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FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMHÄLLSNÄMNDEN

Tid

tisdag den 30 maj 2017 kl 17:00

Plats
Ärenden:

Kommungården i Godby, Skolvägen 2

Nr
6/17

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3

§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE

3

§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN

3

§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

4

§ 74 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHET HÖGHOLM 2:29, BERGÖ, TOM
& LILLY-ANN FORSBOM

5

§ 75 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS PÅ FASTIGHET SÖDERGÅRD 2:61, BERGÖ,
BERTIL & ERJA NORDQVIST

6

§ 76 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET KILLINGHOLM 4:41,
VÄSTANTRÄSK, ANNELI AXELSSON

7

§ 77 ÄNDRING AV BYGGLOV 2015-19, NYBYGGNAD AV BÅTHUS PÅ FASTIGHET GISTBERGET 3:86,
BAMBÖLE, ROBERT & NINA AXELSSON

8

§ 78 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ TOMT 11/KVARTER 16, GODBY, NICOLAE
OPREA & RALUCA TOMIUC

9

§ 79 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I BERGÖ

10

§ 80 *ÄRENDE STRYKS*

11

§ 81 BUDGETUPPFÖLJNING KV 1 SAMT INVESTERINGSUPPFÖLJNING

12

§ 82 BUDGET 2018

13

§ 83 FASTSTÄLLANDE AV GATUPLAN FÖR PÅSA OMRÅDET

14

§ 84 SOMMARÖPPETHÅLLNING 2017

15

§ 85 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I VÄSTANTRÄSK (EXTRA ÄRENDE)

16

§ 86 NÄSTA MÖTE

17

§ 87 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

17

Ann-Katrine Nyqvist, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 24 maj 2017.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 2 juni 2017.

Intygar Ann-Katrine Nyqvist, kanslist

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 70/ 30.5.2017
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Samhällsnämnden konstaterar sig beslutsför.
------------§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN §71/ 30.5.2017
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Carola Wikström-Nordberg och Dick Lindström utses som protokolljusterare.
------------§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 72/ 30.5.2017
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Extra ärende §85, ärende 80 stryks.
Föredragningslistan godkänns.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
3 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 73/ 30.5.2017
Delgivningar:
•

Utlåtande från landskapet gällande vägutformning för Sandbolsvägen

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut mars 2017:
•
•
•
•

Omvandling av semesterpremie till ledig tid PoU§4
Beviljande av sommarsemester PoU§5
Omvandling av semesterpremie till ledig tid PoU§6
Beviljande av sommarsemester PoU§7

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut mars 2017:
Beviljade tillstånd:
•
•
•
•
•

Bygglovsbeslut 20-2017 Ulf & Kristina Vest, tillbyggnad av bostadshus på
fastighet Södergård 5:10 i Svartsmara
Bygglovsbeslut 23-2017,Peter & Heidi Franzen, tillbyggnad av bostadshus,
Hyddan 25:0, Godby
Bygglovsbeslut 24-2017,Ove & Petra Berglund, tillbyggnad av bostadshus,
Tomt 4/kvarter 52, Godby
Avloppstillstånd 5-2017,Mikaela Sundberg, Gråvattenfilter,
Mumindalen 4:19 Svartsmara
Avloppstillstånd 6-2017,Johan Ferm & Sandra Karlsson, Infiltrationsbädd,
Solliden 3:71 Godby

Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
4 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 74 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHET
HÖGHOLM 2:29, BERGÖ, TOM & LILLY-ANN FORSBOM
SamN § 74/ 30.5.2017
Tom och Lilly-Ann Forsbom anhåller om bygglov för nybyggnad av gäststuga på
Högholm 2:29, Bergö enligt bifogade handlingar.
Tomten utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet ca 4,58 ha.
Byggplatsen är på oplanerat område.
Sovstugan uppförs på plintar i lösvirke och med samma fasadmaterial och gråa
färgsättning som det närliggande befintliga fritidshuset, vilket gör att den smälter
bra in i omgivningen. Våningsytan utgör 40 m².
Byggnaden placeras 29,5 m från strandlinjen vilket är kortaste byggnadstekniska
avstånd före berget tar emot i öster.
Befintliga träd mellan stranden och stugan sparas i så stor utsträckning som möjligt.
I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt
§52:
”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.
Bestämmelsen gäller ej båthus och sjöbod där sådan byggnad med beaktande av
strandlinjens helhetsbild passar i omgivningen.”
”Bastu om högst 12 m² får placeras närmare än 30 m från stranden om
byggnadsnämnden finner tomten lämplig.”
Gäststugan inrymmer allrum och två sovrum. Inget kök eller avlopp installeras.
Gäststugan anses vara kompletterande byggnad till huvudbyggnad eftersom inget
kök och badrum byggs.
Hörande av grannar anses inte nödvändigt pga. byggplatsens läge.
Byggnadsinspektörens förslag:
Bygglov för nybyggnad av gäststugas enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- Jan-Erik Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare.
- Lägessyn, grundsyn, konstruktionssyn, kanalsyn, ibruktagningssyn och slutsyn ska
hållas.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
5 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 75 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS PÅ FASTIGHET
SÖDERGÅRD 2:61, BERGÖ, BERTIL & ERJA NORDQVIST
SamN § 75/ 30.5.2017
Bertil och Erja Nordqvist anhåller om bygglov för nybyggnad av bostadshus på del av
Södergård 2:61, Bergö enligt bifogade handlingar.
Tomten utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet 169,53 ha.
Byggplatsen är på oplanerat område.
Bostadshusets våningsyta utgör 155 m² i ett plan. Eftersom ytterväggar tjockare än
250 mm får räknas till godo på byggrätten belastas således 150 m² av byggrätten på
tomten.
Bostadshuset uppförs på torpargrund i lösvirke. Fasaden utgörs av rödmålad
träpanel och tegelröda takpannor.
Eldstad och skorsten installeras i huset.
Byggnadsinspektören har gjort en platssyn.
Byggherren har själv skriftligen hört berörd rågranne som inte har något att
anmärka på. Ytterligare hörande anses inte nödvändigt.
Bifogat finns en skild ansökan om enskild avloppsanläggning. Tomten har sedan
tidigare en vattenanslutning dragen till byggplatsen.
Byggnadsinspektörens förslag:
Bygglov för nybyggnad av bostadshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- Ansvarig arbetsledare och ansvarig FVA-arbetsledare ska vara godkänd av
byggnadsinspektionen före inledande mötet.
- Inledande möte med byggherre och ansvarspersoner ska hållas på
byggnadsinspektionen före byggstart.
- Lägessyn, grundsyn, konstruktionssyn, kanalsyn, ibruktagningssyn och slutsyn ska
hållas.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Vidar Nordqvist beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
6 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 76 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ
FASTIGHET KILLINGHOLM 4:41, VÄSTANTRÄSK, ANNELI AXELSSON
SamN § 76/ 30.5.2017
Anneli Axelsson anhåller om bygglov för nybyggnad av strandbastu på fastighet
Killingholm 4:41, Västanträsk enligt bifogade handlingar.
Tomten utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet ca 1,49 ha.
Byggplatsen är på oplanerat område.
Strandbastun uppförs på plintar i lösvirke med stående lockpanel och falsat plåttak.
Våningsytan utgör 12 m².
Byggnaden placeras 11 m från strandlinjen.
I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt
§52:
”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.
Bestämmelsen gäller ej båthus och sjöbod där sådan byggnad med beaktande av
strandlinjens helhetsbild passar i omgivningen.”
”Bastu om högst 12 m² får placeras närmare än 30 m från stranden om
byggnadsnämnden finner tomten lämplig.”
Byggnadsinspektören har gjort en platssyn 25.4.2017 och kan konstatera att tomten
har förutsättningar att bevilja bygglov för en strandbastu.
Färgsättningen hålls likadan som bostadshuset.
Rinnande vatten installeras inte i bastun.
Byggherren har själv skriftligen hört berörd rågranne som inte har något att
anmärka på. Ytterligare hörande anses inte nödvändigt.
Byggnadsinspektörens förslag:
Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön eftersom vegetation
behålls på bastuns norra och södra sida. Tillsammans med byggnadens färgsättning och
höjdmässigt neutrala läge harmoniserar bastun miljömässigt med omgivningen.
Byggnadens fasadfärgsättning är inte reflekterande ut mot vattnet.
Bygglov för nybyggnad av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- Peter Axelsson godkänns som ansvarig arbetsledare.
- Lägessyn, grundsyn, konstruktionssyn, kanalsyn, och slutsyn ska hållas.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
7 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 77 ÄNDRING AV BYGGLOV 2015-19, NYBYGGNAD AV BÅTHUS PÅ FASTIGHET
GISTBERGET 3:86, BAMBÖLE, ROBERT & NINA AXELSSON
SamN § 77/ 30.5.2017
Robert och Nina Axelsson anhåller om ändring av bygglov 2015-19. Bygglovet gäller
nybyggnad av båthus på Gistberget 3:86 i Bamböle.
Ändringen avser förminskad takvolym. Tidigare vindsförråd försvinner. Därmed blir
takhöjden jämn över hela byggnaden. Ändringar har också gjorts gällande fönster
och portar.
Byggnadsinspektörens förslag:
Ändring av bygglov 2015-19 tilldelas enligt följande:
- Konstruktionssyn och slutsyn ska hållas
- Arbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
- Byggarbetet ska utföras enligt Ålands byggbestämmelsesamling.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
8 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 78 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE PÅ TOMT
11/KVARTER 16, GODBY, NICOLAE OPREA & RALUCA TOMIUC
SamN § 78/ 30.5.2017
Nicolae Oprea och Raluca Tomiuc anhåller om bygglov för nybyggnad av garage om
45 m² vy enligt bifogade handlingar. Gällande tomt 11/ kvarter 16 i Godby.
Tomten ligger på planerat område och utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet 1180
m². Enligt detaljplanen har tomten en byggrätt om 220 m² våningsyta för
bostadshus. Därtill kommer skilda restriktioner gällande övriga byggnader på
tomten.
Tomten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus om 144 m² våningsyta.
Tomtens totala våningsyta efter byggnationen som belastar bostadshusets byggrätt
utgör 144 m².
Följande är i detaljplanen för tomt 11/kvarter 16:
”På tomten får, förutom huvudbyggnaden,
en ekonomibyggnad uppföras för huvudbyggnadens behov. Ekonomibyggnadens bottenyta får omfatta högst 1/5 av den för huvudbyggnaden angivna våningsytan. Ekonomibyggnaden bör förläggas
på ett avstånd av minst 8 m från huvudbyggnaden och får uppföras endast i en våning med högsta höjd av 3 m ovan omgivna
markyta.”
Garaget sektioneras mot huset enligt dagens brandkrav om EI30.
Garagets takform är ritat som pulpettak med högsta höjd om ca 4,3 m från golvnivån.
Enligt detaljplanen får en ekonomibyggnad ha högsta höjden 3 m ovan omgivna
markytan.
Byggnadsinspektörens förslag:
Takets konstruktion ändras från pulpettak till sadeltak för att komma ner i höjd om ca 3 m
från marknivån. Reviderad ritning ska lämnas in till byggnadsinspektionen före beslut om
bygglov kan tas.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Sekreterare Aron Lundström beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Beslut enligt förslag.
Nämnden delegerar ärendet till byggnadsinspektören.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
9 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 79 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I BERGÖ
SamN § 79/ 30.5.2017
Fastighetsägaren till Södergård 2:61 på Bergö anhåller om att namnge vägen till sin
fastighet.
Sökande har förslaget att namnge vägen till ” Ryssdalsvägen”
Orten som vägen går igenom heter Ryssdalen. Därav motiveringen till namnet.
Byggnadsinspektörens förslag:
Vägnamnet finns inte sedan tidigare i Finström. Vägen namnges till
”Ryssdalsvägen”.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
10 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 80 *ÄRENDE STRYKS*

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
11 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 81 BUDGETUPPFÖLJNING KV 1 SAMT INVESTERINGSUPPFÖLJNING
SamN § 81/ 30.5.2017
Bilaga kvartalsrapport
Bilaga investeringsdel
Bilaga projektöverblick
Bifogat finns anteckningar och bilagor för budgetuppföljning t.o.m. 31.3.2017.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
12 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 82 BUDGET 2018
SamN § 82/ 30.5.2017
Bilaga äskanden enhetsvis
Bilaga roadmap
Sammanfattning över äskanden finns listat i bilagan. Generellt så finns stora
investeringsbehov initierat från flertalet av kommunens enheter, samt att ökade
driftskostnader på fastighets- och vägsidan kan antas då flera fastigheter har mindre
ombyggnadsbehov som väntar samt att underhållsbehovet är stort på de äldre
kommunalvägarna.
Investeringsbehov är listat enligt önskemål som framkommit under
budgetseminarium.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden delger underlagen till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag med tillägg om att Samhällsnämnden vill sätta särskild vikt vid
att förutsättningar för att inrätta en samhällsplaneringsfunktion utredes.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
13 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 83 FASTSTÄLLANDE AV GATUPLAN FÖR PÅSA OMRÅDET
SamN § 83/ 30.5.2017
Bilaga gatuplan
En gatuplan har vart utställd och delgiven grannfastigheter under perioden
15.5.2017-30.5.2017 i enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för
landskapet Åland.
I detaljplan är vägens namn angivet som ”Sandbolvägen”.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden fastställer gatuplanen för delar av Björkvägen och Sandbolvägen.
Samhällsnämnden fastslår samtidigt Sandbolvägen som vägnamn för densamma.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
14 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 84 SOMMARÖPPETHÅLLNING 2017
SamN § 84/ 30.5.2017
Både byggnadsinspektören och planerings- och utvecklingschefen är på semester
under perioden 24.7.2017-4.8.2017. Under denna period kommer möjligheten att
hantera och besvara frågor gällande bygglovs- och miljötillståndsfrågor vara
begränsad.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Byggnadsinspektionen hålls stängd under perioden 24.7.2017 -4.8.2017.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
15 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 85 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I VÄSTANTRÄSK (EXTRA ÄRENDE)
SamN § 85/ 30.5.2017
Fastighetsägaren till Strömskulla 1:34 och Solberga 1:35 i Västanträsk anhåller om
att namnge vägen till sina fastigheter.
Sökande har förslaget att namnge vägen till ” Solbergavägen”
Vägnamnet anknyter till området. Vägen sträcker sig ner till Solberga.
Byggnadsinspektörens förslag:
Vägnamnet finns inte sedan tidigare i Finström. Vägen namnges till
”Solbergavägen”.
Innehavarna ombesörjer att vägskylt läggs upp vid infarten till vägens början.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
16 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

§ 86 NÄSTA MÖTE
SamN § 86/ 30.5.2017
Beslut:
Nästa möte hålls den 27:e juni kl 17:00 på kommungården
------------§ 87 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 87/ 30.5.2017
Beslut:
Mötet avslutas 19:35.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
17 (19)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6/ 30.5.2017

ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet:

§70-72 § 81-§82, §84

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:

§ 73, § 78

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut:
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Paragrafer i protokollet:

Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY

§ 73, § 78

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-lem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista
besvärsdag.
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som
framställer det.

KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 2 juni 2017
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Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att:
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär
kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:

§ 74- § 77, § 80, § 83, § 85

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid
att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.
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