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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

SIDA 2
§ nr

99-101§

BTN 99 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 99 §:

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

BTN 100 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Häggblom och Jessica Eklund till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 15 september 2017 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 100 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 101§: Godkännande och komplettering av föredragningslistan
BTN 101 §:

BESLUT:
Inga övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 102 §:

13.09.2017

SIDA 3
§ nr

102

Leila Suomi, installation av eldstad i bostadshus, Karlsro 1:36 i Frebbenby by
Upptogs till behandling Leila Suomis ansökan om bygglov för installation av en ny
eldstad typ TermaTech TT20RS och installering av ny skorsten typ NVI2000 i
bostadshus på lägenheten Karlsro 1:36 i Frebbenby by av Hammarlands kommun.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för installation av eldstad med
tillhörande skorsten enligt plan- och bygglagen 72 § med villkoren att de av
byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna följs.

BTN 102 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 103 §:

13.09.2017

SIDA 4
§ nr

103

Erik Bergman, byggnadslov tillbyggnad bostadshus och eldstad Bruas 6:14 i
Näfsby by
Upptogs till behandling Erik Bergmans ansökan om bygglov för tillbyggnad av
takkupa om 6m2 och installation av eldstad till befintlig skorsten på Bruas 6:14 i
Näfsby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 8230m2 och sedan tidigare bebyggd.
Sökanden anhåller om att Jonny Bergman 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 103 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Braskaminen installeras enligt tillverkarens anvisningar.
Att tillbyggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning till det
befintliga huset.
Jonny Bergman godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 104 §:

16.08.2017

SIDA 5
§ nr

104

Patrik Ekblom, byggnadslov bastustuga, Postad 5;34 M601

Upptogs till behandling Leila Suomis ansökan om bygglov för installation av en ny
eldstad typ TermaTech TT20RS och installering av ny skorsten typ NVI2000 i
bostadshus på lägenheten Karlsro 1:36 i Frebbenby by av Hammarlands kommun.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för installation av eldstad med
tillhörande skorsten enligt plan- och bygglagen 72 § med villkoren att de av
byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningarna följs.
BTN 102 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

08.03.2017
16.08.2017
13.09.2017

SIDA 6
§ nr

36
94
105

BTN 105§

Upptagande av bordlagt ärende, Daniel Eriksson, Skarpnåtö 1:91

BTN 94 §:

Extra platssyn , Daniel Eriksson , Skarpnåtö 1:91

BTN 36 §:

Byggnadslov för fritidshus , Daniel Eriksson , Skarpnåtö 1:91

BTN 36§

Upptogs till behandling Daniel Erikssons ansökan om bygglov för nybyggnad av
fritidshus, på Gumholm 1:91 i Skarpnåtö by av Hammarlands kommun, i enlighet
med inlämnade handlingar.
Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus på 56m2. Fritidshuset byggs på en holme,
arendetomtens storlek är 6500m2, på tomten finns inga byggnader sedan tidigare.
Fritidshuset är ett timmerhus från Kontiotuote Oy
Huset saknar indragen vattenledning och el.
Sökanden anhåller om att Ove Nordberg skall godkännas som ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbetena.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 36 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Ansökan
om
bastuvattnets
omhändertagande
inlämnas
till
byggnadsinspektionen innan bastun tas i bruk.
Ove Nordberg godkänns som ansvarig arbetsledare.
Platssyn skall hållas innan byggnadsarbetet inleds.

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
BTN 94 §:

08.03.2017
16.08.2017
13.09.2017

SIDA 7
§ nr

36
94
105

Extra platssyn , Daniel Eriksson , Skarpnåtö 1:91

Byggnadsinspektörens utlåtande:
Vid platssynen 04.04.2017 konstaterade byggnadsinspektören att den på situationsplanens utritade
byggplacering inte var lämplig. En ny plats för placering av fritidshuset föreslogs av inspektören
söderut invid skogen. Sökande ansåg att platsen låg för långt in och hans önskemål om havsutsikt
inifrån huset inte var tillfredställande. En kompromiss blev att placera huset sydväst om den av
byggnadsinspektören föreslagna platsen, under förutsättning att byggnaden placeras öster om den
naturliga bergsklacken, så att huset delvis täcks för insyn från väster. Norrut skyddas för insyn av
bergstallar och österut av skog. Att altanens höjd inte får överstiga höjden på bergsklacken. Altanen
med byggnad fick inte komma närmare stranden än 42 m. Platsen utmärktes med stenar och rep.
Vid konstruktionssyn konstaterades att byggnaden var framflyttat upp på bergskammen längre fram
mot sjön än den utmärkta platsen, byggherren förnekade att så var fallet. Byggherren hade inte anmält
om grundsyn och därmed hade byggnadsinspektionen inte möjlighet att koregera byggnadens
placering innan byggnaden uppfördes.
En extra platssyn hölls 08,08.2017. för att mäta in avstånden. Byggnaden konstaterades vara placerad
38m från strand och altanen var upphöjd 60cm över berget. Huset står ca: 12m från skogsbryn.

Byggnadsinspektörens förslag:
Genom att inte följa den överenskomna byggnadsplatsen och bryta mot direktiven för byggnadens
höjdläge har byggnaden fått en mera synlig placering, främst mot väster än vad som borde vara fallet.
Byggnaden uppfyller i övrigt kraven vad gäller Plan- och bygglagen.
Eftersom byggnaden befinner sig på en holme utan vägförbindelse och att därmed kostnaderna för
flyttning av huset blir kännbart för byggherren, föreslår byggnadsinspektören att i detta fall bevilja
byggherren undantag från att flytta huset till utsedd plats.

BTN 94 §:

BESLUT:

Ärendet bordläggs till nästa möte, Nämnden besöker byggplatsen och byggherren kallas med till
synen.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

08.03.2017
16.08.2017
13.09.2017

Byggnadsinspektörens förslag:
Att det bordlagda ärendet återupptas.

BTN 105 §:

BESLUT:

Syn förrättades på plats av nämnden kl: 17.00 13.09.2017.
Ärendet återupptogs
Flyttning av huset med 4 m gör ingen större skillnad för husets synlighet.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

SIDA 8
§ nr

36
94
105

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 106 §:

13.09.2017

SIDA 9
§ nr

106

Ingmar Sundqvist, undantag från tomtstorlek på 1:20, Östergård
Upptogs till behandling Ingmar Sundqvist ansökan om undantag för tomtstorlek på
lägenheten Östergård 1:20 i Lillbolstad by av Hammarlands kommun, tomten
befinner sig på Slåttskär.
Enligt plan- och bygglagens 12 kap. Allmänna förutsättningar för byggande 64 §.
Allmänna krav på tomter. En tomt ska vara tekniskt och funktionellt lämplig för sitt
ändamål och utanför planerat område minst 2000 kvadratmeter stor, såvida inte
byggnadsnämnden av synnerliga skäl tillåter bebyggande på en mindre tomt.
Samt Hammarlands kommuns byggnadsordning 4.1 mom. 2 och 3
Från tidigare har kommunen beviljat byggnadslov på området, med motiveringen att
skiftarna tillkom innan byggnadslovstiden.
Byggnadsinspektörens förslag:
Skiftet tillkomst går troligen tillbaka till storskiftet 1804, möjligen tidigare än så.
Eftersom skiftet tillkom innan byggnadslovstiden finns det möjligheter enligt 64§ i
plan- och byggnadslagen att godkänna att tomten får bebyggas.
Enligt Hammarlands byggnadsordning skall det finnas en utredning om att
avloppsvatten kan renas helt eller delvis utanför tomtgräns.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag är att tomten kan bebyggas, om till
byggnadslovet tillfogas en utredning om hur eventuellt avloppsvatten på ett
tillförställande sätt kan omhändertas på tomten eller i dess närhet och att vatten bör
tas från det kommunala vattennätet.

BTN 106 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag med tillägg för att byggnadslov skall sökas i
normal ordning.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 107 §:

16.08.2017

Att Ålands Vattens anhållan skall bifallas.

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

107

Anhållan från Ålands Vatten
Ålands vatten anhåller om att få införa i sitt GIS- program det uppmätta kommunala
ledningsnätet. Se bilaga 1
Kommunen har fått tillstånd av Ålands vatten att införa Ålands vatten i sitt program.

Byggnadsinspektörens förslag:

BTN 107 §:

SIDA 10
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 108 §:

16.08.2017

SIDA 11
§ nr

108

Andbudförfrågan, tilläggsisolering del av Hammargårdens mellantak.
Tekniska nämnden har genom riktade anbud till de på Åland verksamma
isolerings företag inom lösblåsisolering. Anbuden skulle vara kommunen
till del senast den 31 augusti.
Inom utsatt tid har två anbud inkommit.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden öppnar de inkomna anbuden.

BTN 108§

BESLUT:
Ordföranden öppnade anbuden.
Anbud 1 Mattssons isolering
Anbud 2 Sporres ekoisolering & Bygg

2250€ inklusive moms.
1984€ inklusive moms

Nämnden beslöt att Sporres ekoisolering & Bygg anbud antas.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

109

BTN 109 §:

Avgifter för tillsyn över bygglov samt miljötillstånd 2018
Upptogs till behandling justering av avgifter för tillsyn över bygglov samt
miljötillstånd för år 2018. Avgifterna höjs med cirka 1 %.
(Bilaga 2)

BTN 109 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

110

BTN 110 §:

Vattentariff för år 2018
Upptogs till behandling justering av vattentarifferna för år 2018.
Anslutningsavgifterna föreslås höjas med 1 %. Anslutningsavgiften föreslås till 1610
€ inkl. moms för 40 mm anslutning och till 2030,00 € inkl. moms för 50 mm
anslutning.
Minimi-förbrukningsavgiften föreslås höjas med 1% till 36,60€ inkl. moms.
Grundavgiften föreslås höjas med 1 % till 57,60 € inkl. moms.
Bruksavgifterna föreslås höjas med 1 % till 1,63 €/m3 inkl. moms och till 1,73 €/m2
inkl. moms för tillfälliga förbrukare.
För ibruktagande av en vilande anslutning föreslås en höjning om 1% till 102 € inkl.
moms.
(Bilaga 3)

BTN 110 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

111

BTN 111 §:

Avloppsvattentaxa för år 2018
Upptogs till behandling justering av avloppstaxan för år 2018.
Avgifterna föreslås höjas med ca 1 %.
Anslutningsavgiftens grundbelopp föreslås till 1320 € inkl. moms och beloppet per
bostadslokal föreslås till 700 € inkl. moms samt föreslås beloppet för varje enhet för
sociala utrymmen till 700 € inkl. moms.
Taxan för bruksavgiften föreslås höjas med 1 % från 3,11 €/m3 till 3,14 €/m3 inkl.
moms.
(Bilaga 4)

BTN 111 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att höja taxan för bruksavgiften med 2%. Till
3,17€/m3
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

112

BTN 112 §:

Småbåtstaxor för år 2018
Upptogs till behandling småbåtstaxorna för år 2018.
Taxorna föreslås höjas med ca.1 % enligt bilaga.
(Bilaga 5)

BTN 112 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

113

BTN 113 §:

Hamntaxor för år 2018
Upptogs till behandling justering av taxorna i hamnen för år 2018.
Taxorna föreslås höjas med ca.1 % enligt bilaga.
Elavgifterna faktureras enligt Ålands elandelslags taxor.
(Bilaga 6)

BTN 113 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

114

BTN 114 §:

Taxor för båtplats vid Öra Strand år 2018
Upptogs till behandling taxorna för båtplats vid Öra Strand år 2018.
Taxorna föreslås oförändrade enligt bilaga.
(Bilaga 7)

BTN 114 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.20167

115

BTN 115 §:

Övriga taxor för år 2018
Hyra för lagerlokaler, Öra hamn
Föreslås att taxorna höjs med ca.1 %:
Kallager
Varmlager

51,50€/ månad
577€/ år
73€/ månad
832€/ år

(bilaga 6)
BTN 115 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslaget
godkänns.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

116

BTN 116 §:

Budget och ekonomiplan för åren 2018 - 2020
Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för åren 2018 –
2020. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för byggnadstekniska nämnden
skall en sänkt eller oförändrad kostnadsnivå eftersträvas.
Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde ligger kvar på -604 392
€, som för de senaste åren. Det är 46 882 € mindre än år 2016 budget och 53209
mindre än 2017 då budgeten fastställdes på -657 601 €. En orsak till ökningen är
ökade omsättningar på nämndens verksamhetsområden som inte beaktas vid en
statisk kostnadsnivå. Genom ökning av intäkterna borde dessa ta ut
kostnadsökningen som förorsakas av en ökad omsättning. Detta har inte beaktas vid
en statisk rambudget. Framlagt budgetförslag är på -638 175 € exkl. avskrivningar
och interna poster en minskning från föregående år med 19426€.
Medel har upptagits för införskaffande av nytt bygglovsprogram finns kvar i 2018
budget. Budgetmedel för anskaffning av GIS- program har upptagits i årets budget
Under byggnader och anläggningar har anslag tagits upp för ytrenoveringar för
kommunens fastigheter som ligger under Byggnadstekniska nämndens
ansvarsområden.
Anslag har upptagits under avlopps- och vattenverk för att fortsätta arbetet med att
förnya/utbyta vissa sträckor på det gamla ledningsnätet samt digitalisera och mäta in
en del av det befintliga ledningsnätet.
På investeringssidan har anslag för år 2018 upptagits för bl.a.







17 000 € förnyande av brandanläggning Hammargården
20 000 € förrådshus Chatarinahemmet
135 000 € för tilläggsisolering mm vid Chatarinahemmet II
28 000 € för nedgrävning av ny vattenledning till Öra bostadsområde
184 000 € för kommunalteknik och vägar till Storängen.
147 000 € för kommunalvägsprojekt

(Bilaga 9)
Budgetens text för driftbudget och investeringar (Bilaga 10 och 11)

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

116

BTN 116 §:

Budget och ekonomiplan för åren 2018 – 2020forts.

BTN 116 §:

BESLUT:
Under driftbudget byggnader och anläggningar beslöts att uppta 6000€ för
bibliotekets belysning.
Under investeringar beslöts att uppta 25000€ för förnyande av kyl och frys
anläggningar i köket på Hammargården.
Drygsbölevägens grundförbättring flyttas från 2019 till 2018 och ytbeläggnigen till
2019
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå att förslagen
godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

BTN 117 §:

Till kännedom

BTN 117§

Tjänstemannabeslut

Tj § 25
Tj § 26
Tj § 27
Tj § 28

Häggblom
Humell
Lundström
Dahlén

Maija, Jan
Olof
Emma
Stig

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Enskilt avlopp
Enskilt avlopp
Enskilt avlopp
Vattenanslutning

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

SIDA 21
§ nr

117

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

13.09.2017

99 - 117

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:
§§ ; 99, 100, 101, 109, 110, 112, 113,114,115,116,117
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 107,108
________________________________________________________________________
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:
§§ 107,108
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 18.09.2017

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
§§: 103, 104, 105, 106,107,108

Besvärstid

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

30 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

