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31-33

BTN 31 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 31 §:

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

BTN 32 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Häggblom och Gunilla Sjöberg-Humell
till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdet på
kommunkansliet.

BTN 32 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.
_______________

BTN 33 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 33 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av
följande extra ärenden:
1.
Komplettering av § 43
2.
Enskilt avlopp, Carol Andersson
3.
Finn Flyer Marina Ab, förfrågan ang. båtplats vid Öra fiskehamn
4.
Nybyggnad av terrass utanför bostadsrum i Blåäng
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

34

BTN 34 §:

Tjänstemannabeslut
Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstekniska nämnden till
tjänsteman i enlighet med ”Instruktion för tjänsten som kommunteknikerbyggnadsinspektör i Hammarlands kommun” enligt beslut Kfge § 46 den
16.11.2011.
Följande ärenden har behandlats under februari och mars månad 2016:
1 § Yvonne och Ulf Söderlund – Eldstad
2 § JP Fastigheter Ab – Ansvarig arbetsledare
3 § Yvonne och Ulf Söderlund – Vattenanslutning
4 § Tommy Nordin – Kompledig
5 § Tommy Nordin – Kompledig och semester
6 § Ingmar Sundqvist – Kompledig
7 § Carol Andersson – Vattenanslutning
8 § Peter Mattsson – Semester
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 34 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN
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Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

35

BTN 35 §:

Enskilt avlopp, Ann-Marie Lindgren
Upptogs till behandling Ann-Marie Lindgrens ansökan om tillstånd för nybyggnad
enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från fritidshus på lägenheten
Öfvergård 8:3 i Strömma by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av ett minireningsverk, Ecolator 5.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Ann-Marie Lindgren tillstånd enligt 6 kap
vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidshuset på
lägenheten Öfvergård 8:3 i Strömma by av Hammarlands kommun med
nedanstående villkor:
Avloppsvattnet skall ledas till ett minireningsverk typ Ecolator 5 med villkor att
utsläppen från reningsverket uppfyller kraven. Vattnet skall därifrån ledas till någon
mindre infiltrationsbädd.
Service enligt fabrikantens anvisningar skall utföras, vilka registreras i en servicebok
för anläggningen.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna anläggningen innan den tas i bruk. Anläggningen skall i övrigt skötas så
att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.
Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80 % och kvävereduktionen minst
40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet
vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven
vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 35 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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36

BTN 36 §:

Enskilt avlopp, Marita Ahlfors
Upptogs till behandling Marita Ahlfors ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Villekulla 2:42 i
Kråkböle by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av HS Bio-box för rening av BDT-vatten från fritidshus.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Marita Ahlfors tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidsbostaden på lägenheten
Villekulla 2:42 på Slåttskär i Kråkböle by av Hammarlands kommun med
nedanstående villkor:
BDT-vattnet skall ledas till HS Bio-box som monteras och sköts enligt fabrikantens
anvisningar. Vattnet skall därifrån ledas till någon mindre infiltrationsbädd.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall slutsyna slutna tanken och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.
Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.
Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst
40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet
vunnit laga kraft. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att
beslutet vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga
reningskraven vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 36 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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17
37

BTN 17 §:

Enskilt avlopp, Robert Söderlund
Upptogs till behandling Robert Söderlunds ansökan om tillstånd för nybyggnad
enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Dalbo
5:8 i Näfsby by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av ett minireningsverk, Ecolator 5.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Robert Söderlund tillstånd enligt 6 kap
vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset på
lägenheten Dalbo 5:8 i Näfsby by av Hammarlands kommun med nedanstående
villkor:
Avloppsvattnet skall ledas till ett minireningsverk typ Ecolator 5 med villkor att
utsläppen från reningsverket uppfyller kraven. Då utloppets avstånd till öppet
utfallsdike är mindre än 10 m skall en mindre infiltrationsbädd om 10 m2 byggas
vid reningsverkets utlopp.
Service enligt fabrikantens anvisningar skall utföras, vilka registreras i en servicebok
för anläggningen.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna anläggningen innan den tas i bruk. Anläggningen skall i övrigt skötas så
att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.
Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80 % och kvävereduktionen minst
40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet
vunnit laga kraft, § 29 vattenlagen.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 17 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

BTN 37 §

Ett rättelseyrkande har inkommit mot byggnadstekniska nämndens beslut § 17 enligt
Bilaga 1, BTN 06.04.2016, § 37.
Sökanden yrkar på att följande villkor avlyfts från tillståndet:
1. Då utloppets avstånd till öppet utfallsdike är mindre än 10 m skall en mindre
infiltrationsbädd om 10 m2 byggas vid reningsverkets utlopp.
2. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet vunnit
laga kraft, § 29 vattenlagen.
Fortsättning.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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Fortsättning.
3. Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.
Sökanden yrkar sekundärt att; om byggnadstekniska nämnden ej avlyfter alla tre
ovanstående villkor i tillståndet så återtar sökanden sin ansökan och yrkar att
avgiften om 174 € avlyfts.
Byggnadstekniska nämnden har beviljat ett enskilt avloppstillstånd enligt 6 kap
vattenlagen för landskapet Åland.
I 6 kap, 20 § vattenlagen hänvisas det till landskapsförordningen som i detta fall är
miljöskyddsförordningen, landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd.
I 4 § miljöskyddsförordningen ”Kommunalt avloppstillstånd” står det att
förutsättningarna för beviljande av tillstånd anges i bilaga 2 i denna förordning.
I bilaga 2 står det bl.a. följande: ”Om utsläppet av avloppsvatten sker till en
vattentäkt, badstrand eller annan speciellt känslig recipient kan kommunen besluta
om strängare krav än vad som föreskrivs i denna bilaga.”
Det öppna utfallsdiket dit sökanden vill leda det renade avloppsvattnet kan i detta
fall anses som en känslig recipient.
Att det renade avloppsvattnet leds till en infiltrationsbädd är en säkerhetsåtgärd ifall
orenat avloppsvatten skulle rinna ut ur minireningsverket. I ”Landskapsregeringens
anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar” finns olika
skyddsavstånd uppräknade, däri det framkommer att skyddsavståndet till öppet dike
är 10-30 m.
Vad gäller tillståndets giltighetstid kan konstateras att nämnden hänvisat till en
paragraf som har strukits ur lagstiftningen.
Att avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området är
önskvärt från kommunen.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden avskriver ärendet enligt sökandens yrkande och avlyfter
avgiften från sökanden.
BTN 37 §:

BESLUT
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________
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Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

38

BTN 38 §:

Hammarlands kommun, flytt av förråd från Öra till lägenheten Björkhagen
5:14 i Prästgården by
Hammarlands kommun ansöker, gm Kurt Carlsson, om bygglov för flytt av
kallförråd från Öra till lägenheten Björkhagen 5:14 i Prästgården by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Sökanden planerar en flytt av ett kallförråd om 19 m2 som placeras 10 m ifrån
befintligt garage samt 5 m från rågränsen.
Sökanden anhåller om att Trygve Packalén godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för flytt av kallförråd med stöd av planoch bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna
anmärkningar skall följas.
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
- Trygve Packalén godkänns som ansvarig arbetsledare.

BTN 38 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

gjorda
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§ nr
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06.04.2016

39

BTN 39 §:

Helena Forsgård, nybyggnad av bastu på lägenheten Stenfickan 5:24 i Postad
by
Upptogs till behandling Helena Forsgårds ansökan om bygglov för nybyggnad av en
bastu på lägenheten Stenfickan 5:24 i Postad by av Hammarlands kommun, i enlighet
med inlämnade handlingar.
På fastigheten om 2000 m2 finns sedan tidigare ett fritidshus. Bastun om 6,2 m2
placeras ca.12 m från strandlinjen.
Placeringen anpassas till bergets form och struktur och placeras bakom en bergskant.
Bastun placeras på minst +1,5 m ovanför normalvattenstånd. Befintliga träd skall
bevaras. Taket förses med svart filt och väggarna målas i samma mörkgrå kulör som
befintligt fritidshus.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 11.9.2015 och förordar placeringen.
Sökanden anhåller om att Henry Törnroos godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 39 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt tillstånd.
Växtlighet mellan bastun och strandlinjen bör bevaras.
Henry Törnroos godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

40

BTN 40 §:

Jan-Håkan och Carina Eriksson, nybyggnad av silo på lägenheten Mellangård
2:12 i Byttböle by
Upptogs till behandling Jan-Håkan och Carina Erikssons ansökan om bygglov för
nybyggnad av en ensilagesilo om 1200 m3 på lägenheten Mellangård 2:12 i Byttböle
by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Ensilagesilon om 1200 m3 och en höjd om 25 m, uppförs på en befintlig
jordbruksfastighet om 50,84 ha. Sedan tidigare finns två stycken ensilagesilon i
närheten av platsen för uppförandet av en ny silo. De befintliga silornas höjd är 25 m
respektive 22 m hög.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av silo med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 40 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Fackmannamässiga ritningar skall inlämnas innan bygglovet utskickas.
En ansvarig arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.
Stegar och övrig utrustning skall uppfylla gällande lagstiftning.
Säkerheten för servicearbeten ovan silo skall uppfylla dagens krav.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

41

BTN 41 §:

Anne-Christine Jonker-Nordlund, tillbyggnad av lillstuga på lägenheten
Mattsons 1:18 i Mörby by
Upptogs till behandling Anne-Christine Jonker-Nordlunds ansökan om bygglov för
tillbyggnad av lillstuga om 20 m2 på lägenheten Mattsons 1:18 i Mörby by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Efter tillbyggnaden är lillstugan 60 m2.
Tillbyggnaden om 20 m2 avser vardagsrum/kök.
Befintligt vedlider i öst förlängs.
Sökanden anhåller om att Brage Bergman godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av lillstuga med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 41 §:

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

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

42

BTN 42 §:

Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 2014 och 2015
Upptogs till behandling Mörby fiskelag och samfällighets anhållan om bidrag för salt
samt spridning av salt på Karholmsvägen år 2014 och 2015.
Kostnaderna enligt inlämnade kopior för salt och spridning uppgår till:
 År 2014: 909,32 € inkl. 24 % moms.
 År 2015: 859,32 € 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 1 768,64 € = 884,32 €
Kommunteknikerns förslag
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusnings- och saltningsbidrag på 884,32 €.

BTN 42 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att bevilja ett grusnings- och saltningsbidrag på
884,32 €. Framtida ansökningar bör inlämnas inom utsatt tid enligt byggnadstekniska
nämndens annons om ansökan om grusningsbidrag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

43

BTN 43 §:

Till kännedom
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:




BTN 43 §:

Kommunstyrelsens beslut gällande val av representanter i nämnderna, § 52.
Beläggning av delar av Berghamnsvägen samt Södra Tellholmsvägen utförs
preliminärt v.17.
6 st sökte till sommarjobbare inom fastighetsskötseln. Kommunteknikern går
igenom ansökningarna och besluter om anställning på tjänstemannanivå.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

44

BTN 44 §:

Enskilt avlopp, Carol Andersson
Upptogs till behandling Carol Anderssons ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Solstrand 1:51 i
Kattby by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av BioBox XL för rening av BDT-vatten från fritidshus.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsnämnden beviljar Carol Andersson tillstånd enligt 6 kap vattenlagen för
landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidsbostaden på lägenheten
Solstrand 1:51 i Kattby by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
BDT-vattnet skall ledas till BioBox XL som monteras och sköts enligt fabrikantens
anvisningar. Vattnet skall därifrån ledas till någon mindre infiltrationsbädd.
BioBoxen och infiltrationen skall anläggas minst 5 m från rågräns.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall slutsyna slutna tanken och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.
Anläggningen skall även i övrigt skötas så att den renar avloppsvattnet på bästa sätt.
Kravet är att fosforreduktionen skall vara minst 80% och kvävereduktionen minst
40%. Tillståndet för avloppsanläggningen gäller i femton år från det att beslutet
vunnit laga kraft. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven
vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.

BTN 44 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

45

BTN 45 §:

Finn Flyer Marina Ab, förfrågan ang båtplats vid Öra fiskehamn
Finn Flyer Marina Ab, gm Johanna Johansson, har genom brev av den 29.02.16
lämnat en intresseanmälan om att:
 hyra 1-2 båtplatser vid kajen/piren vid Öra Fiskehamn för deras Finn Flyer
segel/motorbåtar, 11 m lång och 3,4 m bred.
 att använda kajen som deras sjösättnings- och upptagningskaj för deras
kunders båtar samt deras tillverkade båtar.
 hyra varmutrymmet i servicehuset för båttillbehörsbutik samt service av
diverse båtar och motorer.
 sätta upp reklam på väggen på servicehuset mot Hammarlandsvägen
(Bilaga 2, BTN 06.04.2016, § 45)
Kommunteknikerns förslag
Byggnadstekniska nämnden ger följande svar till Finn Flyer Marina Ab ang deras
intresseanmälan:





BTN 45 §:

1 st båtplats kan uthyras vid kajen vid Öra fiskehamn. Uthyrningen sker ett år
i taget då kajens framtid är oklar. Hyra enligt kommunfullmäktiges fastställda
taxa.
Det finns en allmän sjösättningsplats vid Öra fiskehamn vilken får användas
för sjösättning och upptagning av båtar.
Det varma utrymmet i servicehuset är för tillfället uthyrt till
fritidsverksamhet. Nämnden antecknar intresseanmälan för framtiden.
Att sätta upp reklam på väggen på servicehuset kan bli aktuellt, och
behandlas i ett senare skede, ifall något utrymme uthyrs till Finn Flyer Ab.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

46

BTN 46 §:

Nybyggnad av terrass utanför bostadsrum i Blåäng
Nybyggnad av terrass utanför bostadsrum i Blåäng, har varit utbjudet på entreprenad
i Hammarlands Aktuellt 3/2016 som utkom den 7 mars 2016. Sista dagen att lämna
in anbud är 6 april 2016.
Kommunteknikerns förslag:
Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 46 §:

BESLUT:
Totalt har 2 st anbud inkommit inom anbudstiden.
Anbuden öppnades enligt följande:



Sporres Ekoisolering & Bygg Ab
JEAB Entreprenad Ab och Jim Löfgren Ab

Konstaterades att jäv inte föreligger.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det för kommunen förmånligaste anbudet
givet av JEAB Entreprenad Ab och Jim Löfgren Ab.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

06.04.2016

31 - 46

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:
§§ ; 31-34, 43, 45
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ ; 35, 36, 42, 44, 46
________________________________________________________________________
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:
§ ; 35, 36, 42, 44, 46
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 08.04.2016

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

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
§§: 37, 38, 39, 40, 41,

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)
Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

