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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

89-91

BTN 89 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 89 §:

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

BTN 90 §:

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

BTN 90 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.
_______________

BTN 91 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 91 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av
följande extra ärenden:
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

92

BTN 92 §:

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 juni månad 2016:
11 § Antagande av entreprenör för rengöring av ventilationssystem på Klaralund
och Hammargårdens kök.
12 § Sanna Jansson – Ansvarig arbetsledare
13 § Ingmar Sundqvist – Semesterledighet
14 § Tommy Nordin – Semesterledighet
15 § Tommy Nordin – Kompledighet
16 § Ingmar Sundqvist – Kompledighet
17 § Gösta Djungel – Vattenanslutning
18 § René och Eija Engman – Ansvarig arbetsledare
19 § Peter Mattsson – Semesterledighet
20 § Jonatan Malm och Malin Kjellin – Vattenanslutning
21 § Trygginvest Ab – Vattenanslutning
22 § Sanna Jansson – Vattenanslutning
23 § Björn och Camilla Hartvik – Avloppsanslutning
24 § Tobias Mattsson – Ansvarig FVA-arbetsledare
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 92 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

93

BTN 93 §:

Budgetuppföljning
Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetuppföljning. Enligt
kommunstyrelsens direktiv 30.09.2014 § 192 skall nämnderna regelbundet följa upp
budgetens verkställighet genom att ta upp ärendet till behandling.
(Bilaga 1, BTN 10.08.2016 § 93)
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstekniska nämnden
antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BTN 93 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

22.06.2016
10.08.2016

73
94

BTN 73 §:

Glenn och Ann Nedergård, tillbyggnad av bostadshus på lägenheten
Nedergårds-Fridhem 5:41 i Bovik by
Upptogs till behandling Glenn och Ann Nedergårds ansökan om bygglov för
tillbyggnad av ett bostadshus på lägenheten Nedergårds-Fridhem 5:41 i Bovik by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden om 44 m2 avser ett sovrum och en tvättstuga. Om förhållandena på
platsen tillåter förses tillbyggnaden eventuellt med källare.
Sökanden anhåller om att Glenn Nedergård godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bostadshus med stöd
av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 73 §:

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

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för komplettering av
ritningar. Fackmannamässiga ritningar skall inlämnas.
________________

BTN 94 §:

Kompletterande ritningar har inlämnats.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av bostadshus med stöd
av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

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

Fortsättning

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Fortsättning

22.06.2016
10.08.2016

73
94

BTN 94 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshus
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 94 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Glenn Nedergård godkänns som ansvarig arbetsledare.
Fackmannamässiga konstruktionsritningar skall inlämnas till byggnadskontoret
och godkännas före byggnation påbörjas.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

22.06.2016
10.08.2016

76
95

BTN 76 §:

Björn och Camilla Hartvik, nybyggnad av bastu på lägenheten Högtomt 1:13 i
Frebbenby by
Upptogs till behandling Björn och Camilla Hartviks ansökan om bygglov för
nybyggnad av en bastu om 15 m2 på lägenheten Högtomt 1:13 i Frebbenby by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
På fastigheten om 6310 m2 finns sedan tidigare ett bostadshus.
Bastun placeras minst 5 meter från rågränsen i söder.
Sökanden anhåller om att Björn Hartvik godkänns som ansvarig arbetsledare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastun med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 76 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Ansluts byggnaden till rinnande vatten skall avloppet ordnas enligt särskilt
beslut.
Bastun placeras minst 5 m från rågräns.
Björn Hartvik godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för inlämnande av
rågrannarnas skriftliga hörande samt komplettering av ritningar. Fackmannamässiga
ritningar skall inlämnas.
________________

BTN 95 §:

Kompletterande ritningar har inlämnats.
En platssyn har hållits på den aktuella platsen enligt § 73 PBL.
Fortsättning

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

22.06.2016
10.08.2016

76
95

Fortsättning
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastun med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
BTN 95 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Ansluts byggnaden till rinnande vatten skall avloppet ordnas enligt särskilt
beslut.
Bastun placeras minst 5 m från rågräns.
Björn Hartvik godkänns som ansvarig arbetsledare.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

96

BTN 96 §:

Stefan Häger, om- och tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Fridhem 2:32 i
Prästgården by
Upptogs till behandling Stefan Hägers ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad
av ett bostadshus på lägenheten Fridhem 2:32 i Prästgården by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden om 41 m2 avser två nya sovrum. Ombyggnaden avser rivning av
befintlig entré samt nybyggnation. Grundrenovering inomhus och förändringar i
planlösningen samt installation av en ny eldstad till befintlig skorsten.
Fastigheten är 3400 m2. Efter tillbyggnaden är bostadshuset 108 m2.
Sökanden har inlämnat en energiberäkning.
Sökanden anhåller om att godkänns som ansvarig arbetsledare för både
byggnadsarbetena och FVA.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 96 §:

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

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av
bostadshus med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Stefan Häger godkänns som ansvarig arbetsledare.
- Fackmannamässiga konstruktionsritningar skall inlämnas till byggnadskontoret
och godkännas före byggnation påbörjas.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 97 §:

10.08.2016

SIDA 10
§ nr

97

Hammarstrand Ab, gm Conrad och Stefan Häger, ändrad användning av
uthyrningsstuga till åretruntboende på lägenheten Björkebo 4:7 i Frebbenby by
Upptogs till behandling Hammarstrand Ab, gm Conrad och Stefan Häger, ansökan
om ändrad användning av uthyrningsstuga på lägenheten Björkebo 4:7 i Frebbenby
by till åretruntboende.
Befintlig uthyrningsstuga om 49 m2 har grundrenoverats och sökanden anhåller om
att ändra användningsändamålet för byggnaden till åretruntboende.
Sökanden har inlämnat en energiberäkning.
Enligt gällande byggbestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav
för att kunna godkännas som sådant. I detta fall uppfyller uthyrningsstugan de krav
som ställs av byggbestämmelserna förutom på kravet om bostäders rumshöjd.
I gällande byggbestämmelse stipuleras det att ” Om det finns särskilda skäl och
byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns
någon avsevärd olägenhet från annan syn punkt, får byggnadsnämnden i enskilda fall
medge mindre avvikelser från föreskrifterna”.
Konstateras i detta fall att det rör sig om en mindre avvikelse och att byggnaden om
endast 49 m2 kan antas bli tekniskt tillfredställande och det inte finns någon avsevärd
olägenhet från annan synpunkt.
Byggnaden är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att uthyrningsstugan till största delar
uppfyller de krav som ställs för ett åretruntboende förutom kravet om bostäders
rumshöjd. Avvikelser i detta fall kan anses som mindre i och med att byggnaden i
övrigt uppfyller de krav som ställts i gällande byggbestämmelser.
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändrad användning av
uthyrningsstuga till åretruntboende, med stöd av plan- och byggnadslagens 72 § med
följande villkor:
-

BTN 97 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningarna bör följas
En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över bostadshuset i
enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet till byggnadsinspektören
för utredning ang. bostäders rumshöjd.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 98 §:

10.08.2016

SIDA 11
§ nr

98

Hammarstrand Ab, gm Conrad och Stefan Häger, ombyggnad av lägenhetshus
på lägenheten Björkebo 4:7 i Frebbenby by
Upptogs till behandling Hammarstrand Ab, gm Conrad och Stefan Häger, ansökan
om ombyggnad av lägenhetshus samt ändrat användningsändamål av del av
lägenhetshuset på lägenheten Björkebo 4:7 i Frebbenby by.
Ombyggnationen gäller grundrenovering av 4 st befintliga lägenheter samt byggs nya
balkonger och ingångar med tak.
Den befintliga cafédelen byter användningsändamål och byggs om till 2 st lägenheter.
Efter ombyggnationen är det totalt 6 st lägenheter i huset.
Byggnadens våningsyta om 449 m2 ändras inte.
Sökanden har inlämnat en energiberäkning.
Byggnaden är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Sökanden skall anhålla om att ansluta de nya lägenheterna till det kommunala vattenoch avloppsledningsnätet.
Sökanden anhåller om att Stefan Häger godkänns som ansvarig arbetsledare för både
byggnadsarbetena och FVA.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ombyggnad av lägenhetshus, med
stöd av plan- och byggnadslagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 98 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda
anmärkningarna bör följas
Stefan Häger godkänns som ansvarig arbetsledare för FVA.
En ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall godkännas innan
byggnation påbörjas.
En bruks- och underhållsanvisning skall upprättas över de nya lägenheterna i
enlighet med plan- och bygglagens 84 § och skall finnas senast vid slutsynen.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för inlämnande av
fullständiga ritningar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

99

BTN 99 §:

Enskilt avlopp, Peter Humell
Upptogs till behandling Peter Humells ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från ett fritidshus på lägenheten Tallbo 4:46
i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av vattentoalett. Svartvattnet leds till en sluten tank. BDTvattnet leds enligt tidigare givet tillstånd till en två-kammarbrunn med efterföljande
infiltrering med 6 stycken IN-DRÄN moduler.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Peter Humell tillstånd enligt 6 kap vattenlagen
för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidshuset på lägenheten
Tallbo 4:46 i Bovik by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
Svartvattnet skall ledas till en sluten tank, som skall vara tät och konstruerad för
ändamålet.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall slutsyna anläggningen innan den tas i bruk.
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.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 99 §:

BESLUT:
Gunilla Sjöberg-Humell anmälde jäv och avlägsnade sig under behandling av
ärendet. Byggnadstekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet då nämnden ej är
beslutsförd pga. antalet närvarande.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

100

BTN 100 §:

Enskilt avlopp, Börje och Michaela Gustafsson
Upptogs till behandling Börje och Michaela Gustafssons ansökan om tillstånd för
nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från ett fritidshus på
lägenheten Berghälla 3:67 i Bovik by av Hammarlands kommun, enligt bifogade
handlingar.
Ansökan avser installation av en sluten tank för svartvatten, samt installation av en
två-kammarbrunn med efterföljande infiltrering med 6 stycken IN-DRÄN moduler
för rening av BDT-vatten.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Börje och Michaela Gustafsson tillstånd enligt 6
kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från fritidshuset på
lägenheten Berghälla 3:67 i Bovik by av Hammarlands kommun med nedanstående
villkor:
Svartvattnet skall ledas till en sluten tank som skall vara tät och konstruerad för
ändamålet.
BDT-vattnet skall ledas till en tvåkammarbrunn, som skall vara tät och konstruerad i
enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 3. Vattnet skall därifrån ledas till en
infiltrationsbädd med 6 st In-Dränfilter, 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.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna infiltrationsbädden och anläggningen i övrigt innan den tas i bruk.
Tvåkammarbrunnen 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. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven
vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 100 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

101

BTN 101 §:

Enskilt avlopp, Jonatan Malm och Malin Kjellin
Upptogs till behandling Jonatan Malm och Malin Kjellins ansökan om tillstånd för
nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på del av
lägenheten Sjöhaga 2:24 i Strömma by av Hammarlands kommun, enligt bifogade
handlingar.
Ansökan avser nybyggnad av markbädd med särskild fosforrening för utsläpp av
avloppsvatten från bostadshus.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Jonatan Malm och Malin Kjellin tillstånd enligt
6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från bostadshuset
på del av lägenheten Sjöhaga 2:24 i Strömma 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
markbädd, vilken skall anläggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad nr 5.
Särskilt viktigt är att grundvattennivån inte når upp till markbäddens botten och rätta
storleken på sand och grus används. Särskild fosforrening skall installeras.
Markbädden skall minst vara 20 m2.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna markbädden 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. Uppfyller anläggningen fortfarande de normenliga reningskraven
vid giltighetstidens utgång kan tillståndet förlängas.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 101 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

102

BTN 102 §:

Ombyggnad av Östanträskvägen
Ombyggnad av Östanträskvägen, har varit utbjudet på entreprenad i Ålandstidningen
den 29 juni 2016. Sista dagen att lämna in anbud är 8 augusti 2016.
Kommunteknikerns förslag:
Anbuden öppnas och det för kommunen mest fördelaktiga anbudet antas.

BTN 102 §:

BESLUT:
Konstateras att inget jäv förekommer.
Inom anbudstiden har 5 st anbud inkommit. De öppnade enligt följande:
1. Firma Jan Widman
2. Eklunds Åkeri
3. JEAB Entreprenad Ab och Jim Löfgren Ab
4. F:ma K-J:s Gräv
5. Firma Fredrik Andersson
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anta det för kommunen mest ekonomiska
anbudet givet av F:ma K-J:s Gräv.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

13.11.2013
09.12.2013
10.12.2015
22.06.2016
10.08.2016

186
209
172
85
103

BTN 186 §:

Tomas Blomberg, tillbyggnad av båthus på lägenheten Mösund 1:78 i Skarpnåtö
by
Tomas Blomberg ansöker om bygglov för tillbyggnad av ett båthus om 35 m2 på
lägenheten Mösund 1:78 i Skarpnåtö by av Hammarlands kommun, i enlighet med
inlämnade handlingar.
Båthuset blir efter tillbyggnaden om 35 m2 totalt 167 m2 stort. Tillbyggnaden till
båthuset benämns ”båthus” i de handlingar som inkommit med bygglovet.
Byggnadens fasad mot strandlinjen blir efter tillbyggnaden 16,5 meter bred.
Byggnadsinspektören har den 1 oktober 2013 konstaterat att tillbyggnaden på
båthuset redan är uppförd.
Byggnadstekniska nämnden förrättar syn på byggnadsplatsen den 13 november 2013.
Enligt Hammarlands kommuns byggnadsordning 21 §: ...” Byggnad skall utformas,
färgsättas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden
och inte orsakar olägenhet för den omgivande miljön.”...
Enligt Hammarlands kommuns byggnadsordning 50 §: ...”På strandtomter skall
byggnad placeras så, att strandmiljön inte påverkas förfulande eller störande.
Byggnad får inte placeras närmare strandlinjen vid normalt vattenstånd än 30 meter,
såvida inte terrängförhållandena fordrar detta.”...
Enligt plan- och byggförordningen för landskapet Åland 21 §: …”Båthus och
sjöbodar får placeras på strandlinjen där byggnaderna med beaktande av strandens
helhetsbild passar in i omgivningen.”…
I bygglovet för det befintliga båthuset som beviljades den 10.05.2011 § 74 står det
bl.a. följande …”Bygglov beviljas med krav på att förråd och nätbod borttages från
projektet”… Förrådet och nätbodens storlek var då 34 m2 och planerad att placeras
på samma plats som sökanden anhåller om att placera tillbyggnaden idag.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden begär in en skriftlig förklaring av sökanden om varför
tillbyggnaden påbörjats före bygglov sökts och beviljats. Den skriftliga förklaringen
skall vara inlämnad till byggnadskontoret senast den 10 december 2013.

BTN 186 §:

BESLUT:
Ledamot Jessica Eklund anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under
behandling av paragrafen.
Fortsättning.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

13.11.2013
09.12.2013
10.12.2015
22.06.2016
10.08.2016

186
209
172
85
103

BTN 186 §:

Fortsättning.
Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för utredning av de juridiska
aspekterna och konstaterar att tillbyggnaden som redan påbörjats strider mot tidigare
beviljat bygglov.
Byggnadstekniska nämnden begär in en skriftlig förklaring av sökanden om varför
tillbyggnaden påbörjats före bygglov sökts och beviljats. Den skriftliga förklaringen
skall vara inlämnad till byggnadskontoret senast den 4 december 2013.
Byggnadstekniska nämnden utser Britta Bergman till protokolljusterare för denna
paragrafen.
________________

BTN 209 §:

I bygglovet för det befintliga båthuset som beviljades den 10.05.2011 § 74 står det
bl.a. följande …”Bygglov beviljas med krav på att förråd och nätbod borttages från
projektet”….
Byggnadsinspektören har den 1 oktober 2013 konstaterat att tillbyggnaden på
båthuset redan är uppförd.
Tillbyggnaden till båthuset benämns ”båthus” i de handlingar som inkommit med
bygglovet.
En skriftlig redogörelse av den 09.12.2013 har inkommit av sökande. (Bilaga 2, BTN
09.12.2013, § 209)
Byggnadsinspektörens förslag:
Ett båthus är en garageplats för båt/båtar vilken båten/båtarna kan köras in i på
vattnet. Sökt bygglov utgör inget båthus, bygglovsansökan avslås.
Sökanden uppmanas att riva tillbyggnaden senast den 31 mars 2014 enligt plan- och
bygglagen § 93.

BTN 209 §:

BESLUT:
I tidigare beviljat bygglov nr 25/2013 från den 10.05.2011 § 74, godkände sökanden
att ”förrådet och nätboden borttas från projektet”. Förrådet och nätbodens storlek var
då 34 m2 och planerad att placeras på samma plats som sökanden anhåller om att
placera tillbyggnaden idag.
Byggnadstekniska nämnden anser att längden på fasaden mot sjösidan i norr blir allt
för dominerande i strandmiljön, ansökan uppfyller inte § 21 och § 50 i Hammarlands
kommuns byggnadsordning, ansökan om bygglov avslås.
Fortsättning

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Fortsättning

13.11.2013
09.12.2013
10.12.2015
22.06.2016
10.08.2016

186
209
172
85
103

Sökanden uppmanas att riva tillbyggnaden senast den 31 mars 2014 enligt plan- och
bygglagen § 93.
_________________
Fortsättning.
BTN 172 §:

Sökanden besvärade sig över byggnadstekniska nämndens beslut 09.12.2013 § 209.
Besväret har avslagits av Ålands förvaltningsdomstol 28.4.2015 (beslutsnr 37/2015)
och Högsta förvaltningsdomstolen har den 29.10.2015 (Dnr 166/1/15) meddelat att
besvärstillstånd inte meddelas. Byggnadstekniska nämndens tidigare beslut om
avslag på tillbyggnaden står därför fast och tillbyggnaden bör rivas.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden uppmanar sökanden att riva tillbyggnaden senast den 10
juni 2016 enligt plan- och bygglagen § 66 och § 93.

BTN 172 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_________________

BTN 85 §:

Sökandens tid för att frivilligt riva tillbyggnaden gick ut den 10 juni 2016.
Byggnadsinspektören har med anledning av detta den 13 juni 2016 förrättat syn på
platsen varvid man kunnat konstatera att Blomberg inte rivit tillbyggnaden.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden ger sökanden tillfälle att höras innan ett beslut om
föreläggande fattas. Byggnadstekniska nämnden uppmanar sökanden att senast den 1
augusti 2016 avge en skriftlig förklaring till byggnadstekniska nämnden.

BTN 85 §:

BESLUT:
Jessica Eklund anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet under behandling
av paragrafen. Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
_________________
Fortsättning

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Fortsättning

13.11.2013
09.12.2013
10.12.2015
22.06.2016
10.08.2016

186
209
172
85
103

BTN 103 §:

En skriftlig förklaring har inlämnats den 1 augusti 2016 av sökanden.
(Bilaga 2, BTN 10.08.2016, § 103.)
Byggnadsinspektörens förslag:
Ärendet diskuteras.

BTN 103 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för utredning kring
vidare behandling.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016

65
50
168
252
58
120
141
104

Kst 65 §:

Anhållan om detaljplanering för fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö
Tomas Blomberg anhåller genom brev av den 24.02.14 om detaljplaneändring för
fastighet R:Nr 1:78 Mösund, Skarpnåtö. Fastigheten har en registrerad areal om
6,621 ha. Planeområdet har även angetts i vattenområdet vilket tillhör R:Nr 076-419876-1. Fastigheten R:Nr 1:78 Mösund har 0,017269 av 0,6563 registrerade andelar i
det samfällda vattenområdet. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för
året runt-boende. I ansökan föreslås att Tiina Holmberg godkänns som planerare.
(Bilaga 4, Kst 04.03.14, § 65)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 03.04.14.

Kst 65 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 50 §:

Den del av fastigheten Mösund 1:78 som ansökan om detaljplanen gäller är cirka 2,5
ha stor.
(Bilaga 1, BTN 09.04.2014, § 50)

Byggnadsinspektörens förslag:
Förslag att byggnadstekniska nämnden bordlägger ansökan för att inbegära mera
uppgifter från sökanden. Uppgifter inbegärs om hur området är tänkt att disponeras
samt om ägaruppgifter till vattenområdet samt om dessa delägare önskar ingå i
detaljplaneringen. Dessutom skall Ålands landskapsregerings punkter i brev daterad
21.2.2014 Dnr ÅLR 2014/1454 beaktas i uppgifterna som inbegärs.
BTN 50 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

BTN 168 §:

En komplettering av den 15.09.2014 har inkommit gällande detaljplanering av del av
fastigheten Mösund 1:78. (Bilaga 2, BTN 15.10.2014, § 168)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Kommunstyrelsen
04.03.2014
65
Byggnadstekniska nämnden
09.04.2014
50
Byggnadstekniska nämnden
15.10.2014
168
Kommunstyrelsen
04.11.2014
252
Kommunstyrelsen
16.02.2016
58
Kommunstyrelsen
03.05.2016
120
Kommunstyrelsen
06.06.2016
141
Byggnadstekniska nämnden
10.08.2016
104
(Forts.)
Syftet med detaljplanen är att ha möjlighet att använda befintlig byggnad som året
runtboende, reservera några (2-3 st) tomter för eventuella framtida sommarstugor
samt bygga en gästbrygga med tankningsmöjlighet för 2-3 gästbåtar. Detaljplanen
inkluderar endast markområden som den sökande äger. Tomas Blomberg har löst in
strandområdet där befintligt båthus samt bryggorna är uppförda.
Byggnadsinspektörens förslag:
I Plan- och bygglagen 33 § står bland annat följande: …”En markägare har rätt att
utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska
kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna
planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig
helhet.”…
Den del av fastigheten Mösund 1:78 som ansökan om detaljplanen gäller är cirka 2,5
ha. Syftet med planen och dess målsättningar anses ej utgöra en tillräckligt stor och
ändamålsenlig helhet med tanke på områdets storlek.
BTN 168 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen förorda
detaljplaneringen av del av området Mösund 1:78 och att Tiina Holmberg godkänns
som planerare.
________________

Kst 252 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter i enlighet med markägarens anhållan följande enligt Planoch bygglagens 6 kap. § 33, 1;
 godkänna detaljplanens målsättning
 godkänna byggnadsingenjör Tiina Holmberg som planläggare
 godkänna att planeområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet
Kommunstyrelsen besluter dessutom att:
 Sökanden skall i enlighet med Plan- och bygglag kap. 6 § 30 ge myndigheter,
juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget tillfälle till samråd och att
yttra sig antingen skriftligen eller muntligen. Syftet med hörandet är att förbättra
beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Resultatet av
hörandet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska
redovisas då planförslaget ställs ut.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Kommunstyrelsen
04.03.2014
65
Byggnadstekniska nämnden
09.04.2014
50
Byggnadstekniska nämnden
15.10.2014
168
Kommunstyrelsen
04.11.2014
252
Kommunstyrelsen
16.02.2016
58
Kommunstyrelsen
03.05.2016
120
Kommunstyrelsen
06.06.2016
141
Byggnadstekniska nämnden
10.08.2016
104
(Forts.)
 Sökanden skall stå för samtliga kostnader för uppgörandet av planen samt samt
för kommunens handläggningskostnader i enlighet med Plan- och bygglag § 33.
Innan förslaget till detaljplanen ställs ut skall sökanden och kommunen ingå ett
markanvändningsavtal (Plan- och bygglag § 63) där fördelningen av kostnaderna för
verkställandet av planen regleras mellan kommunen och markägaren.
Kst 252 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 58 §:

Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab har genom e-postmeddelande av den 07.01.16 sänt
planehandlingar i elektronisk form till kommunen. I meddelandet ställer
planläggaren en fråga om det behövs ett officiellt samrådsmöte för detaljplanen.
Avsikten med ett samrådsmöte är att få fram alla eventuella avvikande åsikter
angående detaljplanen. Av tidigare erfarenhet kan det hända att de här frågorna
kommer fram först i det skedet när planen ställs ut och att hela processen då måste
startas på nytt. (Bilaga 6, Kst 16.02.16, § 58)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela att kommunstyrelsen beslöt om att samråd
bör hållas genom beslut av den 04.11.14 § 252. Det torde vara till fördel för samtliga
parter i frågan att alla eventuella oklarheter är utredda när planförslaget ställs ut. Det
är på förhand omöjligt att veta om det kommer synpunkter under ett samråd eller
inte.

Kst 58 §:

BESLUT:
Vice ordföranden Stefan Öström konstaterar att ordföranden Tomas Blomberg
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 120 §:

Ett samrådsmöte har hållits den 18.04.16 och en redogörelse har upprättats från
mötet. Planerare Tiina Holmberg har lämnat in det utkast till detaljplan för del av
fastighet Mösund R:Nr 1:78 efter samrådsmötet. (Bilaga 8, Kst 03.05.16, § 120)
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
(Forts.)
Kommundirektörens förslag:

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016

65
50
168
252
58
120
141
104

Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden
angående utkastet till detaljplan för en del av fastighet Mösund 1:78 av den 30.11.15.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 20.05.16.
Kst 120 §:

BESLUT:
Vice ordföranden Stefan Öström konstaterar att ordföranden Tomas Blomberg
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet för att utreda huruvida det är
juridiskt rätt att ställa ut ett förslag till detaljplan på vilket det finns en del av en
byggnad som är utan bygglov.
_________________

Kst 141 §:

Finlands kommunförbunds jurist Ida Sulin har svarat genom e-post av den 26.05.16
enligt följande:
”Planläggningsprocessen är inte beroende av att det finns en byggnad utan bygglov
på området. Det är fråga om två separata processer och ni kan gott gå framåt i
planeärendet utan att bygglovsproblemet inverkar på detta.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden
angående utkastet till detaljplan för en del av fastighet Mösund 1:78 av den 30.11.15.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 30.06.16.

Kst 141 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdet för
den tid som ärendet behandlas och att ersättare Håkan Jansson träder in som
ersättare. Då även vice ordföranden är frånvarande väljs en tillfällig ordförande
under ledning av den äldsta av de närvarande som är Håkan Jansson.
Kommunstyrelsen besluter enhälligt att Håkan Jansson väljs till tillfällig ordförande.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 24
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
(Forts.)

04.03.2014
09.04.2014
15.10.2014
04.11.2014
16.02.2016
03.05.2016
06.06.2016
10.08.2016

65
50
168
252
58
120
141
104

BTN 104 §:

(Bilaga 3, BTN 10.08.2016, § 104)

BTN 104 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för inlämnande av nytt
kartmaterial.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 25
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

28.06.2016
10.08.2016

172
105

Kst 172 §:

Ansökan angående reserverad tomt Öra strand
Christian Eriksson och Emma Lundström har genom e-postmeddelande av den
14.06.16 lämnat en ansökan angående deras reservation av tomt nr 12 på Ö10. I
ansökan tas följande punkter upp: (Bilaga 10, Kst 28.06.16, § 172)





Fladdermusstråket gör det inte möjligt att plana ut tomten från östra
gränsen ner mot västra sluttningen.
Tomtens naturliga förutsättningar gör den svår och dyr att bebygga
jämfört med mindre sluttande tomt.
Sökanden är intresserad av att få en sänkning av tomtpris. I ansökan
nämns att det kunde vara ett sätt att fastställa 15,- €/m² för nämnda tomt.
Sökanden efterhör även möjlighet att inkludera båtplats i tomtpris,
inkoppling av el, vatten- och avlopp, fyllningsmassa till väg och asfaltering
av uppfart.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter begära byggnadstekniska nämndens utlåtande angående
fladdermusstråket samt möjlighet att t.ex. under en tid om 5 år bevilja avgiftsfri
båtplats vid fast bosättning. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.08.16.
Kst 172 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 105 §:

(Bilaga 4, BTN 10.08.2016, § 105)
Byggnadsinspektörens förslag:
Ärendet återremitteras då det oklart om Christian Eriksson och Emma Lundström
kommer att köpa tomten.

BTN 105 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inte lämna något utlåtande till styrelsen då
sökanden har återtagit reservationen av tomt nr 12 på Ö10.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 26
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

106

BTN 106 §:

Ansökan om tjänstledighet, kommuntekniker/byggnadsinspektör
Kommunstyrelsen begär utlåtande från byggnadstekniska nämnden i ärendet gällande
ansökan om tjänstledighet för kommuntekniker/byggnadsinspektör.
(Bilaga 5, BTN 10.08.2016, § 106)

BTN 106 §:

BESLUT:
Byggnadsinspektör/kommuntekniker Emma Mattsson anmäler jäv och avlägsnar sig
från sammanträdet under behandling av ärendet. Tommy Häggblom utses till
protokollförare för paragrafen.
Byggnadstekniska nämnden beslöt att förordar en tjänstledighet på ett år enligt
ansökan.
________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 27
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

107

BTN 107 §:

Till kännedom
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:


BTN 107 §:

Direktiv för budget och ekonomiplan i Hammarlands kommun för åren 20172019

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

10.08.2016

89 - 107

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:
§§ ; 89-93, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ ; 100, 101, 102
________________________________________________________________________
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:
§ ; 100, 101, 102
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 12.08.2016

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
§§:94, 95, 96

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

