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Bn § 84 Utse två protokolljusterare.
Bn § 85 Uppta till behandling föredragningslistan.
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Bn § 87 Uppta till behandling byggnadsnämndens avgifter för 2014
Bn § 88 Uppta till behandling bygglovansökan från Henrik Gustafsson, Finström.
Bn § 89 Uppta till behandling bygglovansökan från Henrik Gustafsson, Finström.
Bn § 90 Uppta till behandling rättelseyrkande från Geta kommun.
Bn § 91 Uppta till behandling bygglovansökan från Kerstin Peanberg, Geta.
Bn § 92 Uppta till behandling ansökan förlängning av byggnadslov från Dan Karlsson & Åsa Mattsson, Geta.
Bn § 93 Uppta till behandling bygglovansökan från Mats-Erik Fagerström & Gun Karlsson, Finström.
Bn § 94 Uppta till behandling bygglovansökan från Ålands omsorgsförbund, Finström.
Bn § 95 Tjänstemannabeslut
Bn § 96 Uppta till behandling bygglovansökan från Tage Andersson, Finström.
Bn § 97 Uppta till behandling bygglovansökan från Bostads Ab Havsvidden 8, Geta.
Bn § 98 Rivningsanmälan från Berit Ekström, Finström.
Bn § 99 Nästa möte.

Enligt uppdrag: Kaj Granholm, byggnadsinspektör
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83-85

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Bn § 83

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

PROTOKOLLJUSTERARE
Bn § 84

Utse två protokolljusterare.
Beslut: Björn Donobauer och Alfons Henriksson utsågs till
protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Bn § 85

Uppta till behandling föredragningslistan.
Beslut: Föredragningslistan godkändes med 3 tillägg,
ansökan om bygglov från Tage Andersson,
ansökan om bygglov från Bostads Ab Havsvidden 8
och rivningsanmälan från Berit Ekström.
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86-87

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2016-2017
Bn § 86

Uppta till behandling byggnadsnämndens budget för 2015 och
ekonomiplan 2016-2017.
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden inlämnar budget samt
ekonomiplan till styrelserna enligt bilaga A§86 BN/14.
Beslut: Beslut enligt förslag.

BYGGNADSNÄMNDENS AVGIFTER
Bn § 87

Uppta till behandling byggnadsnämndens avgifter för 2015.
Byggnads- och miljötillsyn är en lagstadgad uppgift som tillkommer
kommunerna enligt lag. Servicen nyttjas endast av de som söker
tillstånd eller bedriver verksamhet som berör myndigheten, dvs.
byggnadsnämnden. Därför är det lämpligt att byggnadsnämndens
verksamhet är självbärande till så hög grad som möjligt, utan att
taxorna blir oskäligt höga.
Enligt 99 § i plan- och bygglagen är den som söker bygglov, annat
tillstånd eller gör en anmälan gällande byggande skyldig att betala en
avgift till kommunen enligt en taxa som fastställs av
kommunfullmäktige.
I och med att Geta kommun sagt upp samarbetsavtalet minskar
intäkterna och nyttan av samordning. De minskade intäkterna motiverar
en rimlig höjning av nämndens taxor.
En ny avgift som anknyter till ansvarig arbetsledare föreslås tillkomma.
Att godkänna och följa upp arbetsledarnas kompetens och lämplighet
kräver många arbetstimmar. Enligt plan- och bygglagen är det
byggnadsnämndens uppgift att godkänna ansökan om ansvarig
arbetsledare varför det är skäligt att uppbära en avgift för uppgiften.
Godkännande i samband med beviljande av tillstånd föreslås vara
avgiftsfritt. Ifall beviljande godkänns vid skilt beslut föreslås avgiften
vara 30€ och vid byte av arbetsledare debiteras grundavgiften 30€ +
50%.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på byggnadskontoret i Godby
den 5 september 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

5
BYGGNADSNÄMNDEN

88

Flertalet bygglov har inletts utan meddelande från byggherren var
sökande inte har uppfyllt de av nämnden ställda kraven. Det har
orsakat merarbete och därmed inverkat negativt på servicen. Därför
föreslås en avgift tillkomma i syfte att motverka dylik verksamhet. Ifall
arbeten inletts före nämndens krav är uppfyllda avbryts arbeten och
byggherren debiteras 100€ för den olovliga verksamheten.
Avgiften för syner har under flera år varit 50€, tidigare har den varit 55€
och nu föreslås den justeras tillbaka för att täcka nämndens kostnader.
I övrigt sker mindre justeringar, i bilagan är det markerat med röd text
och den tidigare avgiften skriven intill med årtal 2014 ovanför.
Avgifternas belopp framkommer ur förslaget till taxa för 2015, bilaga
A§87 BN/14.
Förslag till beslut: Nämnden godkänner förslaget till taxa för 2015.
Beslut: Beslut enligt förslag.
BYGGLOV
Bn § 88

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Henrik Gustavsson för
uppförande av ladugård på lägenheten Finströms gård 3:42 i Pålsböle,
Finström.
Gällande ägorättsbevis hänvisas till ett arrendeavtal som lämnats in vid
tidigare behandlat bygglov 24.6.2014.
Sökande har lämnat in miljökonsekvensbedömning som behandlat av
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Den planerade ladugården har en våningsyta om 1114 m² och en total
areal om 1148 m². Ladugården är planerad för att kunna inrymma 80
djur.
Räddningschefen har skrivit ett utlåtande gällande krav på bl.a.
utrymning, sektionering, brandgasventilering m.m.
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och anser att det finns
förutsättningar för beviljande av bygglov.
Sökande anhåller om att få inleda med grundarbeten innan lovet vunnit
laga kraft.
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Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och
bygglagen för landskapet Åland. Arbeten får inledas innan lovet vunnit
laga kraft men måste avbrytas ifall besvär inlämnas. Följande villkor
skall följas:
- Konstruktionsritningar lämnas in före arbeten inleds.
- Innan arbeten inleds skall ett inledande möte hållas med
byggnadsinspektionen.
- Ansökan om ansvariga bygg- och fva-arbetsledare ska vara
inlämnade och godkända.
Nöd- och signalbelysning monteras vid utrymningsvägarna före
tillbyggnaden tas i bruk.
Beslut: Beslut enligt förslag.
BYGGLOV
Bn § 89

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Henrik Gustafsson för
uppförande av gödseltank på lägenheten Finströms gård 3:42 i
Pålsböle, Finström.
Gällande ägorättsbevis hänvisas till ett arrendeavtal som lämnats in vid
tidigare behandlat bygglov 24.6.2014.
Sökande har lämnat in miljökonsekvensbedömning som behandlat av
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Byggnadsåtgärden är bygglovspliktig enligt 67 § punkt 4 i plan- och
bygglagen. Den planerade gödseltanken har en yta om 452 m² och
volymen är 1300 m³. Enligt huvudritningarna kommer tanken att vara
ca 3,5 meter lägre ner än ladugården som den ska betjäna, det medför
sprängning av ca 500 m³.
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och
bygglagen för landskapet Åland. Konstruktionsritningar lämnas in före
arbeten inleds. Vid sprängningsarbeten följs bl.a. statsrådets förordning
om säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten, 16.6.2011/ 644.
Beslut: Beslut enligt förslag.
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90 - 91

RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE ICKE GODKÄND SLUTSYN
Bn § 90

Uppta till behandling rättelseyrkande från Geta kommun gällande syn
vid daghemmet Kotten. Kommundirektören yrkar på att
byggnadsinspektörens beslut justeras så att slutsyn kan godkännas.
Bemötande av rättelseyrkan enligt bilaga A§90 BN/14.
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förkastar rättelseyrkan och
godkänner ej ventilationssystemet med självdrag i tillbyggnaden.
Vidare åläggs Geta kommun att åtgärda nuvarande lösning för
tillbyggnaden före utgången av augusti 2015. Ritningar över ventilation
ska lämnas in för granskning för arbeten påbörjas.
Noteras att slutritningar över utförda avvikelser i projektet ej inlämnats.
Beslut: Med hänvisning till bilagan besluter byggnadsnämnden att inte
godkänna rättelseyrkan, med följande motiveringar:
- Utförda arbeten överensstämmer inte med det beviljade
bygglovet.
- Det utförda uppfyller inte gällande föreskrifter.
- Slutsyn kan inte godkännas eftersom tillbyggnaden inte uppfyller
ovannämnda föreskrifter.

BYGGLOV
Bn § 91

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kerstin Peanberg för
tillbyggnad av fritidsbostad på lägenheten Björkliden 2:26 på Finnö,
Geta.
Enligt plan- och bygglagen § 66 punkt 2 krävs bygglov för att göra
tillbyggnad. Den planerade tillbyggnaden om 22 m² utgörs av matsal,
ny entré och badrum.
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och konstaterat att det finns
förutsättningar för beviljande av bygglov.
De inlämnade ritningar behöver dock kompletteras något före bygglov
kan beviljas.
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92 - 93

Förslag till beslut: Byggnadsnämnden delegerar beslutanderätten till
byggnadsinspektören.
Beslut: Beslut enligt förslag.
BYGGLOV
Bn § 92

Uppta till behandling ansökan från Dan Karlsson och Åsa Mattsson för
förlängning av beviljat bygglov för uppförande av fritidsbostad.
Bygglovet har beviljats 27.09.2011 och ansökan om förlängning har lämnats
in 11.07.2014. Arbeten har ej påbörjats ännu varför sökande anhåller om

att få förlänga tidpunkten för inledande.

Enligt 75 § 1 mom. i plan- och bygglagen förfaller tillståndet ifall
byggnadsarbetet inte påbörjats inom tre år. Ansökan om förlängning
har inkommit före utgången av tre år.
Byggnadsnämnden kan förlänga tillståndets giltighetstid för
påbörjandet av arbetet med högst två år i taget, 75 § 3 mom.
Förslag till beslut: Bygglovet förlängs med två år.
Beslut: Beslut enligt förslag.
Margareta Mattsson anmälde jäv som godkändes och deltog ej i
ärendets behandling.
BYGGLOV
Bn § 93

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mats Fagerström och
Gun Karlsson för uppförande av förråd på tomt 3 i kvarter 75 i Godby,
Finström.
På tomten finns från förut ett bostadshus (bygglov 2011-22) om 183 m²
och det planerade förrådet är enligt ansökan 33 m². Den sammanlagda
våningsytan av byggnaderna är 216 m², vilket motsvarar tomtens
tillåtna våningsyta enligt gällande detaljplan.
Förrådet är utanför den anvisade byggrutan men inom behörigt avstånd
från vägen. Byggnadsinspektören har varit på platssyn och konstaterat
att den föreslagna placeringen är den lämpligaste under rådande
förhållanden. Faktorer som påverkar placeringen är tomtens storlek
och infarten placering i förhållande till befintlig garagedel.
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94

Ifall förrådet tillåts placeras enligt det ansökta, kommer det att vara i
linje med bostadshuset och grannens hus och torde komplettera
gatubilden. En eventuell placering av förrådet innanför byggrutan, på
lämpligt avstånd från infarten skulle medföra sämre möjligheter att
vistas på gården.
Enligt 72 § 3 mom. kan avvikelse från detaljplan bifallas om
avvikelserna är förenliga med planens syften och det föreligger
särskilda skäl att medge avvikelser. Innan ett sådant ärende avgörs
ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med
synpunkter.
Byggnadsinspektören har i samband med platssyn gått genom ärendet
med berörd rågranne. Skriftligt medgivande har lämnats in i samband
ansökan om bygglovet varför byggnadsinspektören inte hör grannar
enligt 73 § i plan- och bygglagen.
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och
bygglagen för landskapet Åland. Före arbeten inleds skall ansökan om
ansvarig arbetsledare vara inlämnad och godkänd.
Beslut: Återremitteras för komplettering av fasadritning mot gatan.
Beslutanderätten delegeras till byggnadsinspektören.
BYGGLOV
Bn § 94

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Ålands
omsorgsförbund för uppförande av gruppboende på tomt 3 i kvarter 83
i Godby, Finström.
Tomten är 4560 m² och exploateringstalet är 0,2 vilket medger en
byggrätt om 912 m².
Det planerade gruppboendet om 646 m² inrymmer 10 lägenheter,
sociala och sanitära utrymmen samt kök. Samtliga utrymmen utförs
med avskiljande väggar med avseende på ljud och brand.
Noteras att delar av ytterväggar som överstiger 250 mm får exkluderas
och ska ej belasta byggrätten. Våningsytan som belastar byggrätten är
därmed 626 m².
På samma tomt finns en befintlig byggnad för gruppboende om 274 m²
och ett förråd om 70 m². Samtliga byggnaders våningsyta som belastar
byggrätten är därmed 970 m² vilket är en avvikelse om 6%.
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Parkeringsplatsernas antal följer detaljplanens bestämmelser och torde
täcka besökares och personalens behov.
Enligt gällande detaljplan får byggnadernas största enhetliga längd
vara 24 meter, efter vilket byggnaden bör avtrappas i breddriktningen
minst två meter. Det planerade boendet består av tre olika
byggnadskroppar. Fasaden mot väster för delen betecknad ”Hus C” är
ca 26,7 meter lång och avtrappningarna är mindre än två meter.
Fasadens intryck är dock mycket varierande med olika detaljer varför
byggnadsinspektören anser att det är möjligt att bevilja en mindre
avvikelse från detaljplanen.
Alla byggnadsdelar är innanför den anvisade byggrutan förutom mindre
delar av terrasserna mot väster och söder. Samtliga byggnadskroppar
är innanför byggrutan.
Grannarna hörs inte enligt § 73 i plan- och bygglagen,
byggnadsinspektören anser det vara uppenbart onödigt. Avvikelserna
anses vara försumbara och de inverkar ej på grannfastigheterna
Förslag till beslut: Återremitteras för begäran om utlåtande från
räddningsmyndigheten.
Beslut: Beslut enligt förslag. Samtidigt beslöt nämnden att delegera
beslutanderätten till byggnadsinspektören.
BEVILJADE TJÄNSTEMANNABESLUT
Bn § 95

Finström:
• Eivor Kuhlman-Kärvestedt, installation av eldstad
• Lisbeth Tegelmark, uppförande av förrådsbyggnad
• Åsa och Daniel Holmén, ombyggnad av bostadshus
• Finströms kommun, ändring av bärande konstruktioner vid
Emkarby daghem
• Sandra och Christian Rögård, ombyggnad och ändring av
användningsändamål av ladugård till bl.a. lager och kontor
• Ab Mathias Eriksson, uppförande av lagerhall
Geta:
• Linda-Marie Bladh, installation av eldstad och rökkanal.
• Leif Nordlund, installation av eldstad och rökkanal
• Mikko Valli, ombyggnad av tak
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BYGGLOV
Bn § 96

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tage Andersson för
uppförande av fritidsbostad på lägenheten Nygård 2:34 i Bamböle,
Finström.
Den planerade fritidsbostaden om 85 m² i ett plan är ca 50 meter från
strandlinjen i väster. Vid platssyn noterades det att den tänkta platsen
är flack, närmare strandlinjen börjar tomten slutta. I sluttningen och
österut finns det gott om växtlighet, den tänkta placeringen anses vara
lämpad för byggnaden.
Grundarbeten och dragning av vatten- och avlopp kräver mindre
sprängningsarbeten.
Placering av enskilt avlopp har visats instruktivt men det behandlas
genom skild ansökan om avloppstillstånd.
Närmaste grannarna har gett sitt medgivande vilket har lämnats in
skriftligt utan anmärkningar varför de inte hörs enligt § 73 i plan- och
bygglagen.
I samband med ansökan om bygglov har det lämnats in
rivningsanmälan för nuvarande fritidsbostaden.
Förslag till beslut: Rivning av nuvarande fritidsstuga godkänns,
arbeten får inledas tidigast två månader efter att anmälan lämnats till
byggnadsnämnden.
Byggnadslov för nya fritidsbostaden beviljas med stöd av §72 i planoch bygglagen för landskapet Åland. Färgval skall lämnas in för
godkännande före byggnaden målas.
Före arbeten inleds skall ansökan om ansvariga bygg- och fvaarbetsledare vara inlämnade och godkända. Vidare ska även
konstruktionsritningar vara inlämnade före arbeten inleds.
Vid sprängningsarbeten följs bl.a. statsrådets förordning om säkerheten
vid sprängnings- och brytningsarbeten, 16.6.2011/ 644.
Beslut: Beslut enligt förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Dick Lindström anmälde jäv som godkändes och deltog ej i ärendets
behandling.
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BYGGLOV
Bn § 97

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Bostads Ab
Havsvidden 8 för uppförande av fritidsbostadshus på fastigheten
Knallen 2:109 i kvarter 3 i Dånö, Geta.
Den planerade fritidsbostaden om 203 m² uppförs i ett plan med relativt
litet källarutrymme inrymmande bl.a. garage. Området är betecknat BF2 i detaljplanen och tillåtna exploateringen är 650 m².
Byggnaden har planerats enligt noggranna mätningsarbeten, placering
och utformning är väl genomtänkt för att göra byggnaden så diskret
som möjligt. Till huvudritningarna har det bifogats kompletterande 3-D
vyer vilka påvisar byggnadens anpassning till omgivningen.
Byggnadsinspektören har varit på platssyn och bedömer att det ska gå
att förverkliga byggnaden enligt planeringen.
Enligt detaljplanen skall en bilplats reserveras i anslutning till fritidshus,
i ett separat garage eller på ett gemensamt parkeringsområde. På den
valda platsen är bergsformationerna mycket varierande, med relativt
små sprängningsarbeten är det möjligt att göra garage under huset var
det i dagsläget är en stor bergsskreva. Ifall garage möjliggörs under
huset är det ej längre nödvändigt att bygga ett separat garage, varför
den totala exploateringen hålls lägre för att betjäna denna byggnad. En
separat garage byggnad skulle betyda ytterligare åverkan i naturen.
Byggnaden följer gällande detaljplan i alla avseenden förutom
källarutrymmen, men byggnadens takhöjd är den samma som övriga
enplans byggnader i området.
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.
- Innan arbeten inleds skall ett inledande möte hållas med
byggnadsinspektionen.
- Sprängningsplan visande mängder som ska lösgöras ska
lämnas in.
- Färgval skall lämnas in för godkännande före byggnaden
målas.
Vid sprängningsarbeten följs bl.a. statsrådets förordning om säkerheten
vid sprängnings- och brytningsarbeten, 16.6.2011/ 644.
Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på byggnadskontoret i Godby
den 5 september 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

13
BYGGNADSNÄMNDEN

98 - 99

RIVNINGSANMÄLAN
Bn § 98

Berit Ekström har lämnat in rivningsanmälan för hus på lägenheten
Lindöra 4:34 i Vandö. Enligt 69 § 2 mom. har byggnadsnämnden eller
någon av nämnden utsedd person eller en myndighet rätt att göra
inspektioner och mätningar i byggnaden för att dokumentera den innan
den rivs. Byggnadsinspektören har bekantat sig med byggnaden och
bedömer att den inte är av intresse för någon myndighet att
dokumentera.
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden antecknar till kännedom.
Beslut: Beslut enligt förslag.

NÄSTA MÖTE
Bn § 99

Uppta till behandling tidpunkt för nästa möte.
Förslag till beslut: Nästa möte tisdagen 30 september.
Beslut: Beslut enligt förslag.

Besvärsanvisning
Protokollet framlagt för påseende 5 september 2014
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.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på byggnadskontoret i Godby
den 5 september 2014

Utdragets riktighet bestyrkes

