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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

10.04.2019

SIDA 2
§ nr

22-24§

BTN 22 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
BTN 22 §:

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

BTN 23 §:

Protokolljustering
Byggnadstekniska nämnden utser Jessica Eklund och Eija Lagerberg till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum den 12 april 2019 kl. 12.00 på
kommunkansliet.

BTN 23 §:

BESLUT:
Enligt förslag
_______________

BTN 24 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BTN 24 §:

BESLUT:
Inga övriga ärenden

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden

10.04.2019

SIDA 3
§ nr

25

BTN 25 §: Mats o Gun Wahlin byggnadslov, Tillbyggnad av uterum
Upptogs till behandling Mats o Gun Wahlins ansökan om bygglov för tillbyggnad av
bostadshus med separat uterum på 20 m2 och inbyggnad av veranda utförs också på
4m2 på lägenheten Tallbacka 2:59 i Prästgården by av Hammarlands kommun, i
enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten befinner sig på glesbebyggt område. Byggherren anhåller om att Bo
Timonen utses till ansvarig arbetsledare.
Grannar har blivit hörda

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av uterum med stöd av
plan- och bygglagens 72 § med följande villkor:
-

BTN 25 §:

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar
skall följas
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
Bo Timonen godkänns som ansvarig arbetsledare
Platssyn skall hållas innan arbetet inleds.

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 26 §

10.04.2019

SIDA 4
§ nr

26

Ålands omsorgsförbund, byggnadslov ombyggnad, Åkersvängen 3:105
Upptogs till behandling Ålands omsorgförbunds om bygglov för
ombyggnad och ändring av ändamål för ekonomibyggnad till
verksamhetslokal på lägenheten 3:105 i Kattby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är 3620m2 och
befinner sig på planerat område.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ändring av ändamål 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
- Att soputrymmets väggar brandklassas till REI 30, bärande yttervägg
minst 45x95 mm c/c 600mm. Brandklassat soprumstak EI 30, alt. EI 30
avskiljande brandvägg upp till yttertak från verksamhetsutrymmet.
- Byggnaden skall uppfylla verksamhetsklass 5A, rekommenderas att
verksamhetsutrymmet sammankopplas med automatiskt brandalarm från
huvudbyggnaden.
- Takhöjd minst 2,50m, dörröppning 80cm när dörren är öppen 900,
handikapanpassad huvudingång
- En utredning om behov av parkeringsplatser för verksamheten skall
inlämnas och godkännas av byggnadsinspektionen innan bygglovet vinner
laga kraft, i enlighet med detaljplan för Åkersvägen 13.10.2002.
- Ny vattenanslutning ansöks, för avlopp 1 tilläggsavgift på 710€ inkl.moms
-En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över husen i enlighet med
plan- och bygglagens 84 § och ska finnas senast tillhands vid slutsynen
- Ventilationen skall uppfylla godkända normer för verksamheten.

BTN § 26

BESLUT
Ordförande anmälde jäv och avlägsnade sig. Viseordförande fungerade som
ordförande för denna §.
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Byggnadstekniska nämnden

10.04.2019

27

BTN 27 §

Kommuntekniker/ byggnadsinspektörens återstående semesterdagar
Kommuntekniker/ byggnadsinspektör anhåller om att ta ut de återstående
semesterdagarna för semesteråret 2018-2019.
Från 29.4 till 3 maj, med avbrott för 1 maj, tillsammans 4 arbetsdagar.

BTN 27 §: BESLUT:
Nämnden beviljade kommunteknikern/ byggnadsinspektören semester

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kst 81 §:

11.03.2019
10.04.2019

SIDA 6
§ nr

81
28

Uppdatering av beredskapsplaner
Hammarlands kommun har följande beredskapsplaner vilka torde uppdateras med
beaktande av lärdomar som kunnat tas av Stormen Alfrida den 02.01.19 samt de
störningar som den förde med sig.
Plan
Stomplan

Godkännande myndighet Senast uppdaterad
Kommunstyrelsen
21.12.14

Skydsplan och skyddsundanflyktsplan

Brandnämnden

04.10.04

Räddningsplan för normala
och undantagsförhållanden Kommunfullmäktige

05.05.11

Informationsplan

11.01.11

Kommunstyrelsen

Beredskapsplan för normala
och undantagsförhållanden Kommunfullmäktige

26.06.14

Sekotorplan för brand- och
Räddningstjänsten

Gemensamma räddningsn.

03.07.15

Delområdesplan Näfsby
skola

Skolnämnden

26.03.12

Socialservicen inklusive
folkförsörjningen

Socialnämnden

06.17

Sektorplan för tekniska
sektorn

Byggnadstekniska nämnden 11.05.10

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att uppmana respektive organ att se över gällande
beredskapsplaner med beaktande av erfarenheter från stormen Alfrida senast den
30.09.19.
Kst 81 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

11.03.2019
10.04.2019

SIDA 7
§ nr

81
28

Forts.

BTN 28 §

Beredskapsplaner, uppdatering av sektorplan tekniska
Kommuntekniker har uppdaterat sektorplanen för tekniska sektorn. Se bilaga1

BTN § 28

BESLUT
Sektorplanen godkänndes med de ändringsförslag som framfördes av nämnden.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kst 116 §:

02.04.2019
10.04.2019

SIDA 8
§ nr

116
29

Synpunkter angående förslag till ny vattenlag för landskapet Åland
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2018/5722 av den 19.03.19 sänt
ett förslag till ny vattenlagstiftning för landskapet Åland. Beredningen är i det skedet
att landskapsregeringen vill inhämta synpunkter utifrån. Lagstiftningen är avsedd att
ersätta gällande vattenlag med en ny men i grunden överensstämmande lag som dock
klarare följer den Europeiska unionens regelverks krav på förvaltningsåtgärder.
Förslaget
finns
tillgängligt
på
landskapets
hemsida
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-ny-vattenlag.
Kommunens synpunkter skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den
26.04.19.
Ålands landskapsregering har genom brev Nr 53 S4 av den 26.03.19 sänt en
inbjudan till ett informationstillfälle angående förslaget till ny vattenlag. Tiden för
informationstillfället är den 02.04.19 kl. 10.00-12.00 i mötesrum Sälskär.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från byggnadstekniska nämnden.
Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 23.04.19.

Kst 116 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

02.04.2019
10.04.2019

SIDA 9
§ nr

116
29

Forts.
BTN 29 §

Remissvar angående förnyande av vattenlagen

Inom landskapsregeringen bereds nu ett förslag till ny vattenlagstiftning. Beredningen är i
ett skede då regeringen vill inhämta synpunkter utifrån. Lanskapsregeringen ber om
synpunkter över förslaget. Lagstiftningen är avsedd att ersätta gällande vattenlag med en ny
men i grunden överensstämmande lag, som dock klarare följer den Europeiska unionens
regelverks krav på förvaltningsåtgärder.
Synpunkter ska för att kunna beaktas vara landskapsregeringen tillhanda senast den 26
april 2019. Se bilaga 2

Byggnadsinspektörens förslag:
Weserdomen och Schwarze-Sulm-domen innebar att inte vattenkvaliteten får försämras vid ny
miljöpåverkan på vattendrag. Den nya förslaget till vattenlag går längre än Weserdomen och
Schwarze-Sulm-domen genom att inte vattendrag som visar god status, måste miljöpåverkande
aktiviteter påvisa att vattenkvaliteten förbättras av åtgärden. Den mall till kvalitetsnorm som
tillämpas anser jag vara missvisande, eftersom man alltid skall tolka till det sämre och det innebär
att man multipliserar de sämsta värdarna. Resultatet blir att hög kvalité blir en utopi och Goda
värden svårligen kan uppnås. Slutsatsen blir, för att få miljötillstånd till vattenpåverkande
verksamheter måste den sökande påvisa åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten eftersom God
vattenkvalité svårligen kan uppnås. Detta ställer krav på tillämpningsdirektivens utformning inte
medför orealistiska krav som hindrar viktiga samhällsnyttiga åtgärder.
Eftersom lagen är skriven som ramlag, där direktiv och förordning styr tillämpningen, bör
kommunen få vara med och ge sin syn på saken innan dessa tas till Landskapsregeringen.

BTN 29§

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 30 §

10.04.2019

SIDA 10
§ nr

30

Petter Ekman o Sonja Kidron, byggnadslov, bostadshus, Kattby 3:51
Upptogs till behandling Petter Ekman o Sonja Kidrons ansökan om
byggnade av bostadshus på lägenheten 3:51 i Kattby by av Hammarlands
kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är ca: 4100 m2 och
befinner sig på glesbebyggt område. Byggnaden blir 178m2 stort.
Byggherren anhåller om att Niklas Andersson utses till ansvarig
arbetsledare och Petter Ekman till ansvarig FVA arbetsledare. Grannar har
blivit hörda. Sökanden har fått grannes tillåtelse att bygga närmare än 5 m
från tomtgräns.

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
- Yttervägg samt dörr mot carport skall uppfylla brandklass EI30
- Niklas Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare
- Petter Ekman godkänns som ansvarig FVA arbetsledare
- Platssyn skall hållas 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 30 §

BESLUT:

Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 31 §

10.04.2018

SIDA 11
§ nr

31

Petter Ekman o Sonja Kidron, byggnadslov, garage med carport, Kattby
3:51
Upptogs till behandling Petter Ekman o Sonja Kidrons ansökan om
byggnade garage med carport på lägenheten 3:51 i Kattby by av
Hammarlands kommun, i enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är
ca: 4100 m2 och befinner sig på glesbebyggt område. Garaget 196m2 och
carport med förråd ca 60m2
Byggherren anhåller om att Niklas Andersson utses till ansvarig
arbetsledare och Petter Ekman till ansvarig FVA arbetsledare. Grannar har
blivit hörda. Sökanden har fått grannes tillåtelse att bygga närmare än 5 m
från tomtgräns.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garage med stöd av planoch bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda
anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Trapphus inklusive dörr och yttervägg mot förråd skall uppfylla
brandklass EI30
- Niklas Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare
- Petter Ekman godkänns som ansvarig FVA arbetsledare
- Platssyn skall hållas innan arbetet inleds

BTN 31 §

BESLUT:
Utrymmet märkt Kontor/sovrum får endast användas för tillfällig
vistelse, saknar yttre ljusinsläpp.
I övrigt enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Byggnadstekniska nämnden
BTN 32 §

10.04.2019

SIDA 12
§ nr

32

Beryl o Fritjof Fagerlund , byggnadslov för bastu, Strömma 2:16
Upptogs till behandling Beryl o Fritjof Fagerlunds ansökan om uppförande
av bastu på lägenheten 2:16 i Strömma by av Hammarlands kommun, i
enlighet med inlämnade handlingar. Tomten är ca: 80000 m2 och befinner
sig på glesbebyggt område. Bastun placeras närmare än 30m från
strandlinje. Byggnaden blir 15m2.
Byggherren anhåller om att Elis Bergman utses till ansvarig arbetsledare.
Platssyn 1.4.2019
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för bastu med stöd av planoch bygglagens 72 § med följande villkor:
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda
anmärkningar skall följas
- Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning
- Elis Bergman godkänns som ansvarig arbetsledare
- Platsen för bastun flyttas norr eller söder om den bergsklack som är
utmärkt som byggplats.

BTN 32 §

BESLUT:
Enligt byggnadsinspektörens förslag

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

08.01.2019
13.02.2019
26.02.2019
10.04.2019

14
8
65
33

Kst 14 §:

Brev angående tomt nr 5 i kvarter Ö2 på Öra strand
Bostads Ab Kvarnbacken i Hammarland har genom brev av den 16.12.18 anmärkt på
att GC leden från Hammarlandsvägen går i hörnet på tomt nr 5 i kvarter Ö2 vilken
ägs av bolaget. Enligt brevet är råstenen placerad 1,5 m in på nuvarande GC led.
Sökanden yrkar på att tomten återställs samt att GC leden dras om nerifrån
strandparkeringen upp till Varpvägens vändplan. I brevet anges även att GC leden
inte är utmärkt med skyltar vilket gör att bilar kör på den. Sökanden yrkar på att
trafikanvisningar sätts upp för att upplysa om att fordonstrafik är förbjuden vid
vändplanen i Famnvägen samt Varpvägen. (Bilaga 5, Kst 08.01.19, § 14)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 15.02.19.
Kst 14 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

BTN 8 §:

Den i byggnadsplanen utmärkta GC banan har inte blivit byggd, eftersom
sträckningen går längs med den gamla militärvägen har den fått tjäna som GC-väg.
Vägen är avstängd för biltrafik genom att betonggrisar är utplacerade vid Varpvägens
vändplan och från strandparkeringen. För att möjliggöra snöplogning längs med
militärvägen är betonggrisarna placerade åt sidan vintertid. Sträckan behöver hållas
öppen vintertid bland annat för att den är genomfart till busshållplatserna.
Kvarnbackens fastighet 76-426-28-12 är de 2 norra rösena nedsänkta i mitten av

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

(Forts.)
Kommunstyrelsen
08.01.2019
14
Byggnadstekniska nämnden
13.02.2019
8
Kommunstyrelsen
26.02.2019
65
Byggnadstekniska nämnden
10.04.2019
33
(Forts.)
militärvägen. I planebeskrivningen för Öra strand 6.1.4 finns följande beskrivning.
Kommunen anser dock att den gamla Militärvägen har ett historiskt värde och planen
medger därför att vägkorridoren bevaras i sin helhet. Kommunstyrelsen har sålt och
brutit ut tomt inom ett område som enligt Plan- och genomförandebeskrivning
belastar tomten av ett skyddat objekt.
Kommunteknikerns förslag:
Vägen är avstängd för motortrafik och betonggrisar står som hinder för genomfart.
Militärvägen är skyddad för ingrepp i detaljplan och nämnden är bunden av planen
och kan inte avlägsna vägen. Eftersom vägen har funnits på plats sedan gammalt och
finns omnämnd i detaljplanen är köparen medveten om att vägen belastar tomten
28:12. Föreslår därför att inga åtgärder vidtas.
BTN 8 §:

BESLUT:
Enligt förslag med ändringstillägg för att GC- skyltar sätts upp och del av
militärvägen grusas ca: 2,5m. Rekommenderar till kommunstyrelsen att förrättning
söks för att flytta tomtgränsen söderut, bort från militärvägen och att den minskade
areal ersätts med motsvarande areal.
_________________

Kst 65 §:

Militärvägen har byggts om i sin helhet längs Varpvägen i enlighet med gällande
detaljplan. Vägen har både bräddats och fyllts upp så att den inte längre är samma
väg som innan projektet påbörjades. I planbeskrivingen skrivs även i punkt 6.4.2.
”Militärvägen stängs av för genomfart för biltrafik och byggs om till en körbar gång
och cykel bana. Här tillåts endast utryckningsfordon och servicetrafik. Gång och
cykel trafiken planeras huvudsakligen att ske på lokalgatorna och här planeras inte
för några separata gång- eller cykelvägar utan här rör sig all trafik och gående på
lika villkor. I naturmarken planeras för instruktiva friluftsleder för framför allt
gående.”
Det är även viktigt att notera att infarten till militärvägen i framtiden skall används
för besökande till befintligt klippbad samt den planerade bastubadanläggningen i
anslutning till klippbadet i nordöst av planområdet om någon privat entreprenör åtar
sig projektet. Till klippbadet ansluts kvartersmarken för en möjlig butik, restaurang,
café och service byggnad som också kommer att nyttja infarten. Den här delen av
detaljplanen var inte med i den första etappen av utbyggnad av kommunalteknik till
området vilket också är en förklaring till att GC-leden inte byggdes enligt
detaljplanen. Det här kan även påvisas av att lokalgatan 6 samt parkeringen vid
landsvägen samt kommunalteknik till kvarter Ö13 saknas.
Kommundirektörens förslag:

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelsen
08.01.2019
14
Byggnadstekniska nämnden
13.02.2019
8
Kommunstyrelsen
26.02.2019
65
Byggnadstekniska nämnden
10.04.2019
33
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter ge byggnadstekniska nämnden i uppdrag att bygga ut
kommunaltekniken i det nordöstra hörnet enligt detaljplanen vilket omfattar GC-led
från Varpvägens vändplan till infarten, Lokalgata 6, kommunalteknik till Ö13 samt
parkeringsplatser. Kommunen avser inte lösa in mark från tomt 5 i kvarter Ö2
eftersom den styckats i enlighet med fastställd detaljplan. Det att GC-leden blir
smalare än tidigare väg strider inte mot planbeskrivningen eftersom själva
vägkorridoren blir kvar. Byggnadstekniska nämnden bör i samband med budget och
ekonomiplan för år 2020 uppta anslag för projektet.
Arbeten bör göras så att resultatet är estetiskt tilltalande och funktionellt för dem som
rör sig i området.
Kst 65 §:

BESLUT:
Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ledamot Anne-Maj Mattsson anmäler
jäv samt att hon avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlas.
Kommunstyrelsen godkänner förslaget med följande tillägg.
Kommunstyrelsen besluter att projektet kan verkställas år 2020 samtidigt som
anläggandet av beachvolley- och bouleplan samt en multiarena på Öra strands PI
område under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar anslag för projekten.
Kommunstyrelsen besluter att behövligt antal betonggrisar ställs ut vid GC-leden för
att förhindra motorfordon att köra längs den. Trafikanvisningar för GC-led samt
fordonstrafik förbjuden sätts upp. De här åtgärderna görs under våren 2019.
Kommunstyrelsen besluter att kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg och
kommundirektör Kurt Carlsson tar en diskussion med sökande där frågorna
diskuteras.
_________________
Kommunteknikerns förslag.
Att en projektör anlitas för att göra en kostnadsberäkning samt ta fram en åtgärdsplan
enligt detaljplan för Öra strand. Projekteringen står som grund för budgetering 2020.
Betonggrisarna återställs och trafikmärken beställs under våren.
Ett påpekande, Ö2 tomt 5 är inte utbruten enligt detaljplan, enligt detaljplan gränsar
rån till befintlig militärvägsområde, medan rösen är placerad mitt på vägområdet.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Byggnadstekniska nämnden

08.01.2019
13.02.2019
26.02.2019
10.04.2019

14
8
65
33

Forts.
BTN: §33

BESLUT
Nämndens starka åsikt att tomt rån skall flyttas från vägområdet för gång och
cykelbana. Föreslårs att tomtägare kompenseras med inlösen av tilläggsmark från
västra tomtsidan. Betonggrisar skall fortsättningsvis kunna flyttas åt sidan för
vägunderhåll och övrig servicetrafik kan fortgå. Enligt detaljplan är servicetrafik
tillåten på vägen som reserverats för gång och cykeltrafik. I övrigt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

BTN Byggnadstekniska nämnden

10.04.2019

SIDA 17
§ nr

34

BTN 34 §: Till kännedom

Tjänstemannabeslut
Tj § 4
Tj § 5
Tj § 6
Tj § 7
Tj § 8

Sundqvist
Sundqvist
Nordin
Aspolm
Mattsson

Anders
Ingemar
Tommy
Sandra
Peter

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Rivningsanmälan
Semester
Semester
Vattenanslutning
Semester

beviljat
beviljat
beviljat
beviljat
beviljat

14.03.2019
13.03.2019
15.03.2019
21.03.2019
04.04.2019

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Byggnadstekniska nämnden

10.04.2019

22 - 34

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:
§§ ; 22,23,28,29,33,34
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 27
________________________________________________________________________
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:
§ 27
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 15.04.2019

Rättelseyrkandets innehåll

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

Protokolljusterarnas signaturer
____________________

Utdragets riktighet bestyrker
____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

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
§

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
§§:25,26,30,31,32

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

