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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

99-101

BTN 99 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 99 §:

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

BTN 100 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Häggblom och Jessica Eklund till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdets avslutande.

BTN 100 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.
_______________

BTN 101 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 101 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av
följande extra ärenden:
1. Yngve Björklund och Jeanette Eriksson, installation av eldstad i bostadshus,
Rosas 13:0 i Torp by
2. Enskilt avlopp, Anna Andersson
3. Johnny Ahlström, nybyggnad av ekonomibyggnad på lägenheten Eken 2:26 i
Näfsby by

_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

102

BTN 102 §:

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 augusti månad 2015:
30 § Märta Lindgren – Ansvarig arbetsledare
31 § Birgit Mannerström – Vattenanslutning
32 § Carita Fellman – Vattenanslutning
33 § Lennart Svenblad – Avloppsanslutning
34 § Jan-Erik o Susanne Skogberg – Rivningsanmälan
35 § Tommy Nordin – Kompledig
36 § Ingmar Sundqvist – Kompledig
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 102 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

103

BTN 103 §:

Fastighets Ab Örsundet södra, 2 st radhus samt 7 st bilskyddstak/förråd på del
av Öra 28:4 i Öra by
Upptogs till behandling Fastighets Ab Örsundet södras, gm Marcus Thörnroos,
ansökan om bygglov för 2 st radhus samt 7 st bilskyddstak/förråd, på del av Öra 28:4
(-M601 och -M602) i Öra by av Hammarlands kommun.
Radhusen och bilskyddstaken/förråden uppförs på det av kommunen detaljplanerade
området på Öra, kvarter Ö7 tomt 3 och 4.
Radhuset på tomt nr 3 uppförs med 4 st lägenheter, 313 m2.
Radhuset på tomt nr 4 uppförs med 3 st lägenheter, 264 m2.
6 st bilskyddstak/förråd uppförs med en förrådsdel om 9 m2 samt ett bilskyddstak om
21 m2 + 1 st bilskyddstak/förråd uppförs med en förrådsdel om 6 m2 samt ett
bilskyddstak om 21 m2.
Byggnaden på tomt nr 4 har i detaljplanen inritas att den skulle ha fått byggas ihop
med huset på tomt 3 men då planeområdets kommunalteknik, el- och
telefondragningar är placerade i tomtgränsen är detta ej möjligt. På grund av detta har
huset på tomt 4 dragits i motsvarande grad utanför byggrutan mot kommunens
grönområde i söder.
Radhusen ansluts till det kommunala avlopp- och vattenledningsnätet.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för 2 st radhus samt 7 st
bilskyddstak/förråd, med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
- Radhusen skall placeras minst 2 meter över medelvattenståndet.
- Färgprov för fasaden inlämnas till byggnadskansliet och skall godkännas innan
målning påbörjas.
- Ansvariga arbetsledare skall godkännas innan byggnadsarbetena påbörjas.
- Antalet planerade parkeringsplatser skall uppfylla detaljplanens
bestämmelser, ny ritning skall inlämnas och godkännas av
byggnadsinspektionen.
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över radhusen i enlighet med
plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen.

BTN 103 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

104

BTN 104 §:

Solveig Ahlqvist Ågren, gäststuga på lägenheten Söder-Gloskär 1:4 i Gloskär by
Upptogs till behandling Solveig Ahlqvist Ågrens ansökan om bygglov för
nybyggnation av en gäststuga om 27 m2 på lägenheten Söder-Gloskär 1:4 i Gloskär
by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Lägenheten är 6,215 ha. På tomten finns sedan tidigare ett fritidshus.
Gäststugan placeras 43 m från strandlinjen.
Sökanden anhåller om att Nils Ågren godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av gäststuga med stöd
av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 104 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Om byggnaden ansluts till ”rinnande” vatten skall avloppet ordnas enligt
särskilt beslut.
Nils Ågren godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

105

BTN 105 §:

Jan-Erik och Susanne Skogberg, garage på lägenheten Östergård 4:7 i Boda by
Upptogs till behandling Jan-Erik och Susanne Skogbergs ansökan om bygglov för
nybyggnation av ett garage om 54 m2 på lägenheten Östergård 4:7 i Boda by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Sökanden anhåller om att Niklas Karlsson godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 105 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Om byggnaden ansluts till ”rinnande” vatten skall avloppet ordnas enligt
särskilt beslut.
Niklas Karlsson godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

106

BTN 106 §:

Henrik Sandqvist, bastu på lägenheten Södra Bohem 2:72 i Kattby by
Upptogs till behandling Henrik Sandqvists ansökan om bygglov för nybyggnation av
en bastu om 5 m2 på lägenheten Södra Bohem 2:72 i Kattby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Bastun monteras på plats som färdig modul. Bastun placeras 2,8 meter från rågräns,
rågrannes skriftliga tillstånd finns.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av en bastu med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 106 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Om byggnaden ansluts till ”rinnande” vatten skall avloppet ordnas enligt
särskilt beslut.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

107

BTN 107 §:

Sanni Björkman och Mathias Sundvik, om- och tillbyggnad av bostadshus på
lägenheten Vestängen 5:36 i Frebbenby by
Upptogs till behandling Sanni Björkman och Mathias Sundviks ansökan om bygglov
för om- och tillbyggnation av ett bostadshus på lägenheten Vestängen 5:36 i
Frebbenby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden om 32 m2 avser 2 st sovrum, wc och passage.
Ombyggnaden om 15 m2 gäller inbyggnad av befintlig entré samt förstoring av
storstugan.
Befintligt garage/förråd rivs för placering av tillbyggnaden.
Sökanden anhåller om att Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 107 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

gjorda

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

108

BTN 108 §:

Ombyggnad av Hammargården
Ombyggnad av befintligt utrymme till 2 st rum för boende på Hammargården, har
varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen den 20 augusti 2015. Sista dagen att
lämna in anbud är 8 september 2015.
Kommunteknikerns förslag:
Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 108 §:

BESLUT:
Inom anbudstiden har 1 st anbuden inlämnats av Bygghantering Nyholm Ab.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta givet anbud givet av Bygghantering
Nyholm Ab under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar omfördelning av medel
inom investeringsbudgetens.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015
09.09.2015

93
109

BTN 93 §:

Skrivelse av Johanna Johns
Johanna Johns har inlämnat en skrivelse av den 27.07.2015 ang. anpassning av
ekonomibyggnad på Grönalund 1:6 i Kattby by i Hammarlands kommun. Bilaga 4,
BTN 12.08.2015, § 93
Ärendet har sin bakgrund i nämndens beslut 13.11.2013 § 171 gällande bygglov för
ändrad användning samt ändring av fasaden av befintlig liderbyggnad. Den ändrade
användning av liderbyggnaden avser inredande av 2 st hästboxar i en del av
byggnaden.
Beslutet överklagades till Ålands förvaltingsdomstol och beslut i ärendet har givits;
80/2014, givet 9.9.2014, där förvaltningsdomstolen upphäver byggnadstekniska
nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för ny behandling, Bilaga 5,
BTN 12.08.2015, § 93
Skrivelsen innehåller en utredning över anpassning av ekonomibyggnad på
fastigheten Grönalund 1:6 i Kattby by i Hammarland. Enligt skrivelsen;
...”Utredningens slutsats är, att bygglov inte krävs för anpassningen av den
befintliga ekonomibyggnaden.” ... ”Eftersom bygglov inte krävs för anpassningen har
förvaltningsdomstolens beslut ingen bärighet på det aktuella ärendet.”

BTN 93 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för vidare beredning.
________________

BTN 109 §:

Johanna Johns har den 19.08.2105 inlämnat ett återtagande av sin skrivelse av den
13.11.2013. (Bilaga 1, BTN 09.09.2015, § 109)
Byggnadsinspektörens förslag:
Ärendet avslutas då inlämnad skrivelse återtagits.

BTN 109 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

18.08.2015
09.09.2015

148
110

Kst 148 §:

Ålands vatten Ab: s förslag till avtal för utökat VA-samarbete
Ålands vatten Ab har genom brev av den 01.07.15 begärt att kommunen inom
september månad 2015 tar ställning till ett bifogat förslag till samarbetsavtal mellan
Ålands vatten Ab och Jomala, Finströms, Hammarlands, Lemlands och Lumparlands
kommuner samt Norra Ålands avloppsvatten Ab. (Bilaga 6, Kst 18.08.15, § 148)
Enligt avtalet övertar Ålands vatten Ab driften av serviceledningarna med tillhörande
anläggningar från respektive kommun. Befintliga ledningar blir kvar i kommunens
ägo tillsvidare. Taxor fastställs kommunvis och fakturering av vatten- och
avloppsavgifter sköts fortsättningsvis av respektive kommun.
Enligt preliminärt förslag till budget uppskattas kostnaderna för samarbetet till
164.000,- € under ett år. Den här kostnaden fördelas så att hälften hör till vatten och
hälften till avlopp. De här beloppen fördelas mellan kommunerna enligt det flöde
som kommunerna ansvarar för skilt för vatten och avlopp. I bifogat utkast anges att
uppskattad årskostnad för Hammarlands kommun kan vara 17.000,- € varav 12.000,€ är vatten och 5.000,- € är avlopp.
Beslut och betalning om utbyggnad av ledningsnät fattas av kommunen men projekt
genomförs av Ålands vatten Ab.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 11.09.15.

Kst 148 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 110 §

(Bilaga 2, BTN 09.09.2015, § 110) Enligt förslaget till budget uppskattas de fasta
kostnaderna för samarbetet till 164.000 € under ett år. Uppskattade fasta årskostnader
för Hammarlands kommun kan vara 17.000 €. För de rörliga årskostnaderna, som
uppskattas till 411.000 €, har det ej presenterats någon fördelning för kommunerna.
Skulle samma fördelning användas för de rörliga kostnaderna som för de fasta
kostnaderna skulle Hammarlands kommuns andel för de rörliga kostnaderna vara
43.000 €. Sammanlagt skulle årskostnaden för samarbetet då vara 60.000 €.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden är positiva till ett samarbete men kan ej ta ställning till
förslaget av avtal förrän ett mer utförligt budgetförslag presenteras där den totala
årskostnaden per kommun redovisas.
Fortsättning.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Fortsättning

18.08.2015
09.09.2015

148
110

BTN 110 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 111 §:

09.09.2015

SIDA 13
§ nr

111

Yngve Björklund och Jeanette Eriksson, installation av eldstad i bostadshus,
Rosas 13:0 i Torp by
Upptogs till behandling Yngve Björklund och Jeanette Erikssons ansökan om
bygglov för installation av en ny eldstad till befintlig skorsten i bostadshus på
lägenheten Rosas 13:0 i Torp by av Hammarlands kommun.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för installation av eldstad med stöd av
plan- och bygglagen 72 § med villkoren att de av byggnads- och brandmyndigheterna
på ritningarna gjorda anmärkningarna följs.

BTN 111 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

112

BTN 112 §:

Enskilt avlopp, Anna Andersson
Upptogs till behandling Anna Anderssons ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Nygård 6:5 i
Mörby by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser nybyggnad av infiltrationsanläggning för utsläpp av avloppsvatten
från bostadshus.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Anna Andersson tillstånd enligt 6 kap
vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på
lägenheten Nygård 6:5 i Mörby by av Hammarland kommun med nedanstående
villkor:
Avloppsvattnet leds till en trekammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i
enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en
infiltrationsbädd, vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr
4. Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till infiltrationsbäddens botten
och rätta storleken på sand och grus används. Infiltrationsanläggnigen skall minst
vara 33 m2.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.
Trekammarbrunnen skall tömmas minst en gång per år. Tömningen skall registreras.
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, § 29 vattenlagen.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 112 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2014

113

BTN 113 §:

Johnny Ahlström, nybyggnad av ekonomibyggnad på lägenheten Eken 2:26 i
Näfsby by
Upptogs till behandling Johnny Ahlströms ansökan om bygglov för nybyggnad av en
ekonomibyggnad innehållande hobbyrum och studio om 83 m2 på lägenheten Eken
2:26 i Näfsby by av Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Lägenheten är 27 800 m2.
Ekonomibyggnaden om 83 m2 är uppbyggd i två delar med en passage emellan. Den
västra byggnadskroppen uppförs i stock med två hobbyrum den östra
byggnadskroppen uppförs i stock med en kontorsdel och en studio med vardera loft.
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad
innehållande hobbyrum och studio med stöd av plan- och bygglagens 72 § med
följande villkor:
-

BTN 113 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna
anmärkningar skall följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Sökanden godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

gjorda

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

09.09.2015

99- 113

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 99-102, 109, 110
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ ; 108, 112
________________________________________________________________________
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:
§ ; 108, 112
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 11.09.2015
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

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
§: 103-107, 111, 113

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

