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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

BTN 118 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 118 §:

BESLUT:

SIDA 2
§ nr

118-120§

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

BTN 119 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Häggblom och Gunilla Sjöberg- Humell
till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 14 december 2018 kl. 12.00
på kommunkansliet.

BTN 119 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 120 §:

BTN 120 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BESLUT:
Föredragningslistan godkänndes.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

121

BTN 121 §:

Grusningsbidrag för Svartnövägen 2018
Upptogs till behandling Erik Karlssons anhållan för Svartnöväglag om
grusningsbidrag för fast bosatta samt för vägförbättringsåtgärd. Den totala längden
på vägen är 700 meter. Vägen har grusats med 30 m3 eller ca: 43 m3/km.
Den bidragsberättigade längden är:
700 m – 200 m (bidragsgräns) = 500 meter.
Vägandel är 34,12%
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Eller en grusmängd 60 x 0,700 km = 42 m3
På denna väg ersätts: Utlagt 30 m3 grus 43 m3/km väg
 30,0 m3/km x 0,500 km= 15 m3 grus
Priset för gruset är 401,76:-/ 30 = 13,39€/m3
Erik Karlsson bidrag för grusning blir då:
13,39 €/m3 * 15m3 *0,3412= 68,53€ inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 68,53 €, vilket skall
gottskrivas Rune Mattssons andel. Däremot avslås ersättning för
vägförbättringsåtgärd(faktura 14104) med motivering att kommunen inte beviljar
bidrag för förbättringsåtgärder utan endast för underhåll av privata vägar i form av
grusning av väg.

BTN 121 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

BTN 122 §:

SIDA 4
§ nr

122

Grusningsbidrag för Djekenbölenäsvägen 2018
Upptogs till behandling anhållan av väglaget för Djekenbölenäsvägens
grusningsbidrag för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 2860 meter.
Den bidragsberättigade längden är:
2860 m x 13,3 % = 380 m
380 m – 200 m (bidragsgräns) = 180 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Grus har utlagts på de första 1050 m.
På denna väg ersätts: Utlagt 60 m3 grus 60m3/km väg
 60m3/km x 0,18 km= 10,8 m3 grus
Priset för gruset är 10,54 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
10,54 €/m3 * 10,8 m3 = 113,8 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 113,80 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 122 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 123 §:

12.12.2018

SIDA 5
§ nr

123

Grusningsbidrag för Västerslätsvägen 2018
Upptogs till behandling väglaget för Västerslätsvägen anhållan om grusningsbidrag
för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1200 meter. Vägen har grusats med
25 m3 eller ca: 21 m3/km.
Den bidragsberättigade längden är:
1200 m x 1904/3062 = 746 m
746 m – 200 m (bidragsgräns) = 546 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Eller en grusmängd 60 x 1,2 km = 72 m3
På denna väg ersätts: Utlagt 25 m3 grus 21 m3/km väg
 21 m3/km x 0,546 km= 11,5 m3 grus
Priset för gruset är 294,5:-/ 25 = 11,78 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
11,78 €/m3 * 11,5 m3 = 135,47 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 135,47 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 123 §:

BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

06.02.2018
14.03.2018
12.12.2018

SIDA 6
§ nr

29
29
124

BTN 124 §:

Utvidgad och ändrad detaljplan, kvarter 5 i Prästgården.

Kst 29 §:

Tillsättandet av en byggnadskommitté för om- och tillbyggnad, Hammargården
Kommunfullmäktige godkände genom
kommunstyrelsens förslag enligt följande






beslut

av

den

18.01.18

§

10

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram byggnadsritningar i skala 1:100 samt
en kostnadskalkyl vad gäller om- och tillbyggnad av Hammargården med 15 rum
för institutionsboende och effektiverat serviceboende samt andra behövliga
utrymmen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram behövliga förslag till detaljplaner och
detaljplaneändringar för att skapa behövlig byggnadsruta och byggnadsrätt för
Hammargårdens om- och tillbyggnader samt även 2 st. tomter för ca 220 m²: s
radhus med carport i anslutning till Hammargården. I detaljplanen kan ingå även
fastighet R:Nr 2:48 Hagbacka i Prästgården by.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda huruvida de fristående radhusen byggs
och hyrs ut till kommunen av privata företag eller ifall de skall byggas av
kommunen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter en byggnadskommitté för att utföra följande uppdrag:


Framtagande av byggnadsritningar i skala 1:100 samt en kostnadskalkyl för omoch tillbyggnad av Hammargården med 15 rum för institutionsboende och
effektiverat serviceboende samt andra behövliga utrymmen.

Bland dem som utsetts till ledamöter i byggnadskommittén utser styrelsen vid samma
valförrättning en ordförande och en vice ordförande.
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden följande uppdrag:


Kst 29 §:

Framtagandet av behövliga förslag till detaljplaner och detaljplaneändringar för
att skapa byggnadsruta och byggnadsrätt för Hammargårdens om- och
tillbyggnader samt även 2 st. tomter för ca 220 m²: s radhus med carport i
anslutning till Hammargården. I detaljplanen kan ingå även fastighet R:Nr 2:48
Hagbacka i Prästgården by.

BESLUT:
Kommunstyrelsen utser en byggnadskommitté bestående av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Saarinen, Tommy
Salmén, Leif

Mörby
Öra

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

06.02.2018
14.03.2018
07.11.2018

SIDA 7
§ nr

29
29
124

(Forts.)
Medlem
Medlem
Medlem

Blomqvist, Marita
Lönnqvist, Annika
Mattsson, Anne-Maj

Lillbolstad
Drygsböle
Djäkenböle

Kommunstyrelsen ger byggnadskommittén följande uppdrag:


Framtagande av byggnadsritningar i skala 1:100 samt en kostnadskalkyl för omoch tillbyggnad av Hammargården med 15 rum för institutionsboende och
effektiverat serviceboende samt andra behövliga utrymmen.

Kommittén ges rätt att anlita sakkunniga.
Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden följande uppdrag:


Framtagandet av behövliga förslag till detaljplaner och detaljplaneändringar för
att skapa byggnadsruta och byggnadsrätt för Hammargårdens om- och
tillbyggnader samt även 2 st. tomter för ca 220 m²: s radhus med carport i
anslutning till Hammargården. I detaljplanen kan ingå även fastighet R:Nr 2:48
Hagbacka i Prästgården by.
_________________
BTN 29 §

Kommunteknikern sände en riktad förfrågning till på Åland verksamma planläggare.
Inom utsatt tid inkom tre anbud. Byggnadstekniska nämndens ordförande och
Byggnadsinspektör Dan vik öppnade anbuden tisdagen den 13 mars. Anbuden gicks
igenom och rangordnades enligt följande.
1) SAT arkitekter
2) Atom Arkitekter
Kommunteknikerns förslag:
Det första rangordnade anbudet SAT arkitekter antas.

BTN 29 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

06.02.2018
14.03.2018
12.12.2018

SIDA 8
§ nr

29
29
124

Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden bekantar sig med förslaget på detaljplan kvarter 5 och ger sitt utlåtande
för vidare behandling. Se bilaga 1

BTN 124 §:

BESLUT

Arkitekt Conny Hammar presenterade detaljplanen. Nämnden godkände detaljplanen
som sådan och vidarebefordrar planen för vidare behandling.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

125

BTN 125 §

Jim Löfgren, byggnadslov, båthus Mörby 878:4
Upptogs till behandling Jim Löfgrens ansökan om bygglov för båthus på
samfälligheten 878:4 i Mörby by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar. Båthuset blir 88m2. Tomten är 3778m2. Grannarna
har blivit hörda, närvarande vid samfällighetens stämma.
Samfällda området befinner sig på glesbebyggt område, som används som
båthusområde. Från tidigare finns 4 båthus på området. Båthuset uppförs i
överenstämmelse med befintliga båthus. Legoavtal inlämnad. Platssyn
21.11.2018.
Anhåller om att Lars Boman utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för båthus med stöd av planoch bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda
anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Lars Boman godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.

BTN 125 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

126

BTN 126 §

Kimmo och Lena Mattsson, byggnadslov bastu, 1:27 Postad
Upptogs till behandling Kimmo och Lena Mattsson ansökan om bygglov
för bastu på del av fastighet Bolstagård 1:27 i Postad by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Bastun blir 5m2. Och är av
typ tunnbastu, bastun placeras närmare strand än 30m, ca 10 m från
strandlinje. Fastigheten är på 4,77ha och befinner sig på glesbebyggt
område.
Tomten är bebyggd med fritidshus och ekonomibyggnader sedan tidigare.
Platssyn hållits, stranden är flack med en ökande stigning mot fritidshus.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för bastu med stöd av planoch bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda
anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Bastuns golv bör placeras minst 1,5m över medelvattennivå

BTN 126 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 127 §:

12.12.2018

SIDA 11
§ nr

127

Grusningsbidrag för Småkärrs skogsbilväg 2018
Upptogs till behandling väglaget för Småkärrs skogsbilvägs anhållan om
grusningsbidrag för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 3200 meter.
Den bidragsberättigade längden är:
3200 m x 166,72/513,75 = 1038 m
1038 m – 200 m (bidragsgräns) = 838 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
På denna väg ersätts:

Utlagt 150 m3 grus 46,9 m3/km väg
 46,9 m3/km x 0,838 km= 39,3 m3 grus

Priset för gruset är 12,77 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
12,77 €/m3 * 39,3 m3 = 502 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 502 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 127 §:

BESLUT:
Ordförande anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet. Viceordförande Tommy
Häggblom utnämndes till ordförande för denna §
Enligt kommunteknikerns förslag
Protokollet justerades omedelbart för §127.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
128§

12.12.2018

SIDA 12
§ nr

128

Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 2018
Upptogs till behandling Mörby fiskelag och samfällighets anhållan om bidrag för salt samt
spridning av salt på Karholmsvägen år 2018.
Kostnaderna enligt inlämnade kopior för grusning samt salt och spridning uppgår till:
•

År 2017:

1867,10 inkl. 24 % moms.

Kommunstyrelsen beslöt i § 272 den 12 november 1996 vid behandling av sökandens
anhållan om bidrag enligt följande:
”Efter i ärendet förd diskussion beslöt kommunstyrelsen enhälligt befullmäktiga
vägnämnden att efter vederbörlig ansökan bevilja kommunalt bidrag för saltning av
”Karholmsvägen” enligt de grunder som fastställts av kommunfullmäktige den 18.4.1985
för beviljande av grusningsbidrag för den ifrågavarande ägovägen och vilka grunder
innebär ett bidrag om 50 % av godtagbara kostnader.”
50 % av 1867,10 € = 933,55 €
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusnings- och saltningsbidrag på 933,55 €.

BTN 128 §: BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

129

BTN 129 §:

Grusningsbidrag för Vargsundsvägen 2018
Upptogs till behandling Tom Byberg anhållan för Vargsundsvägen om
grusningsbidrag för fast bosatta samt för vägförbättringsåtgärd. Den totala längden
på vägen är 600 meter. Vägen har grusats med 90 m3 eller ca: 150m3/km.
Den bidragsberättigade längden är:
600 m – 200 m (bidragsgräns) = 400 meter.
Vägandel är 90 %
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Eller en grusmängd 60 x 0,400 km = 24 m3
På denna väg ersätts: Utlagt 90m3 grus 150 m3/km väg
 24,0 m3/km x 0,90 % = 21,6 m3 grus
Priset för gruset är 1060:-/ 90 = 11,77€/m3
Tom Byberg bidrag för grusning blir då:
11,77 €/m3 * 21,6m3 = 254,23 inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 254,23 €, vilket skall
gottskrivas Tom Byberg andel.

BTN 129 §:

BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 130 §:

12.12.2018

SIDA 14
§ nr

130

Grusningsbidrag för Bankviksvägen 2018
Upptogs till behandling väglaget för Bankviksvägen anhållan om grusningsbidrag för
fast bosatta. Den totala längden på vägen är 904 meter.
Den bidragsberättigade längden är:
7/28 = 0,25%
904 m – 200 m (bidragsgräns) = 704 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
På denna väg ersätts:

Utlagt 11 m3 grus 12,2 m3/km väg
 12,2 m3/km x 0,704 km= 8,59 m3 grus

Priset för gruset är 29,76 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
29,76 €/m3 * 8,59 m3*0,25 = 63,9 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 63,9 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 130 §:

BESLUT:
Ärendet bordlades för klargörande

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

131

BTN 131 §

Kristian Andersson, byggnadslov tillbyggnad bostadshus, 3:39 Mörby
Upptogs till behandling Kristian Andersson ansökan om bygglov för
tillbyggnad av bostadshus på del av fastighet Småskärrsudden 3:39 i Mörby
by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden blir 71m2. Fastigheten är på 6530m2 och befinner sig på
glesbebyggt område.
Tomten är bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader
Anhåller om att Kristian Andersson utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av
grovkök/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
- Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över tillbyggnaden i
enlighet med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands
vid slutsynen

BTN 131 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

132

BTN 132 §

Hellesby fastigheter Ab, byggnadslov för ändring av ändamål,
3:17Hellesby
Upptogs till behandling Hellesby fastigheter Ab ansökan om bygglov för
ändring av hönshus till lager och verkstadshall på del av fastighet
Hellesbygård 3:17 i Hellesby by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar. Fastigheten är på 30 ha och befinner sig på
glesbebyggt område.
Tomten är bebyggd med Industrihallar hönshus ekonomibyggnader mm.
Anhåller om att Jan- Roland Berne utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten och Ove Berne för FVA- arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändring av ändamål 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- Roland Berne godkänns som ansvarig arbetsledare för
Byggnadsarbetena.
- Dras vatten in skall ansökan om omhändertagande av avloppsvatten
inlämnas för godkännande.
- Ändring av ändamål godkänns för lager eller verkstadsendamål som inte
är miljöbelastande, däremot inte som arbetsplats, lokal eller publikutrymme.
- Som FVA arbetsledare bör en med lämplig examen utses.

BTN 132 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.12.20167

133

BTN 133 §:

Till kännedom

Tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning:
Kulturbyrån konstaterar att framtagande av detaljplan inte innebär ingrep på en fast fornlämning på så
sätt som enligt 1§ 2 mom. är tillståndspliktig. se bilaga 2
Ålands landskapsregering förslag till landskapsförordning om avfall. Se bilaga 3
Anbud på vägbelysning för cykel- och gångbana, Öra
Kommunfullmäktige beviljade tilläggsanslag med 31000€ för att möjligöra belysning på GC- väg.
Kommunfullmäktige fastställde taxorna för 2019.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

12.12.2018

118 - 133

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
på
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ ; 118,119,120,124,133
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 121,122,123,127,128,129,130
_____________________________________________________________
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 Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande
kan rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
framställas samt tid för Organ
yrkande av rättelse
Byggnadstekniska
nämnden
i
Hammarland,
Klockarvägen
3,
22240
HAMMARLAND
Paragrafer:
§§ 121,122,123,127,128,129,130
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 17.12.2018

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
besvärstid

och 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
§§: 125,126,131,132

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
besvärshandlingarna

av 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

