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Sammanträdestid Tisdagen den 20 april kl. 18.00 
 

  

Sammanträdesplats Kommungården i Godby 
Bn § 32 Konstatera mötets laglighet och beslutförhet 
Bn § 33  Utse två protokolljusterare.  
Bn § 34 Uppta till behandling föredragningslistan. 
Bn §35 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristian Karlsson, Tjudö, Finström. 
Bn §36 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Lucas Karlsson, Ämnäs, Finström 
Bn §37 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Jan-Mikael von Schantz, Bamböle, Finström 
Bn §38 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mia och Kim Johansson,Geta. 
Bn §39 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mia och Kim Johansson,Geta. 
Bn §40 Uppta till behandling skrivelse till Geta kommunstyrelse gällande strandskydd. 
Bn §41 Uppta till behandling verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2009 
Bn §42 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Sickan och Anders Sundberg, Geta 
Bn §43 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tommy Ahonen, Geta. 
Bn §44 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristina Lenk-Kalliola, Geta 
Bn §45 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristina Lenk-Kalliola, Geta 
Bn §46 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Per-Olof Himberg, Bamböle, Finström. 
Bn §47 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Johannesskär AB, Geta 
Bn §48 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristian Sundberg, Finström 
Bn §49 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tove Lindström, Finström 
Bn §50 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Maria Schölin, Geta 
Bn §51 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Maria Schölin, Geta 
Bn §52 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Alf Mattfolk, Geta 
Bn §53 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rickard Lundberg, Finström 
Bn §54 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rickard Lundberg, Finström 
Bn §55 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Christian Jansson, Geta 
Bn §56 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kraftnät Åland Ab, Finström 
Bn §57 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Fastighets Ab Godbycenter, Finström. 
Bn §58 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från LBS Kyrkslätt, Bamböle, Finström. 
Bn §59 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från  Olof Bondestam, Geta. 
Bn §60 Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om utlåtande gällande uttag av bevattningsvatten. 
Bn §61 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Cristian Lindqvist, Finström. 
Bn §62 Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kennet o Cecilia Berndtsson, Geta. 
Bn §63 Uppta till behandling byggnadslovansökan från Finströms kommun, Finström. 
Bn §64 Nästa möte. 
 
 

                          Enligt uppdrag: Conny Eklund, byggnadsinspektör 
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   den 21 april  2010  

     
 

 BYGGNADSNÄMNDEN   32-34  
    

 

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Bn § 32   
Konstatera mötets laglighet och beslutförhet.  
Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och 
beslutfört. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Bn § 33 
Utse två protokolljusterare.  
Beslut: Margareta Mattsson och Lars Rögård utsågs till 
protokolljusterare. 
 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Bn § 34  Uppta till behandling föredragningslistan. 
  

Beslut: §62 och §63 utgår. 
 
 
 

 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL  

   Sammanträdesdatum 20.04.2010  
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på byggnadskontoret i Godby  

   den 21 april  2010  

     
 

 
 
 
 BYGGNADSNÄMNDEN 35  
    

 
 
 
BYGGNADSLOV  
Bn § 17 16.02.2010  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristian Karlsson för 
tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad på del av lägenheten Östergård 
5:15 i Tjudö, 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 för komplettering av ritningar. 
Situationsplan saknar uppgifter om var och vad det gäller, sektion med 
höjder saknas. Fasaderna är ej tillräckligt redovisade. Inlämnade 
ritningar är i fel skala. 
 
 
 
 

BYGGNADSLOV 16/10 
Bn § 35  

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristian Karlsson för 
tillbyggnad av befintlig lagerbyggnad på del av lägenheten Östergård 
5:15 i Tjudö, 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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 BYGGNADSNÄMNDEN 36  
    

 
 
 
 
BYGGNADSLOV  
 
Bn § 18 16.02.2010  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Lucas Karlsson för 
rivning av befintligt bostadshus och uppförande av nytt bostadshus på 
lägenheten Sommarhagen 1:55 i Ämnäs, Finström. 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland . Arbetet utförs enligt på Åland 
gällande byggbestämmelsesamling. Avloppet ledes till sluten tank. 
 
Beslut: Ärendet återremitteras för komplettering av handlingar. 

 
 
 
BYGGNADSLOV 17/10 
 
Bn § 36  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Lucas Karlsson för 
rivning av befintligt bostadshus och uppförande av nytt bostadshus på 
lägenheten Sommarhagen 1:55 i Ämnäs, Finström. 
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas med stöd av §72 i plan- och 
bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på Åland gällande 
byggbestämmelsesamling. Avloppet ledes till sluten tank om inte annat 
ansöks och godkänns. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 37-38  
    

 
BYGGNADSLOV 18/10 
 
Bn §37  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Jan-Mikael von 
Schantz för uppförande av bostadshus på del av Björksäter 3:58 i 
Bamböle, Finström. Tomten ligger på planlagt område. Byggnaden är 
placerad ytter om byggruta men inom i plan angiven tomtgräns. 
Sökanden har inlämnat ansökan om byggnadsplaneändring.  
Förslag till beslut: Byggnadslov beviljas. Husets placering avviker 
från plan genom att delar av byggnaden ligger utanför byggrutan. 
Sökanden äger marken närmast tomten. Närmaste rågrannar har gett 
sitt samtycke till byggnadens placering.  Arbetet utförs enligt på Åland 
gällande byggbestämmelsesamling. Avloppet ledes till befintlig 
anläggning som byggts längre upp från strand.  
Nämnden förordar samtidigt inför Finströms kommunstyrelse att den 
föreslagna ändringen av planen godkänns. 
Beslut:  Beslut enligt förslag. 

 
 
BYGGNADSLOV 19/10 
 
Bn §38  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mia och Kim 
Johansson för uppförande av fritidshus på lägenheten Tallbacken 2:37 
i Östergeta, Geta. Vatten och el dras ej in i huset. 
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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 BYGGNADSNÄMNDEN 39-41  
    

 
BYGGNADSLOV 20/10 
 
Bn §39  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Mia och Kim 
Johansson för uppförande av bastu på lägenheten Tallbacken 2:37 i 
Östergeta, 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. 

 
 
 
 
 

SKRIVELSE TILL GETA KOMMUNSTYRELSE 
 
Bn §40  
   

Uppta till behandling byggnadsinspektörens förslag till skrivelse till 
Geta kommunstyrelse gällande strandnära fritidsbebyggelse och 
strandskydd. 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden beslutar att skrivelsen 
inlämnas till Geta kommunstyrelse för vidare behandling. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009 
 
Bn §41  
   

Uppta till behandling förslag till verksamhetsberättelse för 
byggnadsnämnden 2009. 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner 
verksamhetsberättelsen enligt förslag och beslutar att föra den vidare 
till Geta och Finströms kommunstyrelser. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 42-44  
    

 
 
BYGGNADSLOV 21/10 
 
Bn §42  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Sickan och Anders 
Sundberg för uppförande av garage på lägenheten Vestergård 1:8 i 
Pantsarnäs, 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. 

 
 
BYGGNADSLOV  
 
Bn §43  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tommy Ahonen för 
tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Göksund 2:41 på Snäckö i 
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: Ärendet återremitteras, handlingarna är ej kompletta. Ärendet 
delegeras till byggnadsinspektören. 

 
BYGGNADSLOV  22/10 
 
Bn §44  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristina Lenk-Kalliola 
för uppförande av fritidshus och förråd på del av Gottfrids 2:48 på 
Isaksö i 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. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 45-46  
    

 
 
BYGGNADSLOV 23/10 
 
Bn §45  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Per-Olof Himberg 
för uppförande av fritidshus på lägenheten Gäddviken 4:39 i Bamböle, 
Finström. Avloppet ledes till gemensam avloppsanläggning på 
området. 
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 24/10 
 
Bn §46  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Johannesskär AB för 
tillbyggnad av fritidshus på lägenheten Johannesskär 2:128 i Dånö, 
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. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 47  
    

 
BYGGNADSLOV 25/10 
 
Bn §47  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kristian Sundberg för 
tillbyggnad av kyllager på lägenheten Utgård 3:10 i Enbolstad, 
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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 BYGGNADSNÄMNDEN 48-50  
    

 
BYGGNADSLOV 26/10 
 
Bn §48  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Tove Lindström för 
uppförande av gäststuga på lägenheten Backebo 2:25 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 27/10 
 
Bn §49  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Maria Schölin för 
uppförande av fritidshus på lägenheten Johannesberg 2:177, Dånö, 
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. 

 
BYGGNADSLOV 28/10 
 
Bn §50  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Maria Schölin för 
uppförande av övernattningsstuga på lägenheten Johannesberg 2:177, 
Dånö, 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. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 51-53  
    

 
BYGGNADSLOV  
 
Bn §51  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Alf Mattfolk för 
tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Ramsvik 1:14, Skinnarböle, 
Geta. 
Förslag till beslut: Återremitteras för komplettering av lagfart, 
situationsplan, översiktskarta samt fackmässigt utförda huvudritningar 
och hörande av granne. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
BYGGNADSLOV 29/10 
 
Bn §52  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rickard Lundberg för 
uppförande av förråd på lägenheten Solberget M601 i Grelsby, 
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 30/10 
 
Bn §53  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Rickard Lundberg för 
uppförande av bastubyggnad på lägenheten Solberget M601 i Grelsby, 
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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 BYGGNADSNÄMNDEN 54-56  
    

 
BYGGNADSLOV 31/10 
 
Bn §54  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Christian Jansson för 
tillbyggnad av stall på lägenheten Nynäs 6:20 i Vestergeta, Geta. 
Förslag till beslut: Återremitteras för komplettering av handlingar. 
Beslut: Ansökan har kompletterats. Byggnadslov beviljas med stöd av 
§72 i plan- och bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på 
Åland gällande byggbestämmelsesamling. 

 
 
BYGGNADSLOV 32/10 
 
Bn §55  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Christian Jansson för 
nybyggnad av garage på lägenheten Nynäs 6:20 i Vestergeta, Geta. 
Förslag till beslut: Återremitterats för komplettering av handlingar. 
Beslut: Ansökan har kompletteras. Byggnadslov beviljas med stöd av 
§72 i plan- och bygglagen för landskapet Åland. Arbetet utförs enligt på 
Åland gällande byggbestämmelsesamling. 
 

 
 
BYGGNADSLOV 33/10 
 
Bn §56  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Kraftnät Åland för 
nybyggnad av stationshus och flyttning av staket på lägenheten 
Västanträsk kopplingsstaion 4:26 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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 BYGGNADSNÄMNDEN 57-59  
    

 
 
BYGGNADSLOV 34/10 
 
Bn §57  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Fastighets ab 
Godbycenter för fasadändring vid Ålandsbankens entré. 
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 35/10 
 
Bn §58  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från LBS Kyrkslätt för 
uppförande av täckt gödselplatta och ladugårdsbyggnad på lägenheten 
Björklunds 2:50 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 36/10 
 
Bn §59  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Olof Bondestam för 
uppförande av gäststuga på lägenheten Kongo 9:16 i Östergeta, 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 med tilläget att färgsättningen skall vara 
diskret, t.ex. grå. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 60-61  
    

 
 
 
UTLÅTANDE 
 
Bn § 60  
   

Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande ansökan om uttag av bevattningsvatten ur Storträsk 
i Finström.  
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden konstaterar att området ej är 
inom skyddsområde och förordar därför ansökan. Vattenuttag skall ske 
enligt gällande lagstiftning på Åland. En utredning gällande eventuell 
höjning av vattennivån i träsket bör göras samt att en miniminivå på 
vattenytan bör fastställas. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
 
 
 
BYGGNADSLOV 37/10 
 
Bn §61  
   

Uppta till behandling byggnadslovsansökan från Christian Lindqvist för 
uppförande av fritidshus på lägenheten Bonabba 5:10 i Tjudö, 
Finström. Avloppet ledes till sluten tank om inte annat ansöks om och 
godkänns. 
Förslag till beslut: Föredragande anmäler jäv. 
Beslut: Föredragande anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. Byggnadslov beviljas. Arbetet utförs enligt på 
Åland gällande byggbestämmelsesamling. 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 62  
    

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

Förslag till beslut:  
Beslut:  Nästa möte tisdagen den 25 maj kl 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvärsanvisning  
Protokollet framlagt för påseende 23 april 2010 
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. 

 


