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Aron Lundström, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 26 oktober 2017. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 3 november 2017. 
 

Intygar Ann-Katrine Nyqvist , kanslist 
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§ 125 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 125/ 31.10.2017 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig beslutsför. 

------------- 

§ 126 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN §126/ 31.10.2017 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Ove Söderman och Carola Boman utses till protokolljusterare. 

------------- 

§ 127 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 127/ 31.10.2017 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med extra ärende:  

§ 135 ÄNDRING AV ADRESSER KRING MYRVÄGEN & MATS-ERSVÄGEN I EMKARBY  

------------- 
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§ 128 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 128/ 31.10.2017 

Delgivningar: 

 Mötesanteckningar arbetsmiljögruppen 5 okt 2017 

 ÅLR2017/7332, beslut om framtagande av strategi om microplaster 

 Inbjudan Ålands natur och miljö, kurs om giftfritt dagis 

 Inbjudan vattendag med Ålands vatten 

 Skrivelse angående Musterivägen 

 Förfrågan om medlemskap i Mise 

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

 PoU§11, Antagande av anbud 

 PoU§12-2017 Beslut om tidsbundet individuellt löndetillägg 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

Beviljade tillstånd: 

 Bygglovsbeslut 47-2017, Bo Mattsson & Inger Lindblom-Mattsson, 
tillbyggnad av bostadshus, Ingbo 3:57, Godby 

 Bygglovsbeslut 48-2017, Jack & Maria Andersson, tillbyggnad av bostadshus, 
Nilsasäng 5:83, Godby 

 Avloppstillstånd 11-2017, Simon Mecklin, minireningsverk, Ny-lund 1:49, 
Torrbolstad 

 Bygglovsbeslut 49-2017, Erland Eklund, tillbyggnad av bostadshus, Björkliden 
2:15, Åttböle 

 Bygglovsbeslut 50-2017, Roger & Veronica Höglund, tillbyggnad av 
bostadshus, Längtan 5:128, Godby 

 Bygglovsbeslut 51-2017, Frank Sarling, nybyggnad av carport, Östergård 
2:69, Torrbolstad 

 Bygglovsbeslut 52-2017, Saga & Ingmar Karlsson, nybyggnad av 
uthyrningsstuga, Söderö 8:1, Bamböle 

 Bygglovsbeslut 53-2017, Johan Ölund & Jennifer Mattsson, nyinstallation av 
eldstad samt skorsten, Tallberg 7:15, Bjärström 

 Ändring av bygglov 37-2017, Katja Syrjä-Johansson, nybyggnad av 
ekonomibyggnad/atelje, Lugne 2:12, Markusböle 

 Avloppstillstånd 12-2017, Niklas Fabritius, minireningsverk, Söderåker 4:9, 
Bamböle 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 
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Beslut enligt förslag 

------------ 
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§ 129 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD PÅ DEL 

AV ÖSTERGÅRD 2:69, TORRBOLSTAD, FRANK SARLING 

SamN § 129/ 31.10.2017 
Frank Sarling anhåller om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på del av 
Östergård, Torrbolstad enligt bifogade handlingar. 

Tomten utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet 1,73 ha. 

Byggplatsen är på oplanerat område. 

Sedan tidigare finns en lagerbyggnad på tomten. 

Byggnadens våningsyta utgör 134 m² i 1 plan. 

Byggnaden uppförs i lösvirke på kantförstyvad betongplatta. Fasaden utförs av 
gråmålad stående panel samt galvat plåttak.  

 

Byggnadsinspektören samt brandinspektören har gjort en platssyn. 

Byggherren har själv skriftligen hört berörda rågrannar som inte har något att 
anmärka på. Ytterligare hörande anses inte nödvändigt. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt bifogade handlingar tilldelas enligt 
följande: 
- Frank Sarling godkänns som ansvarig arbetsledare. 
- Under byggtiden ska följande syner förättas:  

- Placeringssyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 

- Färgsättningen ska anpassas till omgivningen. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling. 
 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg om att konstruktionshandlingar som redovisar 
stomstabilitet presenteras innan byggstart. 
------------- 
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§ 130 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV BOSTADSHUS, TOMT 4/KV 

82, GODBY, KAJ-GUSTAV SÖDERMAN 

SamN § 130/ 31.10.2017 
Kaj-Gustav Söderman anhåller om bygglov för tillbyggnad av bostadshus på tomt 
4/kv 82, Godby enligt bifogade handlingar. 

Ansökan omfattar inbyggnad av befintlig balkong, entré samt tillbyggnad av allrum. 

Sammanlagd ny våningsyta utgör 35 m².  

Tomten som ligger på detaljplanerat område utgör enligt lantmäteriets uppgifter 
1150 m². Tomten har en byggrätt om 230 m². 

På tomten finns också en ekonomibyggnad om 40 m² våningsyta. 

Tomtens totala våningsyta efter byggnationen utgör 225 m². 

Utbyggnaden placeras 20 m från landskapsvägens mittlinje.  

Avvikelser: 

Det befintliga bostadshuset är placerat i hörnet av byggnadsrutan. Utbyggnaden 
mot nordväst placeras således helt utanför byggnadsrutan. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Avvikelsen kan ses som mindre eftersom avikelsen inte påverkar fastighetsgränser eller 
skyddsavstånd. 
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Conny Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare. 
- Under byggtiden ska följande syner förättas:  

- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 

- Färgsättningen ska anpassas till befintlig byggnad. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Samhällsnämnden beslutar enligt byggnadsinspektörens förslag då man ser 
avvikelsen som godtagbar i enlighet med byggnadsinspektörens motivering och 
konstaterar att inte heller att någon gatufasadslinje bryts i och med åtgärden, att 
överträdelsen i förhållande till byggnadsrutans storlek bedöms måttlig, att 
byggrätten ej överträds och att ingen rågranne blir direkt berörd av avvikelsen. 
------------- 



                                                                 SAMHÄLLSNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 10/ 31.10.2017 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 3 november 2017  

 8 (17)  

 

 

 

§ 131 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR ÖVERNATTNINGSSTUGOR PÅ FASTIGHET 

SOLVIK 9:2, BAMBÖLE 

SamN § 114/ 26.9.2017 

Misstanke om olovligt uppförande av gårdsbyggnader har uppkommit hos 
byggnadsinspektionen. 

13.6.2017 åkte Byggnadsinspektören och Planerings- och Utvecklingschefen ut till 
platsen för att kontrollera misstankarna. Förvaltare av fastigheten fanns på plats 
under besöket. Byggnadsinspektören och Planerings- och utvecklingschefen 
konstaterade att åtminstone 4 byggnader saknade bygglov. 2 av dessa byggnader 
var nybyggda under den senaste tiden. 

Tillsammans konstaterades att en redogörelse, bygglovsansökan med 
äganderättsbevis behöver lämnas in till Samhällsnämnden. 

2.8.2017 har en bygglovsansökan ankommit till Samhällsnämnden. Bifogat finns 
bland annat bouppteckningsinstrument. Fullständiga uppgifter på äganderättsbevis 
har inte bifogats ansökan. Byggnadsinspektören har 12.9.2017 begärt att 
äganderättsbevis över fastighet Solvik 9:2 lämnas in till Samhällsnämnden senast 
16.10.2017. 

Svar till Samhällsnämnden har ankommit 25.9.2017 från juridiskt ombud för Solvik 
9:2. I skrivelsen ställs frågan om dödsboet kan beviljas bygglov. Om så inte är fallet 
önskas förlängd tid till december för att erhålla ytterligare utredning. I skrivelsen 
hänvisas det från boupptäckningsinstrumentet vem som företräds i egenskap av 
testamentstagare. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämndens tar ställning till de uppkomna frågorna samt hur ärendet bereds 
vidare. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75, 93, 95 

Diskussion: 

Nämnden konstaterar att sökanden för ett bygglov kan vara ett dödsbo. 

Om bouppteckningsinstrumentet används för att redogöra ägorättsförhållandet 
skall testamentet som bouppteckningsinstrumentet hänvisar till redogöras att det 
delgivits alla dödsboägare i bouppteckningen och att instrumentet har vunnit laga 
kraft.  

Beslut: 
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Nämnden ger tidsfrist till och med den 31:a oktober, för sökande att komplettera 
nödvändiga handlingar för att en bygglovsansökan ska kunna behandlas.  

 

Nämnden återremitterar ärendet i väntan på komplettering. 

------------- 

SamN § 131/ 31.10.2017 

Bilaga 

Svar har kommit till Samhällsnämnden i Finström 3.10.2017 från juridiskt ombud. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadsinspektören har upprättat ett svar enligt bilaga. Samhällsnämnden skickar 
bilagan som sitt svar till den inkomna kompletteringen. 

Den inkomna kompletteringen styrker inte jordförvärvsrätt/jordförvärvstillstånd. 

I beaktande av att kompletteringen inte lämnats in till nästa nämndmöte tar 
nämnden ställning till föreläggande av vite. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag, efterfrågade handlingar enligt bilaga skall vara 
samhällsnämnden tillhanda innan den 21:a november. 
------------- 
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§ 132 GEMENSAM KARTLÄGGNING OCH REGISTER FÖR ENSKILDA AVLOPP 

SamN § 132/ 31.10.2017 
Bilaga, förfrågan från Ålands landskapsregering och Ålands vatten 

 

Ålands Vatten Ab tilldelades 2015 mandat och finansiering av Ålands 
landskapsregering och Ålands lagting för att ta fram en VA-plan för hela Åland. Den 
övergripande målsättningen med planen är att skapa en långsiktig hållbar 
dricksvattenförsörjning och avloppshantering. Arbetet påbörjades i februari 2016 
och pågår för fullt. I ledningen för arbetet finns en styrgrupp med representanter 
för kommunerna. Landskapsregeringen har fungerat i sin egenskap som beställare 
och finansiär som gruppens ordförande. Ålands första VA-plan kommer att lämnas 
in till landskapsregeringen januari 2018. 

Styrgruppen för VA-plan föreslår att ett samarbetsprojekt startas mellan 
kommunerna, Ålands vatten Ab och Ålands landskapsregering för att kartlägga och 
ta fram ett gemensamt register över enskilda avlopp. Styrgruppen önskar att svar 
angående deltagande i projektet lämnas av respektive kommun senast 6 nov 2017 
till projektledare David Ståhlman. 

Finansiering och kostnadsfördelning är följande: 

40 000 €  LR/AMS  

20 000 €  Ålands Vatten  

40 000 € Kommunerna (exkl. Mariehamn) (2,30 €/inv) 

100 000 €  Totalbudget  

Finströms del i detta förslag utgör 5800 €. 

I samband med förfrågan har varje kommun möjlighet att komma in med 
kompletteringsförslag till projektplanen. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden beslutar att gå med i det föreslagna samarbetsprojektet. 
5800 € reserverats för ändamålet i budgeten för 2018. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
------------- 
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§ 133 ANTAGANDE AV ANBUD INOM INVESTERINGSANSLAG INFRASTRUKTUR 

GODBY (BEVILJANDE AV OMFÖRDELNING AV INVESTERINGSMEDEL INOM 

INFRASTRUKTUR GODBY) 

SamN § 115/ 26.9.2017 
Samhällsnämnden har ett budgetanslag för infrastruktur Godby om totalt 700 000€ 
2017. I detta inryms medel för skapande av företags- och bostadstomter i Godby, 
främst Påsa och industriområdet.  

Förseningar i projekten har medfört att industritomterna inte kommer att utföras 
2017 och inte heller Påsa kommer att kunna färdigställas under 2017. 

Vid anbudsförfrågan för Påsa har 3st anbud inkommit varav 2st var kompletta med 
följande jämförelsepriser: 

 Karlssons infra: 603 340 € ex moms 

 Karlssons schakt och transport: 604 000 € ex moms 

Karlssons infra har angett att de för att uppfylla kraven på referenser kommer att 
anlita Karlssons gräv AB och Karlssons schakt och transport AB, vilka båda har 
tillräckliga referenser. Inhyrning av dessa kommer vara en förutsättning för 
kontraktstecknande. 

Under året beräknas maximalt 20% av entreprenaden kunna genomföras, totalt 
beräknas den nya kostnaden för hela entreprenaden bli ca 640 000€ förutsatt att 
inget oväntat dyker upp. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden antar Karlssons infras anbud under förutsättning att Karlssons 
infra hyr in tillräcklig kompetens från Karlssons gräv och Karssons schakt och 
transport för att uppfylla referenskraven i anbudsförfrågan, och ger planerings- och 
utvecklingschefen i uppdrag att skriva kontrakt med entreprenören då beslutet 
vunnit laga kraft. 

Beslut: 

Ärendet återremitteras för vidare beredning. 

------------ 
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SamN § 133/ 31.10.2017 

Under året beräknas etablering av entreprenaden kunna utföras, en beräknad 
kostnad om 10% av anbudssumman. 

För att minska kostnaderna i entreprenaden kan arbetsmoment och mängder inom 
tomtgränser utgå och serviser etableras vid tomtgräns för samtliga tomter.  

Dessa arbetsmoment skulle innefatta: 

ca 120m dagvattenstam 
ca 45 m vatten, avlopp, fjärrvärme belysning och dagvattenservis, besparing 
motsvarande ca 17 000 €. 
ca 75 m tryckta skyddsrör som utgår och istället utförs genom avgrävning av LV4 
och omdirigering av trafiken, besparing motsvarande ca 65 000 €. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Anbudet från Karlssons infra AB antas med en beräknad total entreprenadskostnad 
om 640 000€. Planerings- och utvecklingschefen ges i uppdrag att utarbeta 
entreprenadsavtal. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
------------- 
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§ 134 FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I MATTVÄTTEN FRÅN GETA 

SamN § 134/ 31.10.2017 
Bilaga, Geta fullmäktigeprotokoll 5/2017 

Bilaga, kostnadsförslag för deltagande i mattvätten 

Bilaga, avtalsförslag 

Ett medborgarinitiativ har väckts i Geta anordnande av en allmän mattvätt, efter 
avgörande i fullmäktige konstateras att Geta förhåller sig positiva till deltagande 
kring ett samarbete om mattvätten i Godby. 

2017 beslutade Finströms kommun att på prov låta Saltviks kommuninvånare nyttja 
tvätten. I samma skede byggde man ut tvätten med utökade torkställningar, en 
kostnad som fördelas mellan kommunerna.  

Provperioden har löpt på bra, vid intervjuer med nyttjare efterfrågades främst 
kapacitetsökning för breda mattor, vilket bör bli ännu tydligare om fler kommer 
med i samarbetet. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Geta föreslås att få ansluta till mattvätten. 

Ett uppdaterat budgetförslag skickas ut till Saltvik och Geta där en ytterligare 
utbyggnad med en bred tvättho samt en till mangel anläggs. 

Planerings- och utvecklingschefen delegeras rätt att ingå avtal om mattvätten enligt 
villkor ur bilagor. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
------------- 



                                                                 SAMHÄLLSNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 10/ 31.10.2017 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 3 november 2017  

 14 (17)  

 

 

§ 135 ÄNDRING AV ADRESSER KRING MYRVÄGEN & MATS-ERSVÄGEN I 

EMKARBY (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 135/ 31.10.2017 
Myrvägen & Mats-Ersvägen i Emkarby byggdes om för något år sedan.  

Infarten ändrades och vägarna drogs om. I Samband med detta uteblev det att 
justera fastigheternas nya adresser och vägnumror.  

Detta har lett till att vägen inte kunnat uppdateras i kartdatasystemen. 

Det är av stor vikt att räddningstjänsten samt övriga myndigheter och instanser har 
korrekt adress till berörda fastigheter och bostäder. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadsinspektören upprättar nya adresser för de berörda fastigheterna kring 
Myrvägen & Mats-Ersvägen. Sammanställningen delges berörda fastighetsägare och 
instanser. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
------------- 
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§ 136 NÄSTA MÖTE 

SamN § 136/ 31.10.2017 

Nästa möte hålls den 27:e november kl 17:00 på kommungården 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 

§ 137 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 137/ 31.10.2017 

Beslut: 

Mötet förklaras avslutat 18:40. 

------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-lem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista 
besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som 
framställer det. 
 

KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är 
part eller av en kommunmedlem.  
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Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär 
kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid 
att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


