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04.12.2019
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§ nr

98-100§

BTN 98 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 98 §:

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

BTN99 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Eija Lagerberg och Johan Holmqvist till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 9 december 2019 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 99 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 100 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 100 §:

BESLUT:
Inga övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

04.12.2019

101

BTN 101 §:

Aspholms skrivelse om kommunalvattenledning.

Aspholm äskar om att den nybyggda vattenledningen från Boviksjön fram till torpet på fastighet
Andersas 3:98 skall övertas i sin helhet som kommunal huvudledning och bekosta ledningens hela
sträckning eller ger ekonomisk kompensation om 9000€ exlusive moms. Se bilaga 1
Enligt kommunens normer för anslutning till det kommunala vattenledningsnätet i Hammarland
godkänd den 12.11.2008 § 63, kan kommunen bygga huvudledning om 2 eller flera fast bosatta är
ansluts till vattenledning.
Som distributionsledning betraktas ledning som byggs till område med färre än två
anslutningar till fast bosatta eller till område med fritidsbosättning.
Till den nu berörda vattenledningen är anslutet en fastboende och ett fritidshus.
§ 63 punkt 1. Vattenledningsnätet byggs ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut för specifika
projekt eller inom ramen för fastställt budgetanslag för ospecificerade projekt som behörig
kommunal myndighet beslutar om.
Budgetramen för byggande av vattenledningsnät 2019 överskids om kommunen övertar kostnaden för
vattenledningen eller betalar ut sökandens kompensation. Därför ryms inte vattenledningen under
”budgetanslag för ospecificerade projekt”
BTN har deltagit i kostnaderna för distributionsleding enligt § 63 punkt 2.2 med 100m för fastboende
och 100m för fritidshus. BTN har inte befogenhet att bevilja för mera än den beviljade sträckningen.
.
I enlighet med ovan nämnda specificering uppfylls inte förutsättningarna för att bygga kommunal
huvudledning till fastigheterna.
Det är därför endast komunfullmäktige som har befogenhet att bemöta skrivelsens anspråk.
Kommunteknikerns förslag:
I enligt komunfullmäktiges beslut den 12.11.2008 § 63 kan inte BTN tillmötesgå äskandet, föreslår
därför att äskandet förkastas.
BTN 101§:

BESLUT:
Enligt Kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
Byggnadstekniska nämnden
BTN 102 §

BTN 96 §:

16.10.2019
04.12.2019

SIDA 4
§ nr

96
102

Rättelseyrkan Anhållan av avdrag från avloppsavgift 96§ 2019

Anhållan av avdrag från avloppsavgift
Sebastian och Linda Englund har kommit in med en anhållan att få avloppsvatten
avgiften bortdragen för den mängd vatten som grannen Petter Ekman använde vid
gjutande av platta till garage. Se bilaga 2
Byggnadsinspektörens förslag:
Att Sebastian och Linda Englund för avdrag för avloppsvatten avgiften för den
förbrukning enligt den inkomna redovisningen.

BTN 96 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att avslå Sebastian och Linda Englunds anhållan.

BTN 102 §:

Sebastian och Linda Eklund har inkommit med en rättelseyrkan den 28.11.2019 på
§96 beslutad 13.10.2019. se bilaga 2

BTN 102 §:

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att enhälligt avslå Sebastian och Linda Englunds
rättelseyrkan på nämndens beslut 96§ 13.10.2019.
I enlighet med den av kommunfullmäktige fastslagna avloppsvattentaxa för
Hammarlands kommun den 15.11.2018 § 39 har inte Byggnadstekniska nämnden i
detta ärende möjlighet att avföra betalningsskyldighet för den del som berör
erläggande av behandlingsavgift för avloppsvatten. Beslutet att avslå anhållan stöder
sig på 6§ i avloppsvattentaxa för Hammarlands kommun år 2019.
Bifogas Hammarlands Vattentariff och Avloppsvattentaxa

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 103 §:

04.12.2019

SIDA 5
§ nr

103

Inger Lindroos byggnadslov, ändring av ändamål
Upptogs till behandling Inger Lindroos ansökan om ändringslov för Fritidshus till
permanent bostad på lägenheten Åsgården 1:44 i Frebbenby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Byggnaden är 54m2 stort.
Uppvärmda våningsarealen A- temp uppgår till 49,59m2.
Tomten befinner sig på glesbebyggt område. Fastighet är 2150 m2 stort
Byggnadsinspektören synade byggnaden 8.11.2019.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ändringslov för ändring av ändamål med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 103 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden uppfyller kravnivå för klassificering till bostadshus.

BESLUT:

Enligt Byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 104 §

04.12.2019

SIDA 6
§ nr

104

Skandinavisk Byggkonsult Ab, byggnadslov bostadshus, Mörby 3:31
Upptogs till behandling Skandinavisk Byggkonsult Ab ansökan om
byggande av bostadshus på kvarter 04 1 Skepparbacken 3:31 i Mörby by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är
ca: 1306 m2 och befinner sig på planlagt område. Byggnaden blir 158m2
stort. Byggrätt 261m2. Byggnaden uppför i enlighet med
planebestämmelserna.
Byggherren anhåller om att Kristian Andersson utses till ansvarig
arbetsledare.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för 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 enligt
plan
- Kristian Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare
- Godkännande av ansvarig FVA arbetsledare inlämnas till
byggnadsinspektionen
- Platssyn hålls innan arbetet inleds.
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet
med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen

BTN 104 §

BESLUT

Enligt Byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 105 §:

04.12.2019

SIDA 7
§ nr

105

Grusningsbidrag för Träskviksvägen 2019
Upptogs till behandling anhållan av väglaget för Träskviksvägen grusningsbidrag för
fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1730 meter.
Den bidragsberättigade längden är:
1730 m x 41 % = 709 m
709 m – 200 m (bidragsgräns) = 509meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Eller en grusmängd 60 x 0,509 km = 30,5 m3
På denna väg ersätts: Utlagt 240m3 grus 139 m3/km väg
 60 m3/km x 0,509 km= 30,5 m3 grus
Priset för gruset är 10,79 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
10,79 €/m3 x 30,5 m3 = 329,10 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 329,10 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 105 §:

BESLUT:

Enligt Kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 106 §:

04.12.2019

SIDA 8
§ nr

106

Grusningsbidrag för Västerslätsvägen 2019
Upptogs till behandling väglaget för Västerslätsvägen anhållan om grusningsbidrag
för fast bosatta. Den totala längden på vägen är 1200 meter.
Den bidragsberättigade längden är:
1200 m x 1904/3062 = 746 m
746 m – 200 m (bidragsgräns) = 546 meter.
Enligt fastställda principer för grusningsbidrag ersätts max 60 m3/km
Eller en grusmängd 60 x 1,2 km = 72 m3
På denna väg ersätts: Utlagt 30m3 grus 25 m3/km väg
 25 m3/km x 0,546 km= 13,65 m3 grus
Priset för gruset är 353,4:-/ 30 = 11,78 €/m3
De fast bosattas bidrag för grusning blir då:
11,78 €/m3 x 13,65 m3 = 160,80 € inkl. 24 % mervärdesskatt.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusningsbidrag på 160,80 €, vilket skall
gottskrivas de fast bosattas andel i väglaget.

BTN 106§:

BESLUT:

Enligt Kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

04.12.2019

SIDA 9
§ nr

107

BTN 107§ Grusnings- och saltningsbidrag, Karholmsvägen år 2019
Upptogs till behandling Mörby fiskelag och samfällighets anhållan om bidrag för salt samt
spridning av salt på Karholmsvägen år 2019.
Kostnaderna enligt inlämnade kopior för grusning samt salt och spridning uppgår till:
•

År 2019:

1196,96 inkl. 24 % moms.

Kommunstyrelsen beslöt i § 272 den 12 november 1996 vid behandling av sökandens
anhållan om bidrag enligt följande:
”Efter i ärendet förd diskussion beslöt kommunstyrelsen enhälligt befullmäktiga
vägnämnden att efter vederbörlig ansökan bevilja kommunalt bidrag för saltning av
”Karholmsvägen” enligt de grunder som fastställts av kommunfullmäktige den 18.4.1985
för beviljande av grusningsbidrag för den ifrågavarande ägovägen och vilka grunder
innebär ett bidrag om 50 % av godtagbara kostnader.”
50 % av 1196,96 € = 598,49 €
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ett grusnings- och saltningsbidrag på 598,49 €.

BTN 107 §: BESLUT:

Enligt Kommunteknikerns förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

BTN 108 §:

04.12.2019

SIDA 10
§ nr

108

Hammarlands kommun byggnadslov, förråd
Upptogs till behandling Hammarlands kommun ansökan om bygglov för förråd på
lägenheten Kvarnhagen I 4:24 i Prästgårdens by av Hammarlands kommun, i
enlighet med inlämnade handlingar. Byggnaden är 40m2 stort.
Tomten befinner sig på planlagt område. Fastighet är 4,17 ha stort
Placering av förråd avviker från plan, grannar blivit hörda genom utdelat utskick
19.11.2019.
Utlåtande från kulturbyrån 07.11.2019 ÅLR 2019/7455 se bilaga 3.
Kommunstyrelsens beslut 17.09.2019 § 242 se bilaga 4
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ändringslov för förrådshus med stöd av planoch bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 108 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Ansvarig arbetsledare skall utses innan arbetet inleds.
Platssyn hålls innan arbetet inleds.

BESLUT:
Enligt Byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 109 §:

04.12.2019

SIDA 11
§ nr

109

Bo Nylund byggnadslov, ändring av ändamål
Upptogs till behandling Bo och Tuija Nylunds ansökan om ändringslov för sjöbod till
bastu på lägenheten Björkholm 1:4 i Borgö by av Hammarlands kommun, i enlighet
med inlämnade handlingar. Byggnaden är 15m2 stort.
Tomten befinner sig på glesbebyggt område. Fastighet är 6650 m2 stort
Dusch och tvättvatten ansluts till fritidshusets gråvattenrening.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar ändringslov för ändring av ändamål med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 109 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnadstekniska nämnden beviljar ändringslov till bastu.

BESLUT:
Enligt Byggnadsinspektörens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

BTN Byggnadstekniska nämnden

04.12.2019

110

BTN 110 §:

Tj § 49
Tj § 50
Tj § 51
Tj § 52
Tj § 53
Tj § 54
Tj § 55
Tj § 56
Tj § 57
Tj § 58
Tj § 59
Tj § 60
Tj § 61
Tj § 62
Tj § 63
Tj § 64
Tj § 65

Till kännedom

Fyrvall
Westling
Westling
Sindén
Eriksson
Nordin
Sundqvist
Nordin
Mattsson
Liljeroos
Johansson
Sirén

Joel
Johan
Johan
Tony
Hans
Tommy
Ingemar
Tommy
Peter
Anna
Bo
Kerstin

Ål.
Omsorgsförbund
Komforthus
Hagnäs von
Schantz
Aspolm
Jansson

Susanna
Birgitta
Sanna

Enskilt avlopp
Rivningsanmälan
Vattenanslutning
Bygganmälan
Enskilt avlopp
Komp.ledig
Semester
Komp.ledig
Semester
Vattenanslutning
Enskilt avlopp
Eldstad

beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat

30.08.2019
23.09.2019
23.09.2019
23.09.2019
24.09.2019
24.09.2019
30.09.2019
01.10.2019
03.10.2019
04.10.2019
03.10.2019
08.10.2019

Vatten o avloppsanslutning
Vilande vattenanslutning

beviljat
beviljat

11.10.2019
16.10.2019

Vattenanslutning
Eldstad
Enskilt avlopp

beviljat
beviljat
beviljat

24.10.2019
21.11.2019
21.11.2019

Fort. till Kännedom
Kommunstyrelsen
Kst 295 §:

12.11.2019

295

Plogning i delar av Norra Hammarland
Efter kommunstyrelsens sammanträde den 05.11.19 diskuterades att det uppstått ett
problem med plogning av vissa privata infarter och vägar i delar av Norra
Hammarland med anledningen av att en entreprenör meddelat att han inte avser att
utföra plogjobb inkommande vinter enligt beställning av privata hushåll. Karl-Erik
Andersson är den entreprenör som har beredskapsersättning för Norra Hammarland
enligt kommunens upphandling för distrikt 2. Beredskapsersättningen som betalas ut
till entreprenör är 500,- €/månad under tiden november-mars.
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att kontakta tre rangordnade
entreprenörer för att erbjuda beredskapsersättning mot att privata infarter plogas.
Något avgränsat område inom vilket den här skyldigheten skulle påföras angavs inte.
Med tanke på att vädret närmaste framtid håller sig över plussträcket och då
nederbörd om det kommer snarare kommer i form av vatten än snö torde det inte
föreligga någon exceptionell brådska i ärendet.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen har i samband med behandling av ärende med rubriken ”Motion
angående snöplogningen” av den 03.04.19 § 92 beslutat följande:
”Kommunteknikerns förslag:
Eftersom delning från 4 till 5 distrikt skulle fördyra snöplogningen med åtminstone
2500€/ för beredskapsersättning + mellanskillnaden från LR plogning per år så
föreslår jag att man behåller 4 distrikt. Däremot utvidgar man distrikt 2 med
Espholmsvägen och därmed får med Strömma- Skarpnåtö området i distriktet. Vid
upphandlingen ingår att entreprenören skall vara villig att åta sig att ploga privata
vägar och infarter som ingår i distriktet. Eftersom Espholmsvägens snöplogning tas
över av kommunen så köper inte kommunen längre in sand och plogningstjänster av
landskapet.
BTN 30 §: BESLUT:
Distriktens storlek och antal ses över, inför utbjudning av snöplogning.
_________________
Kst 92 §:

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag och föreslår inför
kommunfullmäktig att utförd beredning är en tillräcklig åtgärd med anledning av
motionen.
Kst 92 §:

BESLUT: (Forts.)

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ge byggnadstekniska nämnden i
uppdrag att ta fram ett slutgiltigt förslag i ärendet.”
_________________
(Forts.)
Kommunstyrelsen
12.11.2019
295
(Forts.)
Byggnadstekniska nämnden har bjudit ut plogning av kommunalvägar för åren 20182022. Plogningen bjöds ut i 4 distrikt och entreprenörer valdes enligt följande:
Distrikt 1: Elof Josefsson
Bostadsområdet i Kattby
Åkersvängen
Öra bostadsområde
Öra hamnområde
GC-väg Öra
Industriområdet
Östergatan
Kattnäsvägen
Klockarvägen/Stapelgränd
Norra gatan

Distrikt 2: Karl-Erik Andersson
Berghamnsvägen
Boviksjön
Mellanåkersvägen
Kråkbölevägen
Södergårdsvägen
Espholmsvägen
Kammarsgatan

Distrikt 3: Karl-Johan Mattsson
Drygsbölevägen
Boda Tingsväg
Djäknevägen
Byttbölevägen
GC-väg Emkarbyvägen

Distrikt 4: Elof Josefsson
Krokgränd
Lillåkersgränd
Östergårdsvägen
Övergårdsvägen
Tellholmsvägen
Östanträskvägen
Södra Tellholmsvägen
Hellesbysandsvägen

Vägar i byarna Sålis, Strömma och Skarpnåtö är belägna i distrikt 2 då det i det här
distriktet ingår Espholmsvägen. För distrikt 2 betalar kommunen
beredskapsersättning. Kommunen har inte upphandlat plogning av privata infarter så
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kommunen kan inte bestämma vem som plogar dessa. På vilket sätt den privata
plogningen av privata infarter och vägar fungerat i de här byarna finns ingen
kännedom i den här beredningen. Det som framkommit är att plogning kan ske sent
eller att kostnaden kan vara ett problem.
Med tanke på att plogning i kommunen är en helhet är det inte att rekommendera att
kommunstyrelsen tar ut en del av ärendet och fattar beslut i det område som enligt
den av kommunfullmäktige antagna instruktionen för byggnadstekniska nämndens §
2 Drifts- och underhållsarbeten p. 4 ankommer på nämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden för utredning av
vilket problemet är i distrikt 2 vad gäller privata hushålls möjlighet att få avtal om
plogning med entreprenörer.
Kst 295 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att inrätta ett 5: te plogdistrikt för vintern 2019-2020 från
Skarpnåtövägen 100 till Skarpnåtö. För entreprenör som anlitas erläggs
beredskapsersättning för tiden november-mars en beredskapsersättning om 500,€/månad. För vintern 2019-2020 upphandlar kommunstyrelsen direkt bland tre lokala
entreprenörer. Den första entreprenör som tackar ja till uppdraget erhåller
beredskapsersättningen. För att beviljas beredskapsersättning skall entreprenören åta
sig att ploga privata vägar och infarter i anslutning till det 5:te distriktet enligt
beställning från privata vilka även betalar själva plogningskostnaden förutom
beredskapsersättningen.
Kommunstyrelsen besluter att ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att ordna
frågan för den resterande perioden för nuvarande upphandling fr.o.m. plogsäsongen
2020-2021 och framåt.
_________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

16.10.2019

Paragrafer

89 - 97

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
på
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ ; 98,99,100,110
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 96
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§§
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet
till
vilken Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande
kan rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
framställas samt tid för Organ
yrkande av rättelse
Byggnadstekniska
nämnden
i
Hammarland,
Klockarvägen
3,
22240
HAMMARLAND
Paragrafer:
§§ 101,105,106,107
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 10.12.2019

Rättelseyrkandets innehåll

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

och I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem. Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs
en avgift i förvaltningsdomstolen om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I
fall förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas
avgiften inte ut.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN
Kommunalbesvär, paragrafer
§ 102

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
§§: 103,104,108,109

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

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

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

Paragrafer

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

Paragrafer

________________________________________________________________________
Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

