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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum
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§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

85-87

BTN 85 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BTN 85 §:

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

BTN 86 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Tommy Saarinen och Ulla Eriksson till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum efter sammanträdets avslutande.

BTN 86 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner förslaget.
_______________

BTN 87 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 87 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av
följande extra ärenden:
1. Budgetuppföljning
2. Håkan Jansson, enskilt avlopp
3. Carita Fellman, enskilt avlopp
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

88

BTN 88 §:

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 2015:
23 § Michaela Eriksson o Börje Gustafsson – Vattenanslutning
24 § Ann-Mari Lindgren – Förlängning av bygglov nr. 17/2002
25 § Ramona Lindow – Förlängning av bygglov nr. 38/2002
26 § David Helander – Ansvarig FVA-arbetsledare
27 § Robert Gustafsson och Cecilia Jansson – Ansvarig FVA-arbetsledare
28 § Robert Gustafsson och Cecilia Jansson – Vattenanslutning
29 § Robert Gustafsson och Cecilia Jansson – Ansvarig byggarbetsledare
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BTN 88 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

89

BTN 89 §:

Enskilt avlopp, Anders Granskog
Upptogs till behandling Anders Granskogs ansökan om tillstånd för ombyggnad
enligt vattenlagen, för utsläpp av BDT-vatten från fritidshus på lägenheten Vadhagen
7:57 i Torp by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av en BioBox XL för rening av BDT-vatten.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Anders Granskog tillstånd enligt 6 kap
vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut BDT-vatten från fritidshus på
lägenheten Vadhagen 7:57 i Torp by av Hammarlands kommun med nedanstående
villkor:
BDT-vattnet skall ledas till en BioBox XL. Vattnet skall därifrån ledas till någon
mindre infiltreringsbädd.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna infiltrationsbädden 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, § 29 vattenlagen.

BTN 89 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

90

BTN 90 §:

Enskilt avlopp, Robert Gustafsson och Cecilia Jansson
Upptogs till behandling Robert Gustafsson och Cecilia Janssons ansökan om tillstånd
för nybyggnad enligt vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från ett bostadshus på
lägenheten Havsbris 5:49 i Torp by av Hammarlands kommun, enligt bifogade
handlingar.
Ansökan avser installation av minireningsverk WehoPuts5.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Robert Gustafsson och Cecilia Jansson tillstånd
enligt 6 kap vattenlagen för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från
bostadshuset på lägenheten Havsbris 5:49 i Torp by av Hammarlands kommun med
nedanstående villkor:
Avloppsvattnet skall ledas till ett minireningsverk typ WehoPuts 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, § 29 vattenlagen.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 90 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden

21.10.2014
12.11.2014
26.01.2015
12.05.2015
12.08.2015

239
176
12
69
91

Kst 239 §:

Framtagande av ny byggnadsordning

Kst 239 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till ny byggnadsordning.
________________

BNT 176 §:

Ett första utkast till förslag till ny byggnadsordning har tagits fram av
byggnadsinspektören.
(Bilaga 2, BTN 12.11.2014, § 176)
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden disskuterar förslaget till byggnadsordning och
bordlägger ärendet till nästa möte för vidare utredning.

BTN 176 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

BNT 12 §:

Ett omarbetet förslag har tagits fram av byggnadsinspektören.
(Bilaga 2, BTN 26.01.2015, § 11)
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden diskuterar förslaget till byggnadsordning.

BTN 12 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att bordlägga ärendet.
________________

BNT 69 §:

Ett omarbetet förslag har tagits fram av byggnadsinspektören.
(Bilaga 1, BTN 12.05.2015, § 69)
Om kommunal byggnadsordning stadgas i PBL 8 och 9 §. Enligt 9 § skall ett hörande
i beredningsskedet hållas enligt 30 §.
Fortsättning

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
Fortsättning.

21.10.2014
12.11.2014
26.01.2015
12.05.2015
12.08.2015

239
176
12
69
91

Byggnadsinspektörens förslag:
Ett hörande ordnas för allmänheten på kommunkansliet
byggnadsordningen.
Förslaget till byggnadsordning sänds till följande för utlåtande:
 Grannkommunerna
 Landskapsregeringen
 Lantmäteribyrån

BTN 69 §:

om

den

nya

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

BNT 91 §:

Ett omarbetet förslag har tagits fram av byggnadsinspektören med hänsyn till de
muntliga och skriftligt inlämnade utlåtandena. Bilaga 1, BTN 12.08.2015, § 91
Ett samråd har hållits den 10 juni 2015. Skriftliga utlåtanden inlämnas senast den 30
juni 2015. Samrådsredogörelse se Bilaga 2, BTN 12.08.2015, § 91.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden diskuterar förslaget till ny byggnadsordning och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen.

BTN 91 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns med
de ändringar som framkom under mötet.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

26.06.2014
12.08.2014
10.09.2014
30.09.2014
12.08.2015

38
162
129
203
92

Kfge 38 §:

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

Kfge 38 §:

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

Kst 162 §:

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

Kst 162 §:

BTN 129 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________
(Bilaga 2, BTN 10.09.2014, § 129)
Fr.o.m. hösten 2014 handhar kommunen plogning för kommunalvägar, kommunala
detaljplanevägar samt hemserviceklienters infarter enligt förslag 2 i ”UtredningKommunal plogning” enligt kommunstyrelsen beslut av den Kst 15.04.2014 § 93.
(Bilaga 3, BTN 10.09.2014, § 129)
I utredningen finns även ett ”Förslag 3” som är ett liknande sätt att utföra plogningen
på som Saltviks kommun idag använder sig av där kommunen utför plogning av
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunfullmäktige
26.06.2014
38
Kommunstyrelsen
12.08.2014
162
Byggnadstekniska nämnden
10.09.2014
129
Kommunstyrelsen
30.09.2014
203
Byggnadstekniska nämnden
12.08.2015
92
(Forts.)
privata infarter mot en summa pengar som är oberoende av infartens längd. En
medelvinter, beräknad på de fem senaste åren, har plogningen för de privata
infarterna kostat ca 47 000 €. Om kommunen skulle erbjuda kommuninvånarna
möjlighet att köpa plogningstjänster med 100 % täckning av kostnaderna skulle det
då bli till en kostnad om 275 €/infart (exkl. moms).
Kommunteknikerns förslag:
Rörelsehindrade kunde ansöka till socialkansliet om plogning av privat infart.
Socialkansliet gör en bedömning om behovet finns att erhålla plogning av privat
infart och tar ett beslut i ärendet och bekostar plogningen.
Om kommunen skall erbjuda plogning av de privata infarterna bör ett nytt beslut tas i
kommunfullmäktige.
BTN 129 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden kommunteknikerns förslag godkänns.
_________________

Kst 203 §:

Ifall kommunen går in för att handha plogning av samtliga privata infarter i
kommunen för samma taxa t.ex. 341,- € (moms 24 %) väcks frågan i vilken grad
mängden vägar och infarter som kommunen skall ploga förändras från det läge som
var gällande då kommunen avgiftsfritt plogade privata infarter som var 140 m och
längre. Att tillämpa samma taxa för en privatväg till en fast bosatt som har en t.ex. 2
km lång väg som en fast bosatt som har en 20 m lång väg kan anses orättvist. Det här
avgiftssystemet kan även leda till att bara fastighetsägaren längst ut på en väg
beställer plogning och de övriga fastighetsägarna kan låta bli att beställa plogning då
vägen ändå plogas. Det här betyder att kommunen kan få betala plogningen av en
flera km lång väg för endast 275,- € (moms = 0 %) per säsong.
Om antalet privata vägar som skall plogas ökar markant kan upphandlingen bli svår
ifall konkurrens saknas. Utebliven konkurrens torde innebära för kommunen att
kostnaderna ökar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att återremittera ärendet till byggnadstekniska nämnden
för framtagning av ett komplett regelverk för hur en avgiftsfinansierad plogning i
kommunen kan utformas. Regelverket bör beakta en graderad avgift beroende på hur
lång infart fastighetsägaren har. I regelverket bör även tas bestämmelser som
förutsätter att samtliga bostatta längs en väg skall betala fastställd avgift för att vägen
skall bli plogningsberättigad. En ekonomisk kalkyl bör även göras upp för
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunfullmäktige
26.06.2014
38
Kommunstyrelsen
12.08.2014
162
Byggnadstekniska nämnden
10.09.2014
129
Kommunstyrelsen
30.09.2014
203
Byggnadstekniska nämnden
12.08.2015
92
(Forts.)
uppskattad kostnad som kommunen kan få vid övergång till avgiftsfinansierad
plogning av privata vägar och infarter. I beredningen bör även finnas en bedömning
huruvida en upphandling av plogningstjänster kan läggas upp så att
konkurrensmöjligheter kan utnyttjas.
Kst 203 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 92 §:

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

BTN 92 §:

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

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

93

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.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

94

BTN 94 §:

Håkan Jansson, bod på lägenheten Strömmalund 4:41 i Strömma by
Upptogs till behandling Håkan Janssons ansökan om bygglov för flyttning av en bod
om 20 m2 till lägenheten Strömmalund 4:41 i Strömma by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar.
På tomten om 12 750 m2 finns sedan tidigare ett bostadshus och en garagebyggnad.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för boden 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.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

95

BTN 95 §:

Till kännedom
1. Meddelande om antagen detaljplan, Storäng
2. Kommunfullmäktiges beslut § 38 ang. anslag för ombyggnation av
Hammargården
3. Kommunstyrelsens utlåtandeförfrågan gällande Ålands landskapsregerings
begäran om policy och handlingsplaner ANDT

BTN 95 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

96

BTN 96 §:

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 6, BTN 12.08.2015 § 96)
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstekniska nämnden
antecknar budgetuppföljningen till kännedom.

BTN 96 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

97

BTN 97 §:

Enskilt avlopp, Håkan Jansson
Upptogs till behandling Håkan Janssons ansökan om tillstånd för nybyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bod på lägenheten Strömmalund 4:41 i
Strömma by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av en BioBox M för rening av BDT-vatten. Svartvattnet
leds till en sluten tank.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Håkan Jansson tillstånd enligt 6 kap vattenlagen
för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från en bod på lägenheten
Strömmalund 4:41 i Strömma by av Hammarlands kommun med nedanstående
villkor:
Svartvattnet leds till en sluten tank som är tät och konstruerad i enlighet med
Naturvårdsverkets faktablad nr 3.
BDT-vattnet skall ledas till en BioBox M. Vattnet skall därifrån ledas till någon
mindre infiltreringsbädd.
Kommunens byggnadsinspektör eller annan av tillsynsmyndigheten godkänd person
skall syna infiltrationsbädden 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, § 29 vattenlagen.
Avloppet skall anslutas till kommunalt avlopp när sådant är utbyggt i området.

BTN 97 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

98

BTN 98 §:

Enskilt avlopp, Carita Fellman
Upptogs till behandling Carita Fellmans ansökan om tillstånd för ombyggnad enligt
vattenlagen, för utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på lägenheten Södergård
1:1 i Vestmyra by av Hammarlands kommun, enligt bifogade handlingar.
Ansökan avser installation av en infiltrering med Vagrosolmoduler.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar Carita Fellman tillstånd enligt 6 kap vattenlagen
för landskapet Åland att släppa ut avloppsvatten från ett bostadshus på lägenheten
Södergård 1:1 i Vestmyra by av Hammarlands kommun med nedanstående villkor:
Avloppsvattnet skall ledas 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 med 8 st moduler enligt Vagrosols
anvisningar, grusbäddens bredd skall vara minst 2,0 meter. 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.
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 98 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag godkänns.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

12.08.2015

85-

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:
§§ 85-88, 91, 92, 93, 95, 96
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ ; 89-90, 97, 98
________________________________________________________________________
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:
§ ; 89-90, 97, 98
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 14.08.2015
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
§: 94

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

