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Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

14.03.2018

SIDA 2
§ nr

24-26§

BTN 24 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 24 §:

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

BTN 25 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Jessica Eklund och Britta Bergman till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 16 mars 2018 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 25 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 26 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 26 §:

BESLUT:
Inga övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

05.09.2017
03.10.2017
14.03.2018

186
208
27

BTN 27 §

Revidering av byggnadsplan över Storängen.

Kst 186 §:

Beredning av anknytning mellan Storäng och nya markområdet
På initiativ av kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom tar kommunstyrelsen
upp ärendet till behandling.

Kst 186 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till förvaltningen för beredning.

Kst 208 §: (Bilaga 9, Kst 03.10.17, § 208)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till ändring av gällande detaljplan för Storäng 1-9 vad gäller gång- och
cykeltrafikleden som ansluter till den av kommunen köpta outbrutna området 3:51
Erkas i Frebbenby. Planeändringen bör möjliggöra en trafikförbindelse till 3:51. Då
området 3:51 torde ha fornlämningar är det nödvändigt att i ett tidigt skede i
planeringsprocessen involvera Ålands landskapsregerings enhet för
kulturarvsförvaltning.
Kst 208 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

BTN 27 §

Arkitektbyrå Tiina Holmberg som uppgjort detaljplan för Storängen fick i uppdrag
att revidera planen enligt kommunstyrelsens beslut. Tiina Holmberg har uppgjort en
revidering av Storängens detaljplan daterat 18.02.2018, på kvarteret 05 och 04.
Bilaga 1 och 2. Ålands landskapsregerings kulturbyrå inkom den 20.02.2018 med en
karta över fredade fornlämningsområde som berör planeområdet. Bilaga 3 I övrigt
gäller den inventering över området som uppgjordes i samband med utställande av
den gällande planen. Ingen nytt utlåtande behövs för revideringen enligt svar från
kulturbyrån.
Kommunteknikerns förslag:
Att byggnadstekniska nämnden omfattar Arkitektbyrå Tiina Holmbergs revidering
av Storängens detaljplan och vidarebefordrar förslaget till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 28 §:

14.03.2018

SIDA 4
§ nr

28

Offert på asfaltering 2018
Kommunteknikern gav en offertförfrågan om asfaltering av kommunens vägar enligt
budget 2018. Inom utsatt tid har Rafaels Ab inkommit med ett anbud.
Kommunteknikerns förslag:
Att ordförande i byggnadstekniska nämnden öppnar anbudet.

BTN 28 §:

BESLUT:
Ordföranden öppnade anbudet. Nämnden beslöt att anta anbudet.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

06.02.2018
14.03.2018

SIDA 5
§ nr

29
29

BTN 29 §:

Offert på detaljplanering vid Hammargården

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
____________________

__________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

06.02.2018
14.03.2018

SIDA 6
§ nr

29
29

(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

SIDA 7
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
12.08.2015
19.01.2016
08.11.2016
15.12.2016
18.01.2017
11.10.2017
07.11.2017
21.11.2017
14.03.2018

38
162
129
203
92
34
286
74
7
124
245
267
30

Kfge 38 §:

Motion angående snöplogningen
En motion daterad den 23.06.14 angående snöplogningen har lämnats in av ledamot
Tomas Blomberg som första undertecknare.

Kfge 38 §:

BESLUT:
Efter det att motionen lästs upp remitteras ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. (Protokollsbilaga 2, Kfge 26.06.16, § 38)
_______________

Kst 162 §:

I motionen anges att kommunfullmäktige i budgeten för år 2014 tog beslut om att
stryka all snöplogning av privata vägar och infarter. Syftet med motionen anges vara
att ordna snöplogningen för rörelsehindrade samt pensionärer och övriga
kommuninvånare på deras privata infarter samt väglag.
Som förslag anges att kommunen bör tillse att rörelsehindrade samt
hemsjukvårdsklienter erhåller plogning för att säkerställa framkomligheten för
servicetrafik till dessa. Övriga kommuninvånare/hushåll ges möjlighet att köpa
plogningstjänster via kommunen på t. ex. samma sätt som Saltviks kommun erbjuder
sina kommuninvånare. Enligt motionen ordnas plogningen i Saltvik så att plogningen
fördelas mellan hushållen och den som önskar plogning betalar in avgiften på
förhand till kommunens konto. Kostnaden samt sättet att betala redogörs i infobladet.
Informationen från Saltviks hemsida angående snöplogning vintern 2013-2014
bifogas. (Bilaga 6, Kst 12.08.14, § 162)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet till byggnadstekniska nämnden för
beredning.

Kst 162 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN 129 §:
(Bilaga 2, BTN 10.09.2014, § 129) (Forts.)
Kommunfullmäktige
26.06.2014
Kommunstyrelsen
12.08.2014
Byggnadstekniska nämnden
10.09.2014
Kommunstyrelsen
30.09.2014
Byggnadstekniska nämnden
12.08.2015
Kommunstyrelsen
19.01.2016
Kommunstyrelsen
08.11.2016
Kommunfullmäktige
15.12.2016
Kommunstyrelsen
18.01.2017
Byggnadstekniska nämnden
11.10.2017
Kommunstyrelsen
07.11.2017
Kommunstyrelsen
21.11.2017
Byggnadstekniska nämnden
14.03.2018

SIDA 8
§ nr

38
162
129
203
92
34
286
74
7
124
245
267
30

(Forts.)
Fr.o.m. hösten 2014 handhar kommunen plogning för kommunalvägar, kommunala
detaljplanevägar samt hemserviceklienters infarter enligt förslag 2 i ”UtredningKommunal plogning” enligt kommunstyrelsen beslut av den Kst 15.04.2014 § 93.
(Bilaga 3, BTN 10.09.2014, § 129)
I utredningen finns även ett ”Förslag 3” som är ett liknande sätt att utföra plogningen
på som Saltviks kommun idag använder sig av där kommunen utför plogning av
privata infarter mot en summa pengar som är oberoende av infartens längd. En
medelvinter, beräknad på de fem senaste åren, har plogningen för de privata
infarterna kostat ca 47 000 €. Om kommunen skulle erbjuda kommuninvånarna
möjlighet att köpa plogningstjänster med 100 % täckning av kostnaderna skulle det
då bli till en kostnad om 275 €/infart (exkl. moms).
Kommunteknikerns förslag:
Rörelsehindrade kunde ansöka till socialkansliet om plogning av privat infart.
Socialkansliet gör en bedömning om behovet finns att erhålla plogning av privat
infart och tar ett beslut i ärendet och bekostar plogningen.
Om kommunen skall erbjuda plogning av de privata infarterna bör ett nytt beslut tas i
kommunfullmäktige.
BTN 129 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden kommunteknikerns förslag godkänns.
_________________

Kst 203 §:

Ifall kommunen går in för att handha plogning av samtliga privata infarter i
kommunen för samma taxa t.ex. 341,- € (moms 24 %) väcks frågan i vilken grad
mängden vägar och infarter som kommunen skall ploga förändras från det läge som
var gällande då kommunen avgiftsfritt plogade privata infarter som var 140 m och
längre. Att tillämpa samma taxa för en privatväg till en fast bosatt som har en t.ex. 2
km lång väg som en fast bosatt som har en 20 m lång väg kan anses orättvist. Det här
avgiftssystemet kan även leda till att bara fastighetsägaren längst ut på en väg

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
12.08.2015
19.01.2016
08.11.2016
15.12.2016
18.01.2017
11.10.2017
07.11.2017
21.11.2017
14.03.2018

38
162
129
203
92
34
286
74
7
124
245
267
30

beställer plogning och de övriga fastighetsägarna kan låta bli att beställa plogning då
vägen ändå plogas. Det här betyder att kommunen kan få betala plogningen av en
flera km lång väg för endast 275,- € (moms = 0 %) per säsong.
(Forts.)
(Forts.)
Om antalet privata vägar som skall plogas ökar markant kan upphandlingen bli svår
ifall konkurrens saknas. Utebliven konkurrens torde innebära för kommunen att
kostnaderna ökar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet till byggnadstekniska nämnden
för framtagning av ett komplett regelverk för hur en avgiftsfinansierad plogning i
kommunen kan utformas. Regelverket bör beakta en graderad avgift beroende på hur
lång infart fastighetsägaren har. I regelverket bör även tas bestämmelser som
förutsätter att samtliga bostatta längs en väg skall betala fastställd avgift för att vägen
skall bli plogningsberättigad. En ekonomisk kalkyl bör även göras upp för
uppskattad kostnad som kommunen kan få vid övergång till avgiftsfinansierad
plogning av privata vägar och infarter. I beredningen bör även finnas en bedömning
huruvida en upphandling av plogningstjänster kan läggas upp så att
konkurrensmöjligheter kan utnyttjas.
Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 92 §:

Ett förslag till taxa och regelverk för snöplogning av privata infarter har tagits fram
av kommunteknikern. Bilaga 3, BTN 12.08.2015, § 92
Kommunteknikerns förslag:
Förslaget till taxa och regelverk för snöplogning av privata infarter överlämnas till
kommunstyrelsen.

BTN 92 §:

BESLUT:

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
12.08.2015
19.01.2016
08.11.2016
15.12.2016
18.01.2017
11.10.2017
07.11.2017
21.11.2017
14.03.2018

38
162
129
203
92
34
286
74
7
124
245
267
30

Byggnadstekniska nämnden beslöt att förslag till taxa och regelverk för snöplogning
med de ändringar som beslutats under mötet överlämnas till styrelsen. Förslaget ger
med samma antal infarter som år 2012 ett litet underskott vilket motiveras med att
snöplogningen blivit billigare samt att det är fel att övertaxera när ett nytt system
införs.
_________________ (Forts.)
Kst 34 §:

(Forts.)
(Bilaga 4, Kst 19.01.16, § 34)
Den av byggnadstekniska nämnden utförda beredningen ger inte till alla delar svar på
det som kommunstyrelsen beslöt om den 30.09.15 § 34. Det som inte är klarlagt är 1)
hur kommunen kan försäkra sig om att få in plogningsavgift av samtliga
vägintressenter som bor+ längs en väg som plogas, 2) en realistisk kalkyl på den
nettokostnad som uppkommer om kommunen återupptar plogning av privata vägar
och infarter (antalet infarter som skall plogas kommer sannolikt att öka i jämförelse
med det system som kommunen tillämpade tidigare) samt 3) huruvida kommunen
kan utnyttja konkurrensmöjligheter då en kommunal entreprenad läggs upp.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktig att utförd beredning är en
tillräcklig åtgärd med anledning av motionen emedan kommunen i budget och
ekonomiplan för åren 2016-2018 saknar anslag för ändamålet.

Kst 34 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att vice ordförande Stefan Öström föreslår
att ärendet återremitteras till Byggnadstekniska nämnden för att utarbeta ett förslag
till införandet av allmän plogning i kommunen. Ordföranden konstaterar att ärendet
återremitteras då förslaget om återremiss biträds av ledamöterna Catrin Häggblom,
Robert Järvinen, Annika Lönnqvist samt vice ordföranden Stefan Öström och
ordföranden Tomas Blomberg.
_________________

Kst 286 §:

I kommunallagens § 46 anges följande angående motion.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
12.08.2015
19.01.2016
08.11.2016
15.12.2016
18.01.2017
11.10.2017
07.11.2017
21.11.2017
14.03.2018

38
162
129
203
92
34
286
74
7
124
245
267
30

”46 §. Motion
En ledamot i fullmäktige som vill att fullmäktige skall behandla ett visst ärende kan
väcka motion.
Då ärendet behandlas i fullmäktige skall motionens första undertecknare beredas
tillfälle att yttra sig varefter ärendet skall remitteras till styrelsen eller ett annat
organ för beredning.

(Forts.)
Ärendet skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter att
motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta
meddelas till fullmäktige inom utsatt tid tillsammans med det som framkommit vid
beredningen. Fullmäktige kan besluta att avskriva motionen från vidare
behandling.”
I kommunens förvaltningsstadga stadgas följande angående motion.
”§ 29. Motion Fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande
kommunens gemensamma angelägenheter. Motion skall i skriftlig form lämnas till
fullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början. Då motion inlämnats till
ordföranden skall motionens förste undertecknare beredas tillfälle att yttra sig
varefter motionen utan annan överläggning remitteras till styrelsen eller annat
förtroendeorgan för att beredas. Beslut i det ärende som motionen berör fattas av det
organ som enligt instruktion, delegeringsbeslut eller lagstiftning är behörigt därtill.
Därefter redovisar kommunstyrelsen för fullmäktige vilka åtgärder som vidtagits
med anledning av motionen. Om motionen gäller ett ärende i vilket fullmäktige skall
fatta beslut så fattas beslutet där, i annat fall antecknar sig fullmäktige till kännedom
det beslut som fattats med anledning av motionen. Ärendet skall beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter att motionen väckts. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta meddelas till fullmäktige
inom utsedd tid tillsammans med det som framkommit vid beredningen. Fullmäktige
kan besluta att avskriva motionen från vidare behandling.
§ 69. Tilläggsuppgifter
Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
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19.01.2016
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Kommunstyrelsen skall ytterligare:
----Styrelsen skall inom ett år från det att en motion väckts av fullmäktigeledamot se till
att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet. Ifall styrelsen inte kan avsluta beredningen
inom ett år skall det meddelas till fullmäktige inom utsatt tid vad som framkommit
vid beredningen.
----”
Motionen ifråga väcktes i kommunfullmäktige den 26.06.14 och har därefter varit
föremål för beredning i kommunens förvaltning. För närvarande är motionen
(Forts.)
(Forts.)
remitterad till byggnadstekniska nämnden genom kommunstyrelsens beslut av den
19.01.16 § 34. (Bilaga 1, Kst 08.11.16, § 286)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att redovisa till kommunfullmäktiges kännedom den
beredning som vidtagits i kommunen med anledning av motionen.
Kst 286 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 74 §:

(Bilaga 4, Kfge 15.12.16, § 74)

Kfge 74 §:

BESLUT:
Komunfullmäktige antecknar redovisningen till kännedom och konstaterar att
motionen är under beredning.
_________________

Kst 7 §:

Under beredningen av budget och ekonomiplan för åren 2017-2019 då representanter
för byggnadstekniska nämnden hördes framkom att ärendet inte kunnat beredas

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
12.08.2015
19.01.2016
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vidare i byggnadstekniska nämnden då kommunstyrelsens vägkost till nämnden varit
otydlig i beslutet den 19.01.16 § 34.
Att införa en kommunal plogning då antalet entreprenörer är begränsat innebär
sannolikt att kommunen får betala ett överpris för att få kontrakt. Klagomålen om
plogning med gällande system har varit få och det förefaller som om invånare vant
sig vid att kommunen endast plogar de vägar där kommunen är väghållare och ordnar
framkomligheten för hemvården under de dagar som hemservice ordnas till klienter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktig att utförd beredning är en
tillräcklig åtgärd med anledning av motionen emedan kommunen i budget och
ekonomiplan för åren 2017-2019 saknar anslag för ändamålet.
(Forts.)
Kst 7 §:

(Forts.)
BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ledamot Anders T. Karlsson
understöder kommunstyrelsens förslag. Vidare konstaterar ordföranden att vice
ordföranden Stefan Öström understödd av ordföranden Tomas Blomberg och
ledamot Catrin Häggblom att ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden med
följande vägkost. Ett förslag till allmän plogning bör tas fram av byggnadstekniska
nämnden som är antingen helt eller delvis skattefinansierad. Fastighetsskatt kan vara
ett sätt att finansiera servicen. Eventuella vägavgifter bör vara måttliga. Avgiften kan
vara antingen en avgift oberoende av vägens längd eller en differentierad avgift.
Emedan två förslag vunnit understöd
förrättar
ordföranden
följande
omröstningsproposition. De som röstar för kommundirektörens förslag röstar för ja
och de som röstar för vice ordförande Stefan Öströms förslag röstar för nej. För ja
röstar ledamöterna Robert Järvinen och Anders T. Karlsson. För nej röstar
ledamöterna Catrin Häggblom, Åsa Häggblom, vice ordföranden Stefan Öström och
ordföranden Tomas Blomberg. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med vice ordföranden Stefan Öströms förslag med rösterna 4 mot
2.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
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BTN 124 §:

Motion angående snöplogningen
Uträkningarna utgående från kommunstyrelsens remitering 18.01.2017 § 7.
Inkomster:
Finansering med fastighetsskatt för fastboende med 0,1 % skulle ge 30 169 € (2017)
Delfinansering från fastboende om alla deltar enligt uträkning 18 871€. Sammanlagt
49 040 € exklusive moms.
Utgifter:
Utgifterna
för
snöplogningen
till
fastboende
är
beroende
av
entreprenadupphandlingen och antalet plogningar per år. Eftersom dessa kostnader
kan variera stort är det svårt att göra någon exaktare kostnadsanalys för att få fram ett
värde att utgå från. Uppskattad årskostnad ca: 49 000€ / år baserad på tidigare
uträkningar
Sammanställning av privata ploginfarter längder per plogdistrikt (2012):
(Forts.)
(Forts.)

Längd, m Sålis m.fl byar Kattby m.fl.
Torp m.fl
0-100
13
11
101-200
9
7
201-500
7
15
5018
5

20
16
7
4

Bovik m.fl Boda m.fl
12
7
5
10
Totalt:

Totalt:
4
3
3
5

60
42
37
32

171 st

Taxa där plogningsavgiften är delvis fastighetsskatt finanserad. (skatt 0,1 %)

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
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Förslag till taxa:
Längd, m Avgift/år
Antal infarter: Inkomst för kommunen: Avgift inkl. 24 % moms
0-100
72,58 €
60
4 355 €
90,00 €
101-200
96,77 €
42
4 065 € 120,00 €
201-500
129,03 €
37
4 774 € 160,00 €
501177,42 €
32
5 677 € 220,00 €
Totalt:

Kostnad/ggr:
8€
10 €
13 €
18 €

18 871 €

Taxa för självkostnadspris.
Längd, m Avgift/år
Antal infarter: Inkomst för kommunen: Avgift inkl. 24 % moms
0-100
189,52 €
60
11 371 € 235,00 €
101-200
254,03 €
42
10 669 € 315,00 €
201-500
334,68 €
37
12 383 € 415,00 €
501459,68 €
32
14 710 € 570,00 €
Totalt:

Kostnad/ggr:
20 €
26 €
35 €
48 €

49 133 €

Deltar inte alla fastboende i snöplogningen innebär det troligen att avgifterna måste
höjas.
För att täcka snöplogningskostnaderna med fastighetsskatt behövs det införas en
fastighetsskatt på fastboende på ca: 0,16 %
Kostnad per bostadshus oberoende av vägens längd 356 € inklusive moms.
(Forts.)
(Forts.)
Kommunteknikerns förslag:
Snöplogningen i kommunalregi blir dyrt för boenden, speciellt snöfattiga år.
Kommunen måste ta in avgifter för täcka utgifterna i budget för snöplogningen
uppskattat på ”normalår”, kommunen betalar också beredskapsersättningar som höjer
avgiften. Föreslår att inte kommunen tar över plogning av privata infarter förutom
plogning till hemvårdsklienter som tidigare.
Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
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BTN 124 §:

BESLUT:
Kommunteknikern har gjort upp en utredning som går vidare till Kommunstyrelsen.
_________________

Kst 245 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen fortsätter att
handha plogning oförändrat enligt den modell som råder i kommunen under år 2017.

Kst 245 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 267 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden för att
indela Hammarland i fem plogningsdistrikt så att alla i kommunen har en möjlighet
att anlita en plogare med beredskapsersättning.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
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BTN 30 §

Under våren 2018 går snöplognings avtal ut och det blir aktuellt att se över
plogningsdistrikten. Kommunstyrelsen önskade att plogningsdistrikten
delas i 5 distrikt. Beredskapsersättning per år 2500€ per distrikt. Ålands
landskapsregering ankom med förfrågan om kommunens deltagande i
upphandling av sand och snöplogning på fasta Åland. Se bilaga 4 Sedan
tidigare har landskapet plogat kommunalvägen Espholmsvägen.

Kommunteknikerns förslag
Eftersom delning från 4 till 5 distrikt skulle fördyra snöplogningen med
åtminstone 2500€/ för beredskapsersättning + mellanskillnaden från LR
plogning per år så föreslår jag att man behåller 4 distrikt. Däremot utvidgar
man distrikt 2 med Espholmsvägen och därmed får med StrömmaSkarpnåtö området i distriktet. Vid upphandlingen ingår att entreprenören
skall vara villig att åta sig att ploga privata vägar och infarter som ingår i
distriktet. Eftersom Espholmsvägens snöplogning tas över av kommunen så
köper inte kommunen längre in sand och plogningstjänster av landskapet.

BTN 30 §

BESLUT:
Distriktens storlek och antal ses över, inför utbjudning av snöplogning.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 31 §:

14.03.2018

SIDA 18
§ nr

§ 31

Niklas och Veronica Danielsson, byggnadslov bostadshus, Öra Ö 10/12
Upptogs till behandling Niklas och Veronica Danielssons ansökan om
bygglov av bostadshus på kvarter Ö10/12 i Öra by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Bostadshuset blir 149m2.
Tomten är 2183m2 och befinner sig på byggnadsplanerat område.
Byggnaden placeras 3,2m från rågräns mot parkområde, kommunen har
som rågranne godkänt placeringen.
Byggherren anhåller om att Johan Aller utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten och Marcus Segerström för FVA arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 31 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Johan Aller godkänns som ansvarig arbetsledare
Marcus Segerström godkänns som ansvarig FVA arbetsledare
En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet med planoch bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 32 §:

14.03.2018

SIDA 19
§ nr

§ 32

Niklas och Veronica Danielsson, byggnadslov garage, Öra Ö 10/12
Upptogs till behandling Niklas och Veronica Danielssons ansökan om
bygglov av garage på kvarter Ö10/12 i Öra by av Hammarlands kommun, i
enlighet med inlämnade handlingar. Garage delen blir 44 m2 och
biltaksdelen 20 m2.
Tomten är 2183m2 och befinner sig på byggnadsplanerat område.
Byggherren anhåller om att Johan Aller utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garage 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 till
byggnadsplanen
- Johan Aller godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.
- Tomten befinner sig på BE-1 område där ekonomibyggnad får uppgå till
högst 55m2 den ansökta byggnaden uppgår till 44m2.
- Ekonomibyggnad största gavelbrädd mot väg tillåts 5,5m, den ansökta
byggnaden gavelbrädd är 7m. Gaveln bryts av genom att en del av garage
byggnaden är öppen. Garagedelen 4m och carporten 3m brädd. Genom att
den öppna kortsidan mot väg med 3m kan avikelsen från
planbestämmelserna godkännas i detta fall.

BTN 32 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 33 §:

14.03.2018

SIDA 20
§ nr

§ 33

Marica Rosten, Bygnadslov garage, Bovik 1:69
Upptogs till behandling Marica Rostens ansökan om bygglov för garage
med carport på fastighet Tomtskiftet 1:69 i Bovik by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Garagedelen blir 64m2 och
carporten 45 m2. Gammalt skjul rivs,
Tomten är 7850m2 och befinner sig på glesbebyggt område. På tomten finns
bostadshus, lillstuga och två ekonomibyggnader.
Platssyn hölls 5.3.2018, garaget placeras ca: 8m från enskild vägs mitt. En
elledning försvårar att placera byggnaden längre bort från vägen.
Byggherren anhåller om att Sten-Åke Häggblom utses till ansvarig
arbetsledare för byggnadsarbeten.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garage 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 till
byggnadsplanen
- Lagen om enskilda vägar tillåter att undantag från 12m från vägens mitt
kan godkännas om byggnaden inte inverkar menligt på trafiksäkerheten. I
detta fall avskiljs vägområdet med trädbevuxet område, vägen belastas av
liten trafik och hastigheten på vägen är låg.
- Sten-Åke Häggblom godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.

BTN 33 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
BTN Byggnadstekniska nämnden

06.03.2018
14.03.2018

SIDA 21
§ nr

65
34

Utlåtande om styckning av fastighet R:Nr 5:35 Träskviksudden, Torp by
Kst 65 §:

Ansökan om styckning av fastighet R:Nr 5:35 Träskviksudden, Torp by
Birgit Mannerström och Britt Nilsson, vilka har lagfart på fastighet R:Nr 5:35
Träskviksudden i Torp by, ansöker genom brev av den 20.02.18 om undantagslov för
styckning av nämnda 8.070 m² stora fastighet i två delar så att båda erhåller ca 4.100
m² med lika lång strandlinje. Ur fastighetsdatasystemet kan strandlinjens längd
uppskattas till ca 68 m. I kommunens byggnadsordning stadgas i 4.1. att ”Är det en
tomt som gränsar till strand skall strandlinjen ha en längd om minst 40 meter för att
få bebyggas om särskilda skäl ej motiverar annat.” (Bilaga 10, Kst 06.03.18, § 65)
Angående tomt stadgas bl. a. i Fastighetsbildningslagen (FFS 554/95 och
Byggnadslagen (ÅFS 102/2008)
”I byggnadslagens § 64 stadgas angående allmänna krav på tomt följande:
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.”
I fastighetsbildningslagens § 34, 3 stadgas följande:
”Inom ett område i behov av planering får ett outbrutet område som är avsett till
byggplats bildas till en särskild fastighet genom styckning endast om ett bygglov för
en annan än en tillfällig byggnad är i kraft för det outbrutna området när
förrättningen inleds eller erhålls medan förrättningen pågår, eller om kommunen ger
sitt samtycke till att fastigheten bildas.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
06.04.18.

Kst 65 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
BTN Byggnadstekniska nämnden

06.03.2018
14.03.2018

BTN 34 §

SIDA 22
§ nr

65
34

Kommunstyrelsen begär utlåtande av byggnadstekniska nämnden angående
lämplighet att bevilja byggnadslov på fastighet 076-422-5-35 efter att
fastigheten blivit styckad.
Sökanden Birgit Mannerström och Britt Nilson vill ha besked om
fastigheten Träskviksudden 1 R:nr 5:35 är lämplig som byggnadstomt och
kan beviljas byggnadslov efter styckning.
Byggnadsinspektörens förslag till utlåtande:
Vid styckning av fastigheten Träskviksudden 1 till två separata fastigheter
längsmed innebär att strandlinjen understiger 40m(byggnadsordningen för
Hammarlands kommun 4,1). Fastigheten är låglänt och understiger till stora
delar 2m under normalvattenstånd (plan- och byggförordning §21). Bilaga
5: Eftersom inte det finns en ansökan om byggnadslov så kan inte ett
slutgiltigt beslut ges. Generellt kan man säga att styckningsfastigheterna är
olämpliga som byggnadsplats och byggnadslov kan troligen inte beviljas på
de eventuellt uppkomna tomterna.

BTN 34 §:

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

14.03.2018

35

BTN 35 §: Till kännedom

Tjänstemannabeslut
Tj 8 §
Tj 9 §
Tj10 §
Tj 11 §

Lille-Mor
Sussanne
Hans- Erik
Lisbeth

Sallander
Skarpsvärd
Ström
Liljegren

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Eldstad
Enskilt avlopp
Ansvarig arbetsledare
Byggnadslovs anmälan

Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

12.02.2018
15.02.2018
22.02.2018
28.02.2018

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

14.03.2018

24 - 35

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:
§§ ; 24,25,26,27,30,34,35
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 28,29
________________________________________________________________________
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:
§§ 28,29,
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 19.03.2018

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
§§: 31,32,33

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

