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Sammanträdestid Måndagen den 1 mars kl. 18.35 – 20:20 
 

  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
 
Bn §15 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
Bn §16 Utse två protokolljusterare.  
Bn §17 Uppta till behandling föredragningslistan. 
Bn §18 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Rosita Himberg, Finström. 
Bn §19 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Rosita Himberg, Finström. 
Bn §20 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Britta Siimes, Finström. 
Bn §21 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Ålands Landskapsregering, Finström. 
Bn §22 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Ålands Landskapsregering, Finström. 
Bn §23 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Ålands Landskapsregering, Finström. 
Bn §24 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Jüri och Petra Jalava, Finström. 
Bn §25 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Jüri och Petra Jalava, Finström. 
Bn §26 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Kaj Granholm och Louise Enkvist, Finström. 
Bn §27 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Kaj Granholm och Louise Enkvist, Finström. 
Bn §28 Uppta till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen i Geta gällande ansökan om vägnamn i  
            Geta. 
Bn §29 Kungörande av tjänstemannabeslut  
Bn §30 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Rolf Anderson, Finström. 
Bn §31 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Tage Silander och Anu Jokinen, Geta. 
Bn §32 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Tage Silander och Anu Jokinen, Geta 
Bn §33 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Sampo Sarkola, Geta. 
Bn §34 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Rune Fellman, Finström. 
Bn §35 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 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   15-17  
    

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Bn §15   
Konstatera mötets laglighet och beslutförhet.  
 
Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och 
beslutfört. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Bn §16 
Utse två protokolljusterare.  
 
Beslut: Alfons Henriksson och Carola Boman utsågs till 
protokolljusterare. 
 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bn §17  Uppta till behandling föredragningslistan. 
  

Beslut: Föredragningslistan godkändes med fyra tillägg, 
byggnadslovsansökan från Rolf Andersson, 
byggnadslovsansökan Tage Silander & Anu Jokinen, 
byggnadslovsansökan från Sampo Sarkola och 
byggnadslovsansökan från Rune Fellman. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 18-20  
    

BYGGNADSLOV 
 
Bn §18  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rosita Himberg för 
uppförande av bostadshus på lägenheten Lönneberga 4:43 i Bamböle, 
Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 

BYGGNADSLOV 
 
Bn §19  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rosita Himberg för 
uppförande av garage på lägenheten Lönneberga 4:43 i Bamböle, 
Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §20  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Britta Siimes för 
tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Skogshyddan 6:0 i 
Västanträsk, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
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 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 21-21  
 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §21  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Ålands 
landskapsregering för tillbyggnad av undervisningsutrymmen på 
lägenheten Folkvang 1:3 i Pålsböle, Finström. 
 
Förslag till beslut: Återremitteras för hörande av grannar. Ärendet 
delegeras till byggnadsinspektören.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag.  
 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §22  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Ålands 
landskapsregering för uppförande av smedja på lägenheten Folkvang 
1:3 i Pålsböle, Finström. 
 
Förslag till beslut: Återremitteras för hörande av grannar. Ärendet 
delegeras till byggnadsinspektören.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag.  
  
 
 

BYGGNADSLOV 
 
Bn §23  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Ålands 
landskapsregering för uppförande av förråd på lägenheten Torparåker 
1:37 i Pålsböle, Finström. 
 
Förslag till beslut: Återremitteras för komplettering av ritningar 
 
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 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 24-26  
    

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §24  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Jüri och Petra Jalava 
för tillbyggnad av bostadshus på tomt 5 i kvarter 51 i Godby, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §25  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Jüri och Petra Jalava 
för uppförande av garage på tomt 5 i kvarter 51 i Godby, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Återremitteras för ändring av taklutning. Enligt gällande 
detaljplan skall taklutningen vara 25-30°. 

 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §26  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kaj Granholm och 
Louise Enkvist för uppförande av bostadshus på tomt 6 i kvarter 52 i 
Godby, Finström. 
 
Ärendet föredras av ordförande. 
 
Beslut: Byggnadslov beviljas. Byggnadsnämnden rekommenderar 
inslag av stående panel. 
 
Föredragande anmälde jäv som godkändes och deltog ej i ärendets 
behandling. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 4 mars 2011  

     
 

 
 
 

BYGGNADSNÄMNDEN   27-29  

    
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §27  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kaj Granholm och 
Louise Enkvist för uppförande av garage på tomt 6 i kvarter 52 i Godby, 
Finström. 
 
Ärendet föredras av ordförande. 
 
Beslut: Byggnadslov beviljas. Byggnadsnämnden rekommenderar 
inslag av stående panel. 
 
Föredragande anmälde jäv som godkändes och deltog ej i ärendets 
behandling.  

 
UTLÅTANDE 
 
Bn § 28   

Uppta till behandling begäran om utlåtande från kommunstyrelsen i 
Geta gällande ansökan om vägnamn i Östergeta. Fastighetsägarna 
ansöker om att få namnet Hemsövägen från och med Geta öjvägens 
slut och norrut fram till fastigheten Hemsö vid vägens ände. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar inför Geta 
kommunstyrelse att vägnamnet beviljas enligt ansökan. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Bn § 29  
  Kungörande av tjänstemannabeslut 
. 

Beslut:  
- Godkännande av ansökan om byggnadslov från Christian 

Karlsson för uppförande av staket på bostadstomt i Godby, 
Finström. 

- Godkännande av ansökan om byggnadslov från Peter Ordén 
och Katarina Johansson för inredande av garage och badrum i 
befintlig byggnad i Godby, Finström. 

- Godkännande av ansökan om byggnadslov från Karola 
Molander för ändring av bostadshus till fritidsbostad. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 29-31  
    

- Godkännande av avloppstillstånd för Karl-Göran och Sylvia 
-  Karlsson, Geta. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Tove Lindström, Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Niklas Mattsson, Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Solveig Gestberg, Finström 
- Godkännande av avloppstillstånd för Björn Forselius, Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Marika Mattfolk och Lars-

Göran Blomqvist, Geta. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Henrik och Git Forsell, 

Geta. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Jim Sundström, Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Per-Olof Himberg, 

Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Johan Norrgård och 

Victoria Nordberg, Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Dan-Erik Daniels, 

Finström. 
- Godkännande av avloppstillstånd för Roland Ganner, Geta. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §30  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rolf Andersson för 
uppförande av verkstad omfattande garage, flislager och pannrum på 
lägenheten Mellangård 2:21 i Svartsmara, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling. Brandsektionering enligt gällande regelverk. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §31  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tage Silander och 
Anu Jokinen för uppförande av fritidsbostadshus på lägenheten 
Djupviksskiftet 6:15 i Östergeta. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
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 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 32-34  
    

BYGGNADSLOV 
 
Bn §32  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tage Silander och 
Anu Jokinen för uppförande av förrådsbyggnad på lägenheten 
Djupviksskiftet 6:15 i Östergeta. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §33  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Sampo Sarkola för 
uppförande av fritidsbostadshus på tomt nr 20 på Dånö, Gamlan i 
Geta. 
 
Förslag till beslut: Återremitteras för komplettering av lagfart och 
hörande av grannar. Ärendet delegeras till byggnadsinspektören.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §34  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rune Fellman för 
uppförande av bastubyggnad på lägenheten Östergård 2:9 i Stålsby, 
Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Ärendet återremitteras, detaljplaneändringen är ej fastställd av 
kommunstyrelsen. Beviljandet av byggnadslov delegeras till 
byggnadsinspektören.  
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 4 mars 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 35  
    

 
NÄSTA MÖTE  
 
Bn § 35  Uppta till behandling tidpunkt för nästa möte. 
 

Förslag till beslut: Nästa möte tisdagen 29 mars 18:30 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvärsanvisning  
Protokollet framlagt för påseende 4 mars 2011 
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. 

 


