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Sammanträdestid Tisdagen den 30 juni kl. 18:40 – 20:00  

  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
 
Bn § 43 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
Bn § 44 Utse två protokolljusterare.  
Bn § 45 Uppta till behandling föredragningslistan. 
Bn § 46 Bygglovansökan för parhus, Månsas 9:9 i Bjärström, Lene-Maj och Sixten Johansson. 
Bn § 47 Bygglovansökan för garage, Månsas 9:9 i Bjärström, Lene-Maj och Sixten Johansson. 
Bn § 48 Bygglovansökan för maskinhall, Backas 6:25 i Svartsmara, Dan-Anders Jansson. 
Bn § 49 Bygglovansökan för tillbyggnad av bostadshus, Kasvarp I 2:55 i Bamböle, Christian Karlsson. 
Bn § 50 Bygglovansökan för ekonomibyggnad, Ekvidden 4:38 i Tjudö, Philip Jansson. 
Bn § 51 Bygglovansökan för bostadshus, Svealund 6:6 på Bergö, Fredrik Rauhala. 
Bn § 52 Bygglovansökan för tillbyggnad av parhus, tomt 10 i kvarter 16 i Godby, Musterivägen 21, Bostads Ab   
              Musterivägen 29. 
Bn § 53 Bygglovansökan för båthus, Björklunden 5:110 i Godby, Simon Björklund. 
Bn § 54 Avbrytande av olovliga markarbeten, tomt 1 i kvarter 84 i Godby. 
Bn § 55 Avbrytande av olovliga markarbeten, tomt 3 i kvarter 102 i Godby. 
Bn § 56 Tjänstemannabeslut över beviljade bygglovärenden 
Bn § 57 Ärende till kännedom 
Bn § 58 Nästa möte.  
 
 

                          Enligt uppdrag: Kaj Granholm, byggnadsinspektör 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   43-45  
    

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Bn § 43   
Konstatera mötets laglighet och beslutförhet.  
 
Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och 
beslutfört. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Bn § 44 
Utse två protokolljusterare.  
 
Beslut: Carola Boman och Margareta Mattsson utsågs till 
protokolljusterare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bn § 45  Uppta till behandling föredragningslistan. 
  

Beslut: Föredragningslistan godkändes med ett tillägg,  
ärende till kännedom. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN    46  
    

 
BYGGLOV 

 
Bn § 46 

Uppta till behandling bygglovsansökan från Lene-Maj och Sixten 
Johansson i Finström för uppförande av parhus på lägenheten Månsas 
9:9 i Bjärström, Finström. 
 
Den aktuella tomtens storlek är 8758 m² och är utanför planlagt 
område. På tomten finns det ett äldre bostadshus och ett par mindre 
ekonomibyggnader varav ett ska rivas, rivningsanmälan har lämnats in 
i samband med bygglovansökan. Det planerade parhusets våningsyta 
är 180 m² och uppförs i ett plan. 
 
Enligt § 51 byggnadsordningen för Finströms kommun får det uppföras 
ett bostadshus per tomt. Nybyggnad får dock uppföras utan att gammal 
byggnad rivs om den har ett historiskt eller miljömässigt värde. 
Nybyggnad skall enligt byggnadsordningen anpassas till befintliga 
byggnader. 
 
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och bedömer att den tänkta 
placeringen är lämpad för byggande. Berörda grannar har givit sitt 
medgivande vilket har lämnats in skriftligt utan anmärkningar varför syn 
på plats ej behöver hållas enligt 73 § i plan- och bygglagen. 
 
I området finns det ej kommunalt avlopp varför byggherren måste 
ombesörja anläggande av enskilt avlopp. I situationsplanen har det 
visats en ungefärlig placering av enskilt avlopp. Val av avloppslösning 
sker genom skild miljöansökan. 
 
Ansökan om ansvarig byggarbetsledare har lämnats in. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Följande villkor skall följas: 
- VVS- och konstruktionsritningar lämnas in före arbeten inleds. 
- Ansökan om ansvarig fva-arbetsledare ska vara inlämnad och 
godkänd innan arbeten inleds. 
- Innan arbeten inleds skall ett inledande möte hållas med 
byggnadsinspektionen.  
- Färgval skall lämnas in för godkännande före byggnaden målas. 
 
Rivningsanmälan noteras och byggnaden får rivas, 
byggnadsinspektören meddelar museibyrån. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   47  
    

BYGGLOV 
 

Bn § 47 
Uppta till behandling bygglovsansökan från Lene-Maj och Sixten 
Johansson i Finström för uppförande av garage på lägenheten Månsas 
9:9 i Bjärström, Finström. 
 
Det planerade garaget om 90 m² uppförs i samband med parhuset som 
behandlats i § 46. I dagsläget finns det en ekonomibyggnad var 
garaget ska byggas men det ska flyttas till tomtens nordvästra del.  
 
Noteras att gamla ekonomibyggnadens nya placering kan vara för nära 
landsvägen, ska vara minst 20 meter från vägens mittlinje enligt 6 kap. 
41 § i landskapslagen om allmänna vägar. 
 
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och bedömer att den tänkta 
placeringen är lämpad för byggande. Berörda grannar har givit sitt 
medgivande vilket har lämnats in skriftligt utan anmärkningar varför syn 
på plats ej behöver hållas enligt 73 § i plan- och bygglagen. 
 
Garaget placeras enligt situationsplanen 5 meter från det planerade 
radhuset varför det måste utföras så att brandspridningen begränsas. 

 
Ansökan om ansvarig byggarbetsledare har lämnats in. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Färgval skall lämnas in för 
godkännande före byggnaden målas. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   48  
    

 
 
BYGGLOV 

 
Bn § 48 

Uppta till behandling bygglovsansökan från Dan-Anders Jansson för 
uppförande av maskinhall på lägenheten Backas 6:25 i Svartsmara, 
Finström. 
 
Den planerade redskapshallen om 318 m² uppförs med tre väggar och 
utan dörröppningar. Den komplettererar de befintliga byggnaderna som 
används för lantbruksändamål. 
 
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och anser att det finns 
förutsättningar för beviljande av bygglov. Berörda grannar har givit sitt 
medgivande vilket har lämnats in skriftligt utan anmärkningar varför syn 
på plats ej behöver hållas enligt 73 § i plan- och bygglagen. 
   
Konstruktionsritningar och monteringsanvisningar samt ansökan om 
ansvarig arbetsledare har lämnats in. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   49  
    

BYGGLOV 
 

Bn § 49 
Uppta till behandling bygglovsansökan från Christian Karlsson för 
tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Kasvarp I 2:55 i Bamböle, 
Finström. 
 
Den planerade tillbyggnaden om 41 m² utgörs av vardagsrum och en 
farstu.  
 
Vardagsrummen byggs jämsides med befintliga huset men något lägre 
ner. Tillbyggnadens tak kommer att belastas av snö från det befintliga 
taket varför bärigheten måste säkerställas. 
 
Med stöd av 72 § 7 mom. kan byggnadsnämnden begära in 
specialritningar över olika arbetsskeden innan arbeten inleds. 
Byggnadsinspektören anser att det är skäligt att begära in ritningar 
över takplan och takfackverk/ balkar med tillhörande 
anslutningsdetaljer.  
 
Grannarna hörs inte enligt § 73 i byggnadslagen, byggnadsinspektören 
anser det vara uppenbart onödigt med tanke åtgärdens ringa 
omfattning. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Före arbeten inleds skall nämnda 
konstruktionsritningar samt ansökan om ansvarig byggarbetsledare 
vara inlämnad och godkänd. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   50  
    

BYGGLOV 
 

Bn § 50 
Uppta till behandling bygglovsansökan från Philip Jansson för 
uppförande av ekonomibyggnad på lägenheten Ekvidden 4:38 i Tjudö. 
 
Den planerade ekonomibyggnaden om 180 m² består av garage och 
förråd, på tomten finns ett bostadshus. 
 
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och bedömer att det finns 
förutsättningar för beviljande av bygglov.  
 
Närmaste grannar har givit sitt medgivande vilket har lämnats in 
skriftligt utan anmärkningar varför syn på plats ej behöver hållas enligt 
73 § i plan- och bygglagen. 
 
Ansökan om ansvarig byggarbetsledare har lämnats in i samband med 
bygglovansökan. 
 
Byggherren anhåller om att få inleda med markarbeten före 
besvärstidens utgång.  
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Markarbeten får inledas genast efter 
fastställt beslut. Arbeten avbryts ifall besvärsmyndigheten förbjuder att 
beslutet verkställs. Innan arbeten som berör takkonstruktioner inleds 
skall det lämnas in ritningar över takplan och takfackverk. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   51  
    

BYGGLOV 
 

Bn § 51 
Uppta till behandling bygglovsansökan från Fredrik Rauhala för 
uppförande av bostadshus på lägenheten Svealund 6:6 på Bergö. 
 
Inför rivning av det tidigare bostadshuset önskade byggnadsnämnden 
att inslag av de unika fasaderna ska återges vid nybyggnation, BN § 
118/ 28.10.2014. Vid planering av det nya bostadshuset har man 
beaktat nämndens önskemål och tagit inspiration från den tidigare 
byggnaden. Huvuddragen återges med högt fasadliv med branta 
taklutningar, motsvarande kulör samt att räcken och takfötter har 
detaljrika lösningar i samma stil. 
 
Byggnaden uppförs huvudsakligen i två plan om totalt 223 m² med 
mycket varierande utformning. I den nordostliga delen finns det även 
lite vindsutrymme i ett tredje plan, höjdmässigt motsvarar det tidigare 
byggnadens torn. 
 
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och bedömer att den tänkta 
placeringen är lämpad för byggande.  
 
I området finns det ej kommunalt avlopp varför byggherren måste 
ombesörja anläggande av enskilt avlopp. I situationsplanen har det 
visats en ungefärlig placering av enskilt avlopp. Val av avloppslösning 
sker genom skild miljöansökan.  
 
Berörda grannar har givit sitt medgivande vilket har lämnats in skriftligt 
utan anmärkningar, dock anges avstånd till tomtgräns som kan  
medges. Syn på plats hålls inte enligt 73 § i plan- och bygglagen i och 
med det ovansagda. 
 
Med hänvisning till byggnadens utmanande lösningar och utformning 
anser byggnadsinspektören att det är befogat att begära in kompletta 
konstruktions- och VVS-ritningar före arbeten inleds. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Följande villkor skall följas: 
- VVS- och konstruktionsritningar lämnas in före arbeten inleds. 
- Ansökan om ansvarig fva- och byggarbetsledare ska vara inlämnade 
och godkända innan arbeten inleds. 
- Innan arbeten inleds skall ett inledande möte hållas med 
byggnadsinspektionen.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   52  
    

Bn § 134/ 01.12.2014 
Uppta till behandling avbrytande av olovlig tillbyggnad på tomt 10 i 
kvarter 16 i Godby. 

 
På byggnadens sydvästra sida har tillbyggnad skett utan tillstånd i form 
av bostadsutrymme.  
 
Enligt plan- och bygglagen (ÅFS 102/2008) § 66 punkt 2 krävs bygglov 
för tillbyggnader. Den som handlar i strid med lagen kan förbjudas att 
fortsätta med den rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att 
fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid, 93 § 1 mom. 
Byggnadsnämnden ska enligt 95 § 2 mom. göra polisanmälan om inte 
gärningen eller försummelsen ska betraktas som ringa och det 
allmänna intresset kräver att åtal väcks. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden ålägger byggnadens ägare att 
riva den olovliga tillbyggnaden. Rivningen ska vara utförd tills  
01.06.2015 varpå syn hålls. Avgift för tvångsåtgärder uppbärs enligt 
byggnadsnämndens taxa. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 

BYGGLOV 
 

Bn § 52 
Uppta till behandling bygglovsansökan från Bostads Ab Musterivägen 
29 för tillbyggnad av parhus på tomt 10 i kvarter 16 i Godby. 
 
Innehavaren av berörda bostaden har lämnat in ansökan och ritningar 
ur vilka det framgår hur tillbyggnaden har utförts. Tillbyggnaden strider 
inte mot detaljplanens bestämmelser och byggnadsinspektören anser 
att det finns förutsättningar för beviljande av bygglov.  
 
Enligt plan- och bygglagen (ÅFS 102/2008) § 81 mom. 1 ska det finnas 
en ansvarig arbetsledare vid byggnadsarbete som kräver bygglov. 
Arbetsledaren ansvarar bl.a. för att utförandet av arbetet och dess 
kvalitet samt att det utförs i enlighet med gällande krav. 
 
Ansökan om ansvarig arbetsledare ska vara inlämnad och godkänd 
före syner av tillbyggnaden utförs.  
 
I enlighet med den fastställda bygglovtaxan har nämnden möjlighet att 
uppbära en högre behandlingsavgift då arbeten utförts utan tillstånd. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN     
    

Behandlingsavgift är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel. 
Byggnadsinspektören anser inte att det är motiverat att göra 
polisanmälan enligt § 95 i plan- och bygglagen eftersom det är en 
relativt liten tillbyggnad. 
 
Förslag till beslut: Nämnden uppbär tredubbel bygglovsavgift för 
olovligt byggande. Ansökan om ansvarig arbetsledare lämnas till 
byggnadsinspektionen och ska vara godkänd före ibruktagningssyn 
hålls.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   53  
    

BYGGLOV 
 

Bn § 53 
Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Simon Björklund för 
uppförande av båthus på lägenheten Björklunden 5:110 i Godby. 
 
Det planerade båthuset om 111 m² utgörs av bassäng och mindre 
förrådsutrymme. Diverse variationer i fasaderna ger en bra helhetsbild 
trots byggnadens storlek. Det avsedda resultatet går att förutse 
eftersom byggherren har lämnat in fotorealistiska vyer. 
 
Enligt gällande delgeneralplan får båthus uppföras på den aktuella 
bostadstomten. Båthus skall enligt planen uppföras innanför 
tomtgränserna men får byggas delvis på vattenområde.  
 
Enligt kommunens byggnadsordning ska byggnader placeras så att 
strandmiljön inte påverkas förfulande eller störande. Vidare ska båthus 
helst placeras i grupper i anslutning till befintliga hamnar där det från 
förut funnits bryggor och båthus. Byggnadsinspektören anser att det 
planerade båthuset kommer att passa in med hänvisning till övrigt 
strandnära byggande, områdets karaktär samt att det finns båthus i 
omgivningen.  
 
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och bedömer att den tänkta 
placeringen är lämpad för den planerade byggnaden.  
 
Berörda grannar och styrelsen för Godby fiskesamfällighet har givit sitt 
medgivande vilket har lämnats in skriftligt utan anmärkningar varför syn 
på plats ej behöver hållas enligt 73 § i plan- och bygglagen. Sökande 
har även erhållit muddringstillstånd från Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet.  
 
Ansökan om ansvarig byggarbetsledare har lämnats in i samband med 
bygglovansökan.  
 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Innan arbeten inleds skall det lämnas 
in ritningar över grundkonstruktioner, bärande stomkonstruktioner och 
takplan samt takfackverk.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   54  
    

 
AVBRYTANDE AV OLOVLIGA MARKARBETEN 
 
Bn § 54 

Uppta till behandling avbrytande av olovliga markarbeten på tomt 1 i 
kvarter 84 i Godby. 

 
Tomten har fyllts ut med sprängsten utan tillstånd. Enligt plan- och 
bygglagen (ÅFS 102/2008) § 70 får markarbeten, trädfällning eller 
någon härmed jämförbar åtgärd som försvårar områdets användning 
för avsett ändamål eller väsentligt förändrar landskapet inte vidtas utan 
byggnadsnämndens tillstånd på ett detaljplanerat område. 
 
Den som handlar i strid med lagen kan förbjudas att fortsätta med den 
rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter 
inom utsatt tid, 93 § 1 mom. Byggnadsnämnden ska enligt 95 § 2 mom. 
göra polisanmälan om inte gärningen eller försummelsen ska betraktas 
som ringa och det allmänna intresset kräver att åtal väcks. 
 
Byggnadsinspektören anser att det inte finns skäl att göra 
polisanmälan. 
 
Förslag till beslut: Med stöd av § 93 i plan- och bygglagen förbjuder 
byggnadsnämnden att den rättsstridiga verksamheten fortsätter samt 
ålägger ägaren av tomten att återställa tomten till sitt ursprungliga 
skicka. Tomten ska vara återställd tills 01.01.2016. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   55  
    

 
AVBRYTANDE AV OLOVLIGA MARKARBETEN 
 
Bn § 55 

Uppta till behandling avbrytande av olovliga markarbeten på tomt 3 i 
kvarter 102 i Godby. 

 
Tomten har fyllts ut med sprängsten utan tillstånd. Enligt plan- och 
bygglagen (ÅFS 102/2008) § 70 får markarbeten, trädfällning eller 
någon härmed jämförbar åtgärd som försvårar områdets användning 
för avsett ändamål eller väsentligt förändrar landskapet inte vidtas utan 
byggnadsnämndens tillstånd på ett detaljplanerat område. 
 
Den som handlar i strid med lagen kan förbjudas att fortsätta med den 
rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter 
inom utsatt tid, 93 § 1 mom. Byggnadsnämnden ska enligt 95 § 2 mom. 
göra polisanmälan om inte gärningen eller försummelsen ska betraktas 
som ringa och det allmänna intresset kräver att åtal väcks. 
 
Byggnadsinspektören anser att det inte finns skäl att göra 
polisanmälan. 
 
Förslag till beslut: Med stöd av § 93 i plan- och bygglagen förbjuder 
byggnadsnämnden att den rättsstridiga verksamheten fortsätter samt 
ålägger ägaren av tomten att återställa tomten till sitt ursprungliga 
skicka. Tomten ska vara återställd tills 01.01.2016. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   56 - 57  
    

 
BEVILJADE TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Bn § 56 

- Ålands biodlarförening rf., beviljande av bygglov för 
ekonomibyggnad på del av lägenheten Grelsby Kungsgård 1:27 
i Grelsby.  

- Håkan Lundberg, beviljande av bygglov för byte av eldstad och 
rökkanal i bostadshus på lägenheten Sofielund 2:103 i Grelsby. 

- Norra Ålands högstadiedistrikt, beviljande av bygglov för byte av 
tak på lägenheten Högstadiet 16:0 i Godby. 

- Fastighets Ab Godbycenter, beviljande av bygglov för 
fasadändring på lägenheten Köpcentrum 5:49 i kvarter 18 i 
Godby. 

- Johan Mattsson, beviljande av bygglov för ombyggnad och 
fasadändring av bostadshus på lägenheten Torshälla 8:14 i 
Emkarby. 

- Niklas Fabritius, beviljande av bygglov för garage på lägenheten 
Söderåker 4:9 i Bamböle. 

- Bab Åkerhöjden i Finström, beviljande av bygglov för parhus på 
tomt 4 i kvarter 13 i Godby. 

 
 
ÄRENDE TILL KÄNNEDOM 
 
Bn § 57 

Högsta förvaltningsdomstolen begär förklaring av byggnadsnämnden 
med anledning av besvär från Jancor Åland Ab. Ärendet behandlas vid 
följande möte. 
 

NÄSTA MÖTE  
 
Bn § 58 
  Uppta till behandling tidpunkt för nästa möte. 
 

Förslag till beslut: Nästa möte tisdagen 18 augusti. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 1 juli 2015  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN     
    

 
Besvärsanvisning  
Protokollet framlagt för påseende 1 juli 2015 
Detta protokoll har anslagits ovannämnda dag, då det anses ha kommit till sakägarnas kännedom. 
Ändring i beslutet kan sökas hos ovannämnda Ålands förvaltningsdomstol medels skriftligt besvär, som 
av besvärande själv eller hans lagligen befullmäktigade ombud skall inlämnas, eller som frankerad 
postförsändelse eller genom bud insändas, till ovannämnda besvärsmyndighet senast före utgången av 
ämbetsverkets öppethållningstid, på den trettionde (30) dagen efter ovannämnda dag, då beslutet 
utfärdats. Till besvärsskriften skall bifogas detta protokollsutdrag och eventuell annan utredning, som 
besväranden önskar hänvisa till. 

 


