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Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning kvartal 1

Enligt uppdrag,
Hammarland den 18.05.2018
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Dan Vik

Protokollet från det här sammanträdet är framlagt till påseende i kommunkansliet den 28.05.2018 kl. 8.30-15.00

INTYG
Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla under tiden
18.05.2018–18.06.2018

Hammarland den
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Dan Vik
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Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

SIDA 2
§ nr

45-47§

BTN 45 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 45 §:

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

BTN 46 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Britta Bergman och Gunilla Sjöberg- Humell till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 25 maj 2018 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 46 §:

BESLUT:
Enligt förslag

_______________
BTN 47 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 47 §:

BESLUT:

Föredragslistan godkänndes med tillägg för övrigt ärende. Offert på
Chatarinahemmet 2 och Näsby skola.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

48

BTN 48 §

Kim Heiniö Lina Nyberg- Heiniö, bygnadslov bastu, Skarpnåtö 1:84
Upptogs till behandling Kim Heiniö och Lina Nyberg Heiniö ansökan om
bygglov för bastu på del av fastighet Änglamark 1:84 i Skarpnåtö by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Bastustugan
blir 15m2.
Fastigheten är outbruten på ca: 5000m2 och befinner sig på glesbebyggt
område. Köpebrev finns och hörande av grannar inlämnad. Platssyn utförd.
Byggherren anhåller om att Erkki Heiniö utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten, Heiniö uppfyller kraven för 6 årig arbetserfarenhet inom
byggnadsbranschen.

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
- Erkki Heiniö godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.

BTN 48 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

49

BTN 49 §

Kent Nordlund, byggnadslov, bastu, Strömma 4:28
Upptogs till behandling Kent Nordlunds ansökan om bygglov för bastu på
fastighet Östansol 4:28 i Strömma by av Hammarlands kommun, i enlighet
med inlämnade handlingar. Bastun blir 15m2. Grannen har blivit hörda.
Fastigheten är 3800m2 och befinner sig på glesbebyggt område. På tomten
finns fritidshus och ekonomibyggnad.
Anhåller om att Kent Nordlund utses till ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbeten

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
- Kent Nordlund godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsarbetena.
- Platssyn skall hållas innan byggnadsarbetet inleds

BTN 49 §:

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

50

BTN 50 §

Byggnadsinspektörens, kommunteknikerns semester
Kommunens byggnadsinspektör och kommuntekniker anhåller om semester under
tiden 9 juli- 8 augusti 2018. För att hinna med att förbereda byggnadsansökningar
och tekniska ärenden efter semestern, flyttas Byggnadtekniska nämndens möte till 22
augusti.
Ordföranden vikarerar byggnadsinspektören, kommunteknikern vid brådskande
ärenden under tjänstemannens semester.

BTN 50§

BESLUT:

Semestern beviljades enligt önskemål.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

17.04.2018
23.05.2018

116
51

Kst 116 §:

Rekreationsplats på Öra strand
På initiativ av ledamot Anne-Maj Mattsson tas ärendet upp till behandling.

Kst 116 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera till byggnadstekniska nämnden ett ärende att
utarbeta en plan för de gemensamma områdena på Öra strand för att höja trivseln och
attraktionskraften i enlighet med antagen detaljplan.
_________________
I budgeten för 2018 finns ett anslag på 10000 € upptaget för rekreationsområden på
Öra strand. Anslagen används främst för simstrandsområdet, men också för att
förbättra naturstigar i området. I detaljplanen för Öra strand finns olika
rekreationsområden planlagda. Ingen ny plan behöver uppgöras för detta ändamål.

BTN 51§:

Kommunteknikerns förslag:
De anslag som finns i budgeterade används för att höja trivseln och
attraktionskraften i området. I mån av att budgetmedel beviljas färdigställs
rekreationsområdena enligt med fastställd detaljplan.

BTN 51 §:

BESLUT:

Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

14.03.2018
23.05.2018

30
52

BTN 52 §

BTN 30 §

Snöplogningsdistrikt

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.

BTN 52 §:

Kommunteknikern har varit i kontakt med snöplognings entreprenörerna för
att höra hur länge körrundorna tar i normala fall att ploga. Vid förfrågan
ansåg nuvarande plogentreprenör Karl- Erik Andersson för distrikt 2 att
man mycket väl kan införliva Espholmsvägen i entreprenaden och att det
också fanns tid för plogning av privata vägar i området.
Kommunalvägar:
Distrikt 1
6-7 timmar
Distrikt 2
Ca: 3 timmar
Distrikt 3-4 Ca: 4-5 timmar varav distrikt 3 1 timme.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

14.03.2018
23.05.2018

30
52

Forts.
Kommunteknikerns förslag:
Att Espholmsvägen införlivas i distrikt 2 och att snöplogningen utbjuds
omgående.

BTN 52 §:

BESLUT

Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

11.04.2018
17.04.2018
23.05.2018

43
115
53

BTN 43 §:

Förnyande av elvärmeslinga, Hammargården.
Golvvärmeslingan i dusch och bastuavdelningen på Hammargården har upphört att
fungera. För att få förnyad värme till utrymmena behövs omfattande rivningsarbeten
utföras. Målarfix har fått i uppgift att ta fram ett kostnadsförslag och åtgärder som
måste vidtas för att förnya golvvärmen i utrymmena.
Kommunteknikerns förslag:
Att byggnadstekniska nämnden bekantar sig med kostnadsförslaget och tar ställning
till finansering och godkännande av åtgärdsförslag.

BTN 43 §:

BESLUT:
Att man riktar anbud till tre entreprenörer. Att man äskar om tilläggsmedel för
åtgärderna genom att delvis omfördela anslag från årets budget. Nämndens förslag är
att man använder Chatarinahemmet II budgetanslag för förråd på 20000 € och ett
tilläggsanslag på 5000€, tillsammans 25000€. Ärendet vidarebefordras till
kommunstyrelsen för vidare beredning.

Kst 115 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten ändras enligt
byggnadstekniska nämndens förslag så att:
Anslaget under C 96. Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9630 för
Förrådshus Catharinahemmet II (Byggande av förråd till hyresgästerna) 20.000,- €
ändras till byte av golvvärmeslinga i dusch och bastuavdelning i Hammargården
25.000,- €.
Kommunstyrelsen föreslår att finansieringen av det utökade anslaget med 5.000,- €
finansieras genom minskning av kassamedel.
Kommunstyrelsen godkänner att byggnadstekniska nämnden kan påbörja
verkställigheten med motiveringen att utrymmena behövs för verksamheten.

Kst 115 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

11.04.2018
17.04.2018
23.05.2018

43
115
53

BTN 53 §:

Förnyande av elvärmeslinga, Hammargården. Forts.

Kommunteknikern har riktat till 4 st på Åland verksamma byggnadsföretag.
Sammanlagt 5 företag haft möjlighet att räkna på arbetet. Flera entreprenörer gav
återbud på grund av för mycket arbeten. Inom utsatt tid har ett kombinerat anbud från
Xmont ab och Målarfix Ab inkommit.

Kommunteknikerns förslag:
Att det kombinerade anbudet från Xmont ab och Målarfix Ab antas.

BTN 53 §:

BESLUT:
Enligt kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 54 §

23.05.2018

SIDA 11
§ nr

54

Ekonomisk uppföljning kvartal 1

Ekonomisk uppföljning av resultaten över Byggnadstekniska nämndens
budget 2018, kvartal 1. Se bilaga

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

55

BTN 55 §:

Kris Andersson och Sandra Danielsson, byggnadslov bostadshus, Hellesby 2:4
Upptogs till behandling Kris Andersson och Sandra Danielssons ansökan
om bygglov av bostadshus på Svealund i Hellesby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Bostadshuset blir 192m2.
Tomten är 3500m2 och befinner sig på glesbebyggt område.
Byggherren anhåller om att Henrik Boman utses till ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bostadshuset med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 55 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning enligt
ritning
Henrik Boman godkänns som ansvarig arbetsledare
Att en ansvarig FVA arbetsledare utses innan byggnadsarbetet påbörjas.
En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet med planoch bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen

BESLUT:

Viseordförande Tommy Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet.
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

56

BTN 56 §:

Kris Andersson och Sandra Danielsson, byggnadslov garage, Hellesby 2:4
Upptogs till behandling Kris Andersson och Sandra Danielssons ansökan
om bygglov av öppet garage på Svealund i Hellesby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Garaget blir 20m2.
Tomten är 3500m2 och befinner sig på glesbebyggt område.
Byggherren anhåller om att Henrik Boman utses till ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 56 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning enligt
ritning
Henrik Boman godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:
Viseordförande Tommy Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

57

BTN 57 §:

Annette Häger- Ahlström, byggnadslov växthus med ekonomidel, Näfsby 2:1
Upptogs till behandling Annette Häger- Ahlström ansökan om bygglov av
växthus på Annelund i Näsby by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar. Växthuset blir 81m2 och ekonomidelen 30m2.
Tomten är 21920m2 och befinner sig på glesbebyggt område.
Byggherren anhåller om att Jonny Ahlström utses till ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av växthus med
ekonomidel med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 57 §:

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

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

58

BTN 58 §:

Kenneth Carlson byggnadslov maskingarage, Hellesby 2:52
Upptogs till behandling Kenneth Carlsons ansökan om bygglov av
maskingarage på Hellesby gård i Hellesby by av Hammarlands kommun, i
enlighet med inlämnade handlingar. Maskingaraget blir 228m2 och byggs
på befintlig betongplatta. Byggnaden består av tre väggar och en öppen
sida.
Tomten är 91000m2 och befinner sig på glesbebyggt område.
Byggherren anhåller om att Kent Nordlund utses till ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av maskingarage med
stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 58 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Kenth Nordlund godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

59

BTN 59 §:

Komforthus Ab byggnadslov lagerhall, Prästgården 1:7
Upptogs till behandling Komforthus ansökan om bygglov av lagerhall på
Norrbacka 1:7 i Prästgården by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar. Lagerhallen blir 840m2. Byggrätt 1395m2
Tomten är 2790m2 och befinner sig på planerat område.
Byggherren anhåller om att Henrik Boman utses till ansvarig arbetsledare
för byggnadsarbeten

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lagerhall med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 59 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Henrik Boman godkänns som ansvarig arbetsledare

BESLUT:
Viseordförande Tommy Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

60

BTN 60 §: Till kännedom

Tjänstemannabeslut
TJ 17 §
TJ 18 §
TJ 19 §
TJ 20 §
TJ 21 §
TJ 22 §
TJ 23 §
TJ 24 §
TJ 25 §

Eva
Siv
Niklas
Sandra
Sandra
Kristian
Peter
Zackarias
Ingemar

Juslin
Wilén
Danielsson
Danielsson
Danielsson
Törnroos
Mattsson
Kalm
Sundqvist

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Byggnadslovs anmälan
Byggnadslovs anmälan
Vatten och avloppsanslutning
Vatten och avloppsanslutning
Rivningsanmälan
Enskilt avlopp
Semester
Ansvarig arbetsledare
Komp.ledigt

Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Beviljat

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

12.04.2018
16.04.2018
19.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
27.04.2018
27.04.2018
09.05.2018

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 61 §

23.05.2018

SIDA 18
§ nr

61

Övriga ärenden: Offert Chatarinahemmet 2 och Näsby Skola

Anbudförfrågan för Chatarinahemmet för isolering av fasader och befitlig grund
samt dränering och förnyande av takfönster i Näfsby skola, har varit utbjuden i
Ålandstidningen den 18.4.2018. Inom utsatt tid har 2 anbud inkommit.

Kommunteknikerns förslag:
Att nämndeordföranden öppnar de inkomna anbuden.

BTN 61 §:

BESLUT:

Ordförande öppnade de inkomna offerterna.
De inkomna anbuden var från Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab och
Jim Löfgren Ab.
Byggnadsfirma Hans Mattsons AB offer var inom det budgeterade anslaget för
projektet. Jim Löfgren Ab offer omfattade inte hela anbudförfrågan.
Nämnden beslöt att anta Hans Mattssons AB offert.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

23.05.2018

45 - 60

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:
§§ ; 45,46,47,51,52,54
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§50,53,61
_____________________________________________________________
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:
§§ 50,53,61
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
§§: 48,49,55,56,57,58,59

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

