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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

SIDA 2
§ nr

40-42§

BTN 40 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 40 §:

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

BTN 41 §: Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Gunilla Sjöberg- Humell och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 18 april 2017 kl. 12.00 på
kommunkansliet.
BTN 41 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget
_______________

BTN 42§: Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN 42 §:

BESLUT:
Föredragningslistan godkänndes. Inga övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

43

BTN 43 §:

Joanna Carlson o Henri Aaltovirta, byggnadslov Bostadshus Näfsby 1:4
Upptogs till behandling Joanna Carlson och Henri Aaltovirta ansökan om bygglov
för bostadshus om 164m2 på lägenheten Mattas 1:4 i Näfsby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Legotomten är 6780m2 och sedan tidigare obebyggd. Bostadshuset uppförs i 1 plan
som uppförs på platsen. Grannar har blivit hörda.
Sökanden anhåller om att Henri Kenttä skall godkännas som ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbetena och för FVA- arbetsledare Kenneth Rönnskog.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 43 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning enligt
ansökan
Henri Känttä godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Kenneth Rönnskog godkänns som ansvarig arbetsledare för FVA- arbeten.
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

BTN Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

BTN 44 §:

SIDA 4
§ nr

44

Sonny Grönholm, byggnadslov garage med carport, Postad 3:23
Upptogs till behandling Sonny Grönholm ansökan om bygglov för garage med
carport ca 71 m2 på lägenheten Valdermansvik 3:23 i Postad by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Sökanden anhåller om att Benny Mattsson skall godkännas som ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage 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
- Benny Mattsson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BTN 44 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016
12.04.2017

65
50
168
252
58
120
141
104
45

BTN 45§

Detaljplan för fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö

Kst 65 §:

Anhållan om detaljplanering för fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö
Tomas Blomberg anhåller genom brev av den 24.02.14 om detaljplaneändring för
fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö. Fastigheten har en registrerad areal om
6,621 ha. Planeområdet har även angetts i vattenområdet vilket tillhör R:Nr 076-419876-1. Fastigheten R:Nr 1:78 Mösund har 0,017269 av 0,6563 registrerade andelar i
det samfällda vattenområdet. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för
året runt-boende. I ansökan föreslås att Tiina Holmberg godkänns som planerare.
(Bilaga 4, Kst 04.03.14, § 65)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 03.04.14.

Kst 65 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 50 §:

Den del av fastigheten Mösund 1:78 som ansökan om detaljplanen gäller är cirka 2,5
ha stor.
(Bilaga 1, BTN 09.04.2014, § 50)

Byggnadsinspektörens förslag:
Förslag att byggnadstekniska nämnden bordlägger ansökan för att inbegära mera
uppgifter från sökanden. Uppgifter inbegärs om hur området är tänkt att disponeras
samt om ägaruppgifter till vattenområdet samt om dessa delägare önskar ingå i
detaljplaneringen. Dessutom skall Ålands landskapsregerings punkter i brev daterad
21.2.2014 Dnr ÅLR 2014/1454 beaktas i uppgifterna som inbegärs.
BTN 50 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
04.03.2014
65
Byggnadstekniska nämnden
09.04.2014
50
Byggnadstekniska nämnden
15.10.2014
168
Kommunstyrelsen
04.11.2014
252
Kommunstyrelsen
16.02.2016
58
Kommunstyrelsen
03.05.2016
120
Kommunstyrelsen
06.06.2016
141
Byggnadstekniska nämnden
10.08.2016
104
Byggnadstekniska nämnden
12.04.2017
45
(Forts.)
BTN 168 §:
En komplettering av den 15.09.2014 har inkommit gällande detaljplanering av del av
fastigheten Mösund 1:78. (Bilaga 2, BTN 15.10.2014, § 168)
Syftet med detaljplanen är att ha möjlighet att använda befintlig byggnad som året
runtboende, reservera några (2-3 st) tomter för eventuella framtida sommarstugor
samt bygga en gästbrygga med tankningsmöjlighet för 2-3 gästbåtar. Detaljplanen
inkluderar endast markområden som den sökande äger. Tomas Blomberg har löst in
strandområdet där befintligt båthus samt bryggorna är uppförda.
Byggnadsinspektörens förslag:
I Plan- och bygglagen 33 § står bland annat följande: …”En markägare har rätt att
utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska
kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna
planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig
helhet.”…
Den del av fastigheten Mösund 1:78 som ansökan om detaljplanen gäller är cirka 2,5
ha. Syftet med planen och dess målsättningar anses ej utgöra en tillräckligt stor och
ändamålsenlig helhet med tanke på områdets storlek.
BTN 168 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen förorda
detaljplaneringen av del av området Mösund 1:78 och att Tiina Holmberg godkänns
som planerare.
________________

Kst 252 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter i enlighet med markägarens anhållan följande enligt Planoch bygglagens 6 kap. § 33, 1;
 godkänna detaljplanens målsättning
 godkänna byggnadsingenjör Tiina Holmberg som planläggare
 godkänna att planeområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
04.03.2014
65
Byggnadstekniska nämnden
09.04.2014
50
Byggnadstekniska nämnden
15.10.2014
168
Kommunstyrelsen
04.11.2014
252
Kommunstyrelsen
16.02.2016
58
Kommunstyrelsen
03.05.2016
120
Kommunstyrelsen
06.06.2016
141
Byggnadstekniska nämnden
10.08.2016
104
Byggnadstekniska nämnden
12.04.2017
45
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter dessutom att:
 Sökanden skall i enlighet med Plan- och bygglag kap. 6 § 30 ge myndigheter,
juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget tillfälle till samråd och att
yttra sig antingen skriftligen eller muntligen. Syftet med hörandet är att förbättra
beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Resultatet av
hörandet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska
redovisas då planförslaget ställs ut.


Sökanden skall stå för samtliga kostnader för uppgörandet av planen samt samt
för kommunens handläggningskostnader i enlighet med Plan- och bygglag § 33.

Innan förslaget till detaljplanen ställs ut skall sökanden och kommunen ingå ett
markanvändningsavtal (Plan- och bygglag § 63) där fördelningen av kostnaderna för
verkställandet av planen regleras mellan kommunen och markägaren.
Kst 252 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 58 §:

Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab har genom e-postmeddelande av den 07.01.16 sänt
planehandlingar i elektronisk form till kommunen. I meddelandet ställer
planläggaren en fråga om det behövs ett officiellt samrådsmöte för detaljplanen.
Avsikten med ett samrådsmöte är att få fram alla eventuella avvikande åsikter
angående detaljplanen. Av tidigare erfarenhet kan det hända att de här frågorna
kommer fram först i det skedet när planen ställs ut och att hela processen då måste
startas på nytt. (Bilaga 6, Kst 16.02.16, § 58)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela att kommunstyrelsen beslöt om att samråd
bör hållas genom beslut av den 04.11.14 § 252. Det torde vara till fördel för samtliga
parter i frågan att alla eventuella oklarheter är utredda när planförslaget ställs ut. Det
är på förhand omöjligt att veta om det kommer synpunkter under ett samråd eller
inte.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
(Forts.)
Kst 58 §: BESLUT:

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016
12.04.2017

65
50
168
252
58
120
141
104
45

Vice ordföranden Stefan Öström konstaterar att ordföranden Tomas Blomberg
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
Kst 120 §:

Ett samrådsmöte har hållits den 18.04.16 och en redogörelse har upprättats från
mötet. Planerare Tiina Holmberg har lämnat in det utkast till detaljplan för del av
fastighet Mösund R:Nr 1:78 efter samrådsmötet. (Bilaga 8, Kst 03.05.16, § 120)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden
angående utkastet till detaljplan för en del av fastighet Mösund 1:78 av den 30.11.15.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 20.05.16.

Kst 120 §:

BESLUT:
Vice ordföranden Stefan Öström konstaterar att ordföranden Tomas Blomberg
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet för att utreda huruvida det är
juridiskt rätt att ställa ut ett förslag till detaljplan på vilket det finns en del av en
byggnad som är utan bygglov.
_________________

Kst 141 §:

Finlands kommunförbunds jurist Ida Sulin har svarat genom e-post av den 26.05.16
enligt följande:
”Planläggningsprocessen är inte beroende av att det finns en byggnad utan bygglov
på området. Det är fråga om två separata processer och ni kan gott gå framåt i
planeärendet utan att bygglovsproblemet inverkar på detta.”

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016
12.04.2017

65
50
168
252
58
120
141
104
45

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden
angående utkastet till detaljplan för en del av fastighet Mösund 1:78 av den 30.11.15.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 30.06.16.
Kst 141 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdet för
den tid som ärendet behandlas och att ersättare Håkan Jansson träder in som
ersättare. Då även vice ordföranden är frånvarande väljs en tillfällig ordförande
under ledning av den äldsta av de närvarande som är Håkan Jansson.
Kommunstyrelsen besluter enhälligt att Håkan Jansson väljs till tillfällig ordförande.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

BTN 104 §:

(Bilaga 3, BTN 10.08.2016, § 104)

BTN 104 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för inlämnande av nytt
kartmaterial.
_________________

BTN 45§

Arkitektbyrå Tiina Holmberg kom in med ny baskarta och detaljplanehandlingar i
elektronisk form 13.3.2017. bilaga 1

Kommunteknikern/byggnadsinspektörens utlåtande
Kvartersområde för egnahemsbebyggelse (BE), Eftersom kvarteret är bebyggt med
ett fritidshus bör betäckningen ändras till bostads och fritidskvarter ex BEF
”en tillbyggnad till båthuset med högst 35 m2”
Ålands förvaltningsdomstols beslut om avslag på tillbyggnad. 28.4.2015
Beslutnummer 37/2015 för omnämnt båthus.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

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

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016
12.04.2017

65
50
168
252
58
120
141
104
45

10.05.2011 § 74 står det bl.a. följande om bygglov för båthuset på kvarter (BE)
”Bygglov beviljas med krav på att förråd och nätbod borttages från projektet”…
Förrådet och nätbodens storlek var då 34 m2, BTN minskade ursprungligt förslag på
båthusets storlek. Av ovannämnda orsaker skall ”en tillbyggnad till båthuset med
högst 35 m2” strykas från planebeskrivningen och från planeförslagets textdel
benämnt bå-1
Under ”En ekonomibyggnad/garage får uppföras med maximiareal på 60 kvm.”
tilläggs i texten ”som omfattar högst1 våning” införs i planebeskrivningen och
planeförslaget.
4.3 Byggnadsordning
Byggnadsordningen fastställd 16.6.2016 och inte 2007.

6 Målsättningar
Ändring av ändamål för befintliga byggnader är inte ett planläggningsärende och bör
strykas ur texten. Det är ett byggnadslovsärende.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om brygga med tankningsmöjligheter och hör
dessutom inte till kommunala befogenheter. Texten bör strykas.
7.3 Teknisk försörjning
Saknas beskrivning av avfallshantering.
El nätet sköts av Ålands elandelslag och inte av kommunen.
I planförslaget saknas reserverat utrymme för allmänt område, ex för
avfallshantering, upplagsplats mm. Föreslår att planförslaget kompletteras.
BTN 45§

BESLUT:
Jessika Eklund anmälde jäv och lämnade rummet.
Enligt föredragandes förslag med tillägg för att punkt 6 Målsättningar stryks från
utlåtandet.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

BTN 46 §:

SIDA 11
§ nr

46

Enskilt avlopp, Patrik Werle, Bovik 4:36
Upptogs till behandling Patrik Werle ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten Enbacken
4:36 i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser ombyggnad av en avloppsanläggning för rening av svartvatten från
fritidshus. Från tidigare finns 2 kammarbrunn med infiltrering för gråvatten byggt
2004. Svartvattnet leds till en sluten tank på 3m3. Avstånd för slamtömningsfordon
15m.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Patrik Werle tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidsfastigheten på lägenheten
Enbacken 4:36 i Bovik by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
Svartvattnet leds till en sluten tank av märket Fann ST 3000L. Tanken installeras
enligt tillverkarens anvisningar.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna den 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.
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 46 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

12.04.2017

47

Byggnadstekniska nämnden
BTN 47

Ny avfallslag och lag om flyttning av fordon.
Landskapsregeringen lagförslag är en så kallad blankettlag från rikslagen. Rikslagen
baserar sig på målsättningen om en harmoniering av avfallslag för hela EU.
Lagen om flyttning av fordon är också en blankettlag. Kommunstyrelsen beslöt på
sitt möte 7.3.2017 §60 om utlåtande från BTN. Bilaga 2

Kommunteknikerns utlåtande.
Eftersom det är frågan om blankettlag så har kommunen små möjligheter att ändra i
lagtexten. Rikets avfallslag är utformat så att avfallshämtning skall hämtas från
enskilda fastigheter §§34-36. Medan det på Åland är vanligt med att man för
hushållsavfall till motagningsstationer. Därför bör en specifik paragraf för Åland
införas som tillåter och reglerar att kommunerna kan hänvisa fastighetsägare att föra
till återvinningsstationer som upprätthålls av kommunen eller genom kommunalt
sammarbetsorgan.
Förnyande av lagen om flyttning av fordon är efterlängtat eftersom ett stort behov
finns för revidering. Rikets lag är mycket bra och kan antas rakt av med beaktande av
Ålands särställning.
BTN 47 §:

BESLUT:

Enligt kommunteknikerns utlåtande.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

48

BTN 48 §:

Bertil Humell, byggnadslov för uppställning av mobil barack.
Upptogs till behandling Bertil Humell om bygglov för uppställande av mobil barack
på lägenheten Lugnet 4:43 i Bovik by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar. Baracken används som fritidshus. Baracken kommer att
anslutas till el och kommunal vattenledning. Grannar har blivit hörda. Platssyn
28.3.2017

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för uppställande av mobil barack för
längre tid än två månader med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande
villkor:
-

BTN 48 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Den skyddande vegetationen som finns bör bevaras. Baracken placeras helst nära
skogsdungen i nordost.
Körbar väg fram till baracken som klarar av utryckningsfordon bör byggas.
Husvagnen som saknar byggnadslov på fastigheten avlägsnas.

BESLUT:
Gunilla Sjöberg – Humell anmälde jäv och avlägsnade sig ur rummet.
Nämnden beslöt att genast justera denna paragraf.
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 49 §:

12.04.2017

SIDA 14
§ nr

49

Enskilt avlopp, Bertil Humell Bovik 4:43
Upptogs till behandling Bertil Humell ansökan om utsläpp av avloppsvatten från
Mobil barack på lägenheten Lugnet 4:43 i Bovik by av Hammarlands kommun,
enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installerande av sluten tank
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Bertil Humell tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidsfastigheten på lägenheten
Lugnet 4:43 i Bovik by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
- Den slutna tanken får inte placeras öppet på berget utan skall ställas på sådan
plats att den kan täckas över och förankras.
- Tanken installeras enligt tillverkarens anvisningar.
- Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd
person skall syna den slutna tanken och anläggningen i övrigt innan den tas i
bruk
- 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 49 §:

BESLUT:
Gunilla Sjöberg – Humell anmälde jäv och avlägsnade sig ur rummet.
Nämnden beslöt att genast justera denna paragraf.
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 50 §:

12.04.2017

SIDA 15
§ nr

50

Anbud på Hammarcenters tak.
Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud på ny takbeklädnad och ny
dagvattendränering för kommunens del av Hammarcenter. Kommunfullmäktige
beslöt att i 2017 års budget uppta ett anslag på 45000€ för projektet.
Anbudet bjöds ut i Ålandstidningen fredagen den 10 mars och anbudet bör inlämnas
senast den 7 april kl: 15.00
Inom utsatt tid har 3 anbud inkommit.
Anbud 1 29500 € exklusive moms
Anbud 2 74800 € exklusive moms
Anbud 3 24500 € exklusive moms

BTN 50§

BESLUT:
BTN beslöt att anta anbud nummer 3
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

51

BTN 51 §:

Anbud på terrass, Hammargården
Byggnadstekniska nämnden har begärt in anbud på byggande av terrass för två
lägenheter på Hammargården. . Kommunfullmäktige beslöt att i 2017 års budget
uppta ett anslag på 15000€ för projektet.
Anbudet bjöds ut i Ålandstidningen fredagen den 10 mars och anbudet bör inlämnas
senast den 7 april kl: 15.00
Inom utsatt tid har 3 anbud inkommit.
Anbud 1
Anbud 2
Anbud 3

BTN 51§:

8299 € exklusive moms
9500 € exklusive moms
7719,40 € exklusive moms

BESLUT:
BTN beslöt att anta anbud nummer 3

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

BTN 52 §:

SIDA 17
§ nr

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

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Kommunstyrelsen
BTN Byggnadstekniska nämnden

14.02.2017
08.02.2017

31
53

BTN 53§:

Anställning av fastighetsskötare på 80% av heltid.

Kst 31 §:

Anställning av fastighetsskötare
Under resultatenhet C 620. Byggnadstekniska nämnden, Parker och allmänna
områden finns följande text under rubriken Personal:
”PERSONAL:
Fastighetsskötare

Bokslut
2015
2,6

Budget
2016
2,8

Budget
2017
2,8

Beslut Kfge: Innan utökning av arbetstid genomförs med 0,2 skall godkännande
inhämtas från kommunstyrelsen med en redogörelse om den personal som finns inom
fastighetsskötsel i förhållande till de arbetsuppgifter som finns i kommunen inom
området.
Byggnadstekniska nämnden bör överväga möjligheten att som alternativ till att
anställa en fastighetsskötare istället köpa tjänster.”
Kommundirektörens förslag:
Under förutsättning att kommunstyrelsen i ärende § 29 förkastar Ålands vatten Ab: s
förslag till avtal och besluter att tillsvidare fortsätta att handha drift och underhåll av
vatten- och avloppsledningsnätet i egen regi godkänner kommunstyrelsen att
byggnadstekniska nämnden anställer en tillsvidare anställd fastighetsskötare med en
arbetstid motsvarande 80 % av heltid.
Kst 31 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Kommunstyrelsen
BTN Byggnadstekniska nämnden

14.02.2017
08.02.2017

31
53

BTN 53§:

Arbetet som fastighetsskötare lediganslogs på arbetskraftbyrån och annons insattes i
Ålandstidningen 3.3.2017. Ansökningstiden gick ut fredagen den 24 mars kl: 15.00.
Inom utsatt tid inkom 40 ansökningar. Av dessa utsågs 5 sökande för arbetsintervju
av intervjugruppen. Intervjugruppen intervjuade 4 personer. Efter intervjun med de
sökande föreslår intervjugruppen att man för fram 2 sökande till nämnden. I fall den
valda takar nej som fastighetsskötare går anställningen över till den andra i
förslagsordningen.
Intervjugruppens förslag:
I första förslagsrum Tommy Nordin
I andra förslagsrum Boris Bergman

BTN 53§

BESLUT

BTN beslöt att Tommy Nordin anställs som fastighetsskötare.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 54 §:

12.04.2017

SIDA 20
§ nr

54

Johan Karlsson o Johanna Mattsson, byggnadslov Bostadshus Torp 10:24
Upptogs till behandling Johan Karlsson och Johanna Mattsson ansökan om bygglov
för bostadshus om 150m2 på lägenheten Sjöängen 10:24 i Torp by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 10900m2 och sedan tidigare obebyggd. Bostadshuset uppförs i 1 plan som
uppförs på platsen. Grannar har blivit hörda.
Sökanden anhåller om att Peter Aalto skall godkännas som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 54 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning enligt
ansökan
Peter Aalto godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
En ansvarig FVA-arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.
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

BTN 55 §:

12.04.2017

SIDA 21
§ nr

55

Johan Karlsson o Johanna Mattsson, byggnadslov Biltak med förråd Torp
10:24
Upptogs till behandling Johan Karlsson och Johanna Mattsson ansökan om bygglov
för biltak med förråd om 48m2 på lägenheten Sjöängen 10:24 i Torp by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 10900m2 och sedan tidigare obebyggd. Biltaket uppförs på platsen.
Grannar har blivit hörda.
Sökanden anhåller om att Peter Aalto 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 55 §:

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

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 56 §:

12.04.2017

SIDA 22
§ nr

56

Joar Eriksson, byggnadslov Bostadshus Torp 6:8
Upptogs till behandling Joar Erikssons ansökan om bygglov för bostadshus om
159m2 på lägenheten Ulltuna 6:8 i Torp by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar.
Legotomten är 6277m2 och sedan tidigare obebyggd. Bostadshuset uppförs i 1 plan
som uppförs på platsen. Grannar har blivit hörda.
Sökanden anhåller om att Trygve Packalén skall godkännas som ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbetena och för FVA- arbetsledare Johan Lundström.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 56 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Trygve Packalén godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.
Johan Lundström godkänns som ansvarig arbetsledare för FVA- arbeten.
En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i enlighet
med plan- och bygglagens 84§ och skall finnas senast vid slutsynen.

BESLUT:
För att undvika konfliktsituationer, anser nämnden att det inte är god tjänstemana sed att en
i kommunen anställd tjänsteman, utses till ansvarig bygg arbetsledare i den verksamma
kommunen, där tjänstemannen är anställd som övervakande myndighetsperson inom
byggnadsinspektionen. En ny ansvarig arbetsledare bör därför utses innan byggnadsarbetet
inleds. I övrigt enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

BTN 57 §:

SIDA 23
§ nr

57

Jan- Erik Idman, byggnadslov bastu, Bovik 3:81
Upptogs till behandling Jan-Erik Idman ansökan om bygglov för bastu ca 9 m2 på
lägenheten Solbacka 3:81 i Bovik by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar.
Sökanden anhåller om att Jan-Erik Idman skall godkännas som ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbetena. Sysslat med byggrelaterat arbeten i 30 år
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
- Jan- Erik Idman godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BTN 57 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.04.20157

58

BTN 58 §:

Fastighets Ab Båthaksvägen, radhus med 3 läg samt bilskyddstak/förråd på del
av Öra 28:4 i Öra by
Upptogs till behandling Fastighets Ab Båthaksvägen, gm Tommy Saarinen, ansökan
om bygglov för radhus samt bilskyddstak/förråd, på del av Öra 28:4 i Öra by av
Hammarlands kommun.
Radhuset och bilskyddstaken/förråden uppförs på det av kommunen detaljplanerade
området på Öra, kvarter Ö5 tomt 2.
Radhuset på tomt nr 2 uppförs med 3 st lägenheter, 301 m2.
3st bilskyddstak/förråd uppförs med en förrådsdel om ca 7 m2 samt ett bilskyddstak
om ca 21 m2
Sökanden anhåller om att Tommy Saarinen skall godkännas som ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbetena och för FVA- arbetsledare Jimmy Pero.
Radhuset ansluts till det kommunala avlopp- och vattenledningsnätet.
Köpebrev är inte uppgjorda. Fasad färg ljusgrå, planebeskrivningen tillåter grå färg i
dämpad ton.
Sökande anhåller om att få bygga ca: 3 m från fastighetsrån och anlägga en stödmur
mot väster.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för radhus samt bilskyddstak/förråd,
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
- Färgprov för fasaden inlämnas till byggnadskansliet och skall godkännas innan
målning påbörjas.
Tommy Saarinen godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.
Jimmy Pero godkänns som ansvarig arbetsledare för FVA- arbeten.
- Innan byggnadsarbetet får påbörjas och beslutet vinner laga kraft skall
följande dokument inkomma till byggnadsinspektionen. 1. Köpebrev 2.
Grannes tillåtelse att bygga närmare rån än 4m. (kommunen part).
- Byggnadstekniska nämnden godkänner att en stödmur får byggas.
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över radhusen i enlighet
med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen.

BTN 58 §:

BESLUT:
Tommy Saarinen anmälde jäv och avlägsnade sig. Vice ordförande Tommy
Häggblom valdes som ordförande för § 58.
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 59 §:

12.04.2017

SIDA 25
§ nr

59

Enskilt avlopp, Johan Karlsson och Johanna Mattsson Torp 10:24
Upptogs till behandling Johan Karlsson och Johanna Mattsson ansökan om utsläpp
av avloppsvatten från Bostadshus på lägenheten Sjöängen 10:24 i Torp by av
Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installerande av trekammarbrunn med infiltrering.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Johan Karlsson och Johanna Mattsson tillstånd enligt 6
kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från
Bostadsfastigheten på lägenheten Sjöängen 10:24 i Torp 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
- Trekammarbrunnen och infiltreringen skall installeras enligt tillverkarens
anvisningar.
- Infiltreringen skall uppfylla Naturvårdsverkets faktablad 2 och faktablad 4,
- 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 59 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 60 §:

12.04.2017

SIDA 26
§ nr

60

Enskilt avlopp, Joar Eriksson Torp 6:8
Upptogs till behandling Joar Eriksson ansökan om utsläpp av avloppsvatten från
Bostadshus på lägenheten Ulltuna 6:8 i Torp by av Hammarlands kommun, enligt
bifogade handlingar.
Ansökan avser installerande av sluten tank för svartvatten, BOD vatten renas med
Fann slamavskiljare och leds till in-drän infiltreringsmoduler.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Joar Eriksson tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från Bostadsfastigheten på lägenheten
Ulltuna 6:8 i Torp 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
- Slutna tanken och slamavskiljaren med moduler skall installeras enligt
tillverkarens anvisningar.
- Marundersökning 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 60 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

BTN 61 §: Till kännedom

BTN 61§
Tj § 4
Tj § 5
Tj § 6
Tj § 7
Tj § 8

Tjänstemannabeslut
Mattsson
Humell
Holmqvist
Lundström
Mattsson

Mari
Bertil
Johan
Emma
Peter

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Byggnadsanmälan
Vattenanslutning
Ansvarig byggarbetsledare
Vattenanslutning
Semester

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

SIDA 27
§ nr

61

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 28
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

12.04.2017

40 - 61

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:
§§ ; 40, 41, 42, 45, 47,61
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ § 46,49,50.51,52,59,60
________________________________________________________________________
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:
§§ 46,49,50,51,52,53,59,60
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 19.04.2017

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
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

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
§§: 43,44,48,54,55,56,57,58

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

