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Sammanträdestid Tisdagen den 19 april kl. 18:30 – 19:40 
 

  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
 
Bn §49 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
Bn §50 Utse två protokolljusterare.  
Bn §51 Uppta till behandling föredragningslistan. 
Bn §52 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Ålands vatten Ab, Finström. 
Bn §53 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Ålands Landskapsregering, Finström. 
Bn §54 Uppta till behandling begäran från Tomas Koroleff, Geta. 
Bn §55 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Stefan Öfverström, Geta. 
Bn §56 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Bodil Sjölund, Finström. 
Bn §57 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Mats Fagerström, Finström. 
Bn §58 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Mats Fagerström, Finström. 
Bn §59 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Annika och Stig Orre, Geta. 
Bn §60 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Raoul Eriksson, Geta. 
Bn §61 Uppta till behandling byggnadsinspektörens anhållan om semester sommaren 2011 
Bn §62 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 21 april 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   49-51  
    

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Bn §49   
Konstatera mötets laglighet och beslutförhet.  
 
Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och 
beslutfört. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Bn §50 
Utse två protokolljusterare.  
 
Beslut: Alfons Henriksson och Margareta Mattsson 
utsågs till protokolljusterare. 
 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bn §51  Uppta till behandling föredragningslistan. 
  

Beslut: Föredragningslistan godkändes med tre tillägg, 
byggnadslovsansökan från Annika och Stig Orre, 
byggnadslovsansökan från Raoul Eriksson och 
byggnadsinspektörens anhållan om semester. 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 21 april 2011  

     
 

 
 BYGGNADSNÄMNDEN 52-53  
    

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §52  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Ålands vatten Ab för 
uppförande av lågvattenreservoar på lägenheten östermåla 2:12 i 
Emkarby, 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. 

 
 
 

Bn §23/ 1.3.2011  
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. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §53  

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 sektion. 
Ärendet delegeras till byggnadsinspektören. 
 
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 21 april 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 54-56  
 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §54  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tomas Koroleff för 
uppförande av bastu på lägenheten Rundbergs 4:26 på Andersö, Geta. 
 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling.  
 
Beslut: Återremiss för komplettering av översiktskarta.  
 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §55  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Stefan Öfverström för 
uppförande av bastu på lägenheten Idviken 1:4 på Snäckö, Geta. 
 
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 komplettering av situationsplan. Ärendet 
delegeras till byggnadsinspektören. 

 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §56  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Bodil Sjölund för 
uppförande av garage på lägenheten Björklid 1:28 i Pålsböle, 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 21 april 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 57-59  
 
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §57  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mats Fagerström för 
uppförande av bostadshus på tomt 3 i kvarter 75 i Godby, Finström. 
Byggherren anhåller om att få inleda arbeten innan besvärstiden utgått. 
 
Förslag till beslut: Återremitteras för komplettering av situationsplan, 
planritning och sektion. Ärendet delegeras till byggnadsinspektören. 
Arbeten får inledas genast efter fastställt beslut. Ifall part med 
besvärsrätt och av vägande skäl besvärar sig skall arbeten avbrytas. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 
 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §58  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mats Fagerström för 
uppförande av garage på tomt 3 i kvarter 75 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: Ärendet återtogs. 

 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §59  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Annika och Stig Orre 
för uppförande av bastu 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. Byggnadens placering i förhållande till 
omgivande terräng sker i samråd med byggnadsinspektören, 
byggherren, ansvarige arbetsledaren och arkitekten. 
 
Beslut: Återremitteras för komplettering sektion. Ärendet 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 21 april 2011  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN 60-62  
 
BYGGNADSLOV 
 
Bn §60  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Raoul Eriksson för 
uppförande av båthus på lägenheten Soludden 2:7 på Andersö, Geta. 
 
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. 

 
SEMESTER 
 
Bn § 61  
 

Uppta till behandling byggnadsinspektörens anhållan om semester 
27.06 - 29.07.2011. Byggnadsinspektören har tillgodo 26 
semesterdagar varav 25 tas ut kommande sommar. Ärendet föredras 
av ordförande.  

   
 Beslut: Anhållan godkändes. Föredragande anmälde jäv som 

godkändes. 
 
 
 
NÄSTA MÖTE  
 
Bn § 62  Uppta till behandling tidpunkt för nästa möte. 
 

Förslag till beslut: Nästa möte tisdagen den 24 maj kl 18.30 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
Besvärsanvisning  
Protokollet framlagt för påseende 21 april 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. 

 


