Träskviksudden 2, 5:48 i Torp by av Hammarlands kommun, enligt bifogade
handlingar.
Ansökan avser en avloppsanläggning för rening av gråvatten från bostadshus och
sluten tank för svartvatten.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Birgit Mannerström tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidsfastigheten på lägenheten
Träskviksudden 5:48 i Torp by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
Svartvattnet leds till en sluten tank.
BDT-vattnet från bostadshuset skall ledas till Willa gråvattenrenare som monteras
och sköts enligt fabrikantens anvisningar. Vattnet skall därifrån infiltreras i marken

Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall slutsyna slutna tanken och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.
Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.
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 6 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

11.01.2017

SIDA 5
§ nr

7

BTN 7 §: Jonny Karlsson, byggande av biltak i Torp 4:17
Upptogs till behandling Jonny Karlsson och Sara Hedbäck ansökan om bygglov för
nybyggnation av biltak om 60m2 på lägenheten Torphöjden 4:17 i Torp by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Biltaket förses med tre väggar.
Tomten är 4520 m2och sedan tidigare bebyggd med bostadshus och
ekonomibyggnad. Biltaket placeras 6 meter från fastighetsrå och ca: 20 m från
bostadshus. Den sammanlagda byggnadsytan understiger 15% av tomtytan.
Sökanden anhåller om att Jonny Karlsson skall godkännas som ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av biltak med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 7 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Jonny Karlsson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

11.01.20167

BTN 8 §:

SIDA 6
§ nr

8

Jonny Karlsson, ändring av ändamål vindsvåning och byggande av terrasstak
på fastigheten Torp 4:17
Upptogs till behandling Jonny Karlsson och Sara Hedbäck ansökan om bygglov för
inredande av kallvind med två sovrum, ett allrum och toalett. Samt byggande av 32
m2 terrasstak över befintlig terrass på lägenheten Torphöjden 4:17 i Torp by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Ombyggnad av vindsvåning på 58 m2 avser ombyggnad av kallvind till bostadsrum.
Sökanden anhåller om att timmermannen Mikael Karlsson skall godkännas som
ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bostadshus med stöd
av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 8 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Mikael Karlsson godkänns som ansvarig arbetsledare.
Minsta takhöjden i bostadsutrymen skall uppgå till 1900mm
Takets W/m2K (värmegenomgångs koefficient, U) får uppgå till högst 0,13
Ytterväggar till W/m2K högst 0,18

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

18.08.2015
18.08.2015
09.09.2015
13.10.2015
03.05.2016
06.06.2016
14.12.2016
11.01.2017

148
148
110
172
112
133
316
9

BTN 9 §: Utlåtande om Ålands vatten Ab: s förslag till avtal för utökat VA- sammarbete
Kst 148 §: Ålands vatten Ab: s förslag till avtal för utökat VA-samarbete
Ålands vatten Ab har genom brev av den 01.07.15 begärt att kommunen inom
september månad 2015 tar ställning till ett bifogat förslag till samarbetsavtal mellan
Ålands vatten Ab och Jomala, Finströms, Hammarlands, Lemlands och Lumparlands
kommuner samt Norra Ålands avloppsvatten Ab. (Bilaga 6, Kst 18.08.15, § 148)
Enligt avtalet övertar Ålands vatten Ab driften av serviceledningarna med
tillhörande anläggningar från respektive kommun. Befintliga ledningar blir kvar i
kommunens ägo tillsvidare. Taxor fastställs kommunvis och fakturering av vattenoch avloppsavgifter sköts fortsättningsvis av respektive kommun.
Enligt preliminärt förslag till budget uppskattas kostnaderna för samarbetet till
164.000,- € under ett år. Den här kostnaden fördelas så att hälften hör till vatten och
hälften till avlopp. De här beloppen fördelas mellan kommunerna enligt det flöde
som kommunerna ansvarar för skilt för vatten och avlopp. I bifogat utkast anges att
uppskattad årskostnad för Hammarlands kommun kan vara 17.000,- € varav
12.000,- € är vatten och 5.000,- € är avlopp.
Beslut och betalning om utbyggnad av ledningsnät fattas av kommunen men projekt
genomförs av Ålands vatten Ab.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 11.09.15.
Kst 148 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 110 § (Bilaga 2, BTN 09.09.2015, § 110) Enligt förslaget till budget uppskattas de fasta
kostnaderna för samarbetet till 164.000 € under ett år. Uppskattade fasta årskostnader för
Hammarlands kommun kan vara 17.000 €. För de rörliga årskostnaderna, som uppskattas till 411.000
€, har det ej presenterats någon fördelning för kommunerna. Skulle samma fördelning användas för de
rörliga kostnaderna som för de fasta kostnaderna skulle Hammarlands kommuns andel för
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
18.08.2015
148
Byggnadstekniska nämnden
09.09.2015
110
Kommunstyrelsen
13.10.2015
172
Kommunstyrelsen
03.05.2016
112
Kommunstyrelsen
06.06.2016
133
Kommunstyrelsen
14.12.2016
316
Byggnadstekniska nämnden
11.01.2017
9
de rörliga kostnaderna vara 43.000 €. Sammanlagt skulle årskostnaden för samarbetet då vara 60.000
€.
Byggnadsinspektörens förslag:
(Forts.)
(Forts.)
Byggnadstekniska nämnden är positiva till ett samarbete men kan ej ta ställning
tillförslaget av avtal förrän ett mer utförligt budgetförslag presenteras där den totala
årskostnaden per kommun redovisas.
BTN 110 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Kst 172 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela att det på basis av bifogad utredning inte går
att ta ställning till förslaget. Då den föreslagna verksamheten är rätt liten och tydligt
avgränsad bör beslutsunderlaget omfatta en detaljerad budget där det framkommer
bl.a. personalbehov och detaljerad uppskattning av kostnadsfördelningen mellan
kommunerna. Det här är nödvändigt för att kommunen skall kunna bedöma huruvida
samarbetet leder till förbättrad effektivitet.

Kst 172 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 112 §:

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 05.04.16 begärde kommunstyrelsen att ett
ärende bereds till följande sammanträde angående Ålands vatten Ab: s planer på
utökat samarbete. Christian Nordas har den 10.12.15 per e-post sänt kompletterande
information som underlag för fortsatt diskussion angående samarbete inom VAsektorn. Underlaget torde inte vara så grundligt att det kan utgöra ett
beslutsunderlag för kommunen. Avsikten är snarare att kommunen har ett underlag
för fortsatta diskussioner. (Bilaga 2, Kst 03.05.16, § 112)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att bjuda in Ålands vatten Ab: s VD för att informera om
utvecklingen av samarbete inom vatten- och avlopp mellan kommunerna.

Kst 112 §:

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kst 133 §:

Kommundirektörens förslag:

(Forts.)
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

18.08.2015
09.09.2015
13.10.2015
03.05.2016
06.06.2016
14.12.2016
11.01.2017

148
110
172
112
133
316
9

(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter om eventuella återremisser efter diskussion.
Kst 133 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar till kännedom den information som Ålands vatten Ab: s
VD Christian Nordas meddelat under sammanträdet.
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden för att utreda
hur förslaget till samarbete kan påverka kanslipersonal, teknisk personal, utbyggnad
av avloppsnät samt även vem anslutningsavgift tillfaller.
________________

Kst 316 §:

Kommunens remiss till byggnadstekniska nämnden angående ärende av den 06.06.16
§ 166 har ännu inte besvaratas. Från Ålands vatten Ab har inkommit per e-post ett
nytt förslag till avtal för utökat samarbete. (Bilaga 10, Kst 14.12.16, § 316)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden för utlåtande.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.01.17.
Byggnadstekniska nämnden bör även efterhöra fastighetsskötarnas åsikt angående
det föreslagna samarbetet.

Kst 316 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

18.08.2015
18.08.2015
09.09.2015
13.10.2015
03.05.2016
06.06.2016
14.12.2016
11.01.2017

148
148
110
172
112
133
316
9

BTN 9§

Kommunstyrelsen remitterade till byggnadstekniska nämnden på sitt sammanträde
14.12.2016 § 316 ett utlåtande om sammarbetsavtalet med Ålands vatten Ab. Se
bilaga 1
Avtalet berör för kommunens del, daglig drift och underhåll av kommunens
ledningsnät. Övriga VA tjänster har inte tagits till behandling. Detta påverkar i första
hand kommunens fastighetsskötare. Kommunteknikern frågade fastighetsskötarna
hur de ställer sig till att driften övertas. De ställer sig positiva till att drift och
underhåll övergår till en annan part. Idag är en fastighetsskötare tjänst på 0,8 vakant
och behöver i så fall inte tillsättas, förutom att det fortsättningsvis behövs extra
personalresurser under sommarmånaderna.
Avtalet är inte uppgjort som ett affärsavtal utan som ett kommunalt sammarbetsavtal
trotts att Ålands vatten är ett aktiebolag.
Det som inte framkommer är hur Ålands vattens resultatansvar skall upprätthållas!
Avtalet är formulerat så att det är i stort icke förpliktande gentemot ÅV medan
kommunerna är uppbundna av avtalet och möjligheterna att påverka ÅV handlande
är ytterst begränsad.
Kommunteknikerns förslag:
Anser att kommunen kan ställa sig positiv till att sätta ut driften och underhållet på
entreprenad under följande förutsättningar.
I stället för ett sammarbetsavtal bör en drift- och underhållsavtal upphandlas som
entreprenörs avtal, till exempel med Ålands vatten. Där det framkommer klart till
vilken kostnad man åtar sig att sköta driften och vad som ingår i avtalet. Driften bör
konkurrensutsättas så att eventuellt andra intressenter kan bjuda på driften.
Driftavtalet skall vara tidsbundet. Ägaren av vatten och avloppsnätet, i detta fall
Hammarlands kommun sluter ett avtal med driftsentreprenören och inte Ålands
vatten.
Sträva man efter att Ålands vatten skall överta avlopps och vattenledningarna på sikt
skall det inte vara ett övertagande utan en försäljning av ledningsnätet på
affärsmässiga grunder.

BTN 9§

BESLUT

Enligt kommunteknikerns förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

11.01.2017

SIDA 11
§ nr

10

BTN 10§ Uppdatering av byggnadslovsprogram, Adam 2.0
Idag saknas ett fungerande byggnadslovshanteringsprogram sedan 2014 för de
åländska landskommunerna. Olika aktörer har varit involverade i att köpa in ett
fungerande byggnadslovsprogram lämpligt för åländska förhållanden. Men har
strandat på ekonomiska och integrerande faktorer.
Det förslag som Föreningen åländska byggnadsinspektörer har gått in för att
förverkliga, är Consilias erbjudande om att uppdatera det gamla systemet Adam, till
en ny version som möter dagens krav och kan kopplas ihop med BRC system och
integreras i GIS- plattformen. Consilia har kommit in med en offert som bygger på
att alla landskommuner går in för att skaffa Consilias program. Se bilaga 2
För Hammarlands del skulle framtagningskostnaden bli ca: 1500€ och årsavgiften ca:
1500€. Sammanlagt 3000 € 2017. I budgeten för 2017 finns ett anslag på 5500€ för
nytt byggnadslovsprogram upptaget. Kommunen ansöker om bidrag från LR för
framtagningskostnaderna, om bidrag erhålles minskar kommunens kostnad i
motsvarande grad.
Byggnadsinspektörens förslag
Att Hammarlands Kommun går in för att köpa in byggnadslovsprogrammet Adam
2.0 till offererat pris.

BTN 10§

BESLUT
Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

11.01.2017

SIDA 12
§ nr

11

BTN 11 §: Tjänstemannabeslut
Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till
tjänsteman i enlighet med ”Instruktion för tjänsten som kommunteknikerbyggnadsinspektör i Hammarlands kommun” enligt beslut Kfge § 46 den
16.11.2011.
Följande ärenden har behandlats under november-december månad 2016:
Tj § 29
Tj § 30
Tj § 31
Tj § 32
Tj § 33
Tj § 34
Tj § 35
Tj § 36
Tj § 37
Tj § 38

Mattsson
Idman
Berne
Skoglund
Häger
Åders
Bäckman
Grönlund
Sundqvist
Skoglund

Peter
Jan- Erik
Jan- Roland
Ulli
Stefan
Kaj
Karin
Berit
Ingemar
Ulli

Kompledighet
Vattenanslutning
Vattenanslutning
Ansvarig arbetsledare
Ansvarig arbetsledare
Vattenanslutning
Vattenanslutning
Vattenanslutning
Semester
Vattenanslutning

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 11 §:

BESLUT:
Antecknades till kännedom
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

11.01.2017

1 - 11

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:
§§ ; 1, 2, 3
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 4, 5, 6
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ ; 9,10,11

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:
§ 4, 5, 6
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 27.10..2016

Rättelseyrkandets innehåll

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

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
§: 7,8

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

