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§ 151 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 151 / 21.12.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 152 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 152/ 21.12.2020 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Jenny Berglund och Sandra Lignell utses till protokolljusterare. 

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

§ 153 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 153/ 21.12.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med extra ärende §159 Upphandling av ramavtal för 
ventilationsrengöring. 

------------- 
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§ 154 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 154/ 21.12.2020 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom Finströms kommunaltekniska AB 

• Förfrågan om utlåtande vattentjänststrategi 

• Rapport från VA-samarbete 

• Uppföljning av ramavtal grävning 

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

• PoU §32 / 2020 Beslut om tjänsteförordnande 

• PoU §33 / 2020 Beviljande av schakttillstånd 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §88/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  

  infiltrationsbädd på fastighet Stora Stensäter 3:82,  

  Bamböle 

• BI §89/2020 Avloppstillstånd för slamavskiljare med  

  infiltrationsbädd på fastighet Svala 3:34, Torrbolstad 

• BI §90/2020 Bygglov för uppförande av glasveranda på fastighet  

  Äppelboda 2:25, Tjudö 

• BI §91/2020 Bygglov för inredning av loft i parhuslägenhet på  

  fastighet Tomt 2/Kv 13, Godby 

• BI §92/2020 Bygglov för uppförande av gårdsbastu på del av  

  fastighet Nygård 2:34, Bamböle 

• BI §93/2020 Ändring av beviljat bygglov för tillbyggnad av äppellager  

  på del av fastighet Backas 7:21, Tjudö 

• BI §94/2020 Bygglov för fasadändring samt ändring av bärande  

  konstruktioner på fastighet Godby vägstation 1:8,  

  Godby 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
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§ 155 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR 2 ST ÖVERNATTNINGSSTUGOR PÅ FASTIGHET 

60-401-9-2 

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: 

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. 
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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. 

SamN § 143/ 27.11.2017 
Efterfrågade kompletteringar enligt beslut SamN § 131/ 27.11.2017 har inte lämnats 
in till Samhällsnämnden inom angiven tid. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Eftersom de efterfrågade kompletteringarna om äganderätt samt besittningsrätt inte 
lämnats in inom angiven tid föreslås att ansökan avslås. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. Nämnden noterar även den komplettering från juridiskt ombud 
som inkommit till kommunen den 27:e november och konstaterar att inkomna 
handlingar inte påverkar nämndens beslut. 

SamN § 147/ 27.11.2017 
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. 
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Samhällsnämnden har vidare behandlat ärendet med tidsfrist till 21.11.2017 att 
lämna in äganderättsbevis samt besittningsrätt. Kompletteringar har inte lämnats in 
till Samhällsnämnden före utsatt tid. 

I PBL § 93 stadgas om tvångsmedel: 

”Den som handlar i strid med denna lag eller bestämmelser eller beslut som har 
meddelats med stöd av lagen kan av byggnadsinspektören förbjudas att fortsätta 
med den rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter 
inom utsatt tid. Byggnadsnämnden ska utan dröjsmål uppta ärendet till behandling. 
Byggnadsnämnden kan förena förbud och åläggande som meddelats med stöd av 1 
mom. med vite eller hot om utförande av det försummade på den försumliges 
bekostnad. Tvångsåtgärder vidtas dock inte om den rättsstridiga verksamheten eller 
försummelsen är av ringa betydelse. 

Polisen är skyldig att ge handräckning om det är nödvändigt för att avbryta en 
rättsstridig åtgärd som avses i denna bestämmelse. Marknadsmyndigheten har i 
tillämpliga delar samma befogenheter som byggnadsinspektören och -nämnden.” 

 

Samtidigt gäller följande enligt PBL om byggnadsbrott: 

”95 §. Byggnadsbrott  

Den som utan tillstånd eller anmälan som förutsätts i denna lag börjar bygga eller 
vidtar någon annan åtgärd eller försummar sin skyldighet på ett sätt som strider mot 
denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska för 
byggnadsbrott dömas till böter eller fängelse i 3 månader. Byggnadsnämnden ska 
göra polisanmälan om inte gärningen eller försummelsen med hänsyn till 
omständigheterna ska betraktas som ringa och det allmänna intresset inte kräver att 
åtal väcks.” 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden ber byggherren att avlägsna de fyra byggnaderna utan bygglov till 
31.1.2018. Alternativt måste en bygglovsansökan med giltiga äganderättsbevis samt 
jordförvärvsrätt/jordförvärvstillstånd lämnas in senast 31.12.2017. 

Om inte detta hörsammas tar nämnden ställning till åläggande av vite eller eventuell 
rivning på byggherrens bekostnad. 

Samhällsnämnden anser också att försummelsen är så pass allvarlig att en 
polisanmälan om byggbrott enligt PBL§95 görs i detta skede. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 93, 95 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
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SamN § 106/ 29.9.2020 

Samhällsnämnden har avvaktat förvaltningsdomstolens beslut i SamN § 143/ 
27.11.2017 och Ålands polismyndighets beslut i SamN § 147/ 27.11.2017. Dessa två 
ärenden är nu avgjorda och har delgivits i Samhällsnämnden. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden upplyser fastighetsägaren att berörda byggnader fortsättningsvis 
saknar bygglov.  

Eftersom ändringar kan ha skett i äganderättsbevisen under ärendets gång 
uppmanar Samhällsnämnden att en ny bygglovsansökan ska lämnas in. Ansökan 
med kompletta handlingar ska vara Samhällsnämnden tillhanda senast 10.11.2020. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

SamN § 155/ 21.12.2020 

Samhällsnämnden har inom utsatt tid den 9.11.2020 mottagit en bygglovsansökan 
för 2 st. övernattningsstugor på nämnda fastighet. Byggnaderna uppdagades år 
2017 att de saknade bygglov. Därför är det också PBL och kommunens 
byggnadsordning som var gällande år 2017 som står till grund för bedömning av 
dessa bygglovsansökningar. Med en godkänd bygglovsansökan fanns det därför 
förutsättningar till att uppföra dessa byggnader vid gällande tidpunkt. 

Beslut:  

Konstateras att Jenny Berglund anmäler och beviljas jäv. 

Samhällsnämnden konstaterar att förutsättningar för att bevilja bygglov finns.  

Enligt år 2017 gällande PBL §73 ska grannarna höras på plats innan en ansökan avgörs 
om detta inte är uppenbart onödigt. Byggnadsinspektören anser att en syn på plats 
tillsammans med grannarna är skälig före bygglovsansökan avgörs.  

Förvaltningen vid byggnadsinspektionen kontaktar byggherren och grannarna för att 
boka in en syn på plats. 

I samband med platssynen går byggnadsinspektören och fastighetsägaren igenom de 
övriga byggnaderna på fastigheten för att kontrollera att samtliga byggnader är 
uppförda enligt PBL och kommunens byggnadsordning, samt uppfyller gällande krav 
för avloppsanläggningar. 

I övrigt ska Byggnadsinspektionens prislista avsnitt Q. ”Avgifter vid förseelser och 
byggbrott” tillämpas. 
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§ 156 UTSTÄLLNING AV VÄGPLAN BJÄRSTRÖMSGATAN 

SamN § 143/ 26.11.2019 
Bilaga SamN § 143/19 

Markägarna kring Bjärströmsgatan har lämnat in en anhållan om att kommunen skall 

ta över vägen då Landskapet den 2.12.2004 tagit ett beslut (nr 39) om att dra in 

Landskapsvägen ca 535m som allmän väg i västra ändan. Vägavsnittet saknar fast 

boende. Östra ändan av vägen, ca 210m är kommunalväg. Kommunens väg saknar i 

dagsläget vändplan. 

För Bjärströmsgatan finns tre alternativ. 

1. Kommunalvägen dras in då den är för kort för att uppfylla riktlinjerna 

2. Kommunalvägen byggs om med vändplan (kommunen står för kostnaderna) 

3. Kommunalvägen förlängs med den del som Landskapet drar in (markägarna 

deltar i kostnaderna enligt riktlinjerna) 

Kommuningenjörens förslag: 

Anhållan avslås då den del av vägen som Landskapet drar in inte tjänar kommunens 

samfärdsel. En vägplan ställs ut för Bjärströmsgatan då en vändplan bör byggas. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

SamN § 156 / 21.12.2020 
Bilaga: Vägplan för vändplan 

Bilaga: Avtalsförslag för inlösen av mark 

Ursprunget till anhållan från markägarna i Bjärström är att man på vägförrättning 
2018-578224 den 15.10.2019 på begäran av markägare avbröt sammanträdet, 
eftersom jordägarna önskade att hela vägen skulle bli kommunalväg och att denna 
fråga skulle utrönas först. 

Samhällsnämnden beslutade att avslå ansökan och att en vägplan skulle upprättas 
för att ställas ut. 

Bestämmelser om detta hanteras under LL (1964:16) om kommunalvägar: 

4 §. En kommun som har för avsikt att bygga kommunalväg kan anhålla hos 
landskapsregeringen om uppgörande av vägplan och kostnadsförslag för vägen. Till 
anhållan skall fogas kommunfullmäktiges förberedande beslut om byggande av 
vägen, karta på vilken den planerade vägsträckningen inritats samt förteckning över 
dem som vägen är avsedd att betjäna. En kommun kan även besluta att själv göra 
upp vägplan och kostnadsförslag. Efter att vägplanen och kostnadsförslaget 
uppgjorts och tillställts kommunen, i det fall att landskapsregeringen uppgjort 
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vägplanen, kan kommunen anhålla hos landskapsregeringen om förhandsbesked 
rörande byggnadsbidrag för vägen. (1997/80)  

… 

Innan vägplan antas skall den ha varit framlagd till allmänt påseende under 14 dagars 
tid. Beslut om att anta vägplanen och bygga vägen skall underställas 
landskapsregeringen för fastställelse. I anslutning till fastställelsebeslutet beviljas 
kommunen vägrätt. (1987/24) Då frivillig överenskommelse med berörda 
fastighetsägare angående upplåtande av nödigt vägområde, ersättning för mark, 
skada och men eller för vägmaterial icke kunnat träffas, bör kommunen hos 
[länsstyrelsen] anhålla om förordnande för vägförrättning. 

Ålands Landskapsregering har tagit fram ett förslag till vägplan för en vändplan. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ställer ut vägplanen under 14+7 dagar mellan den 23:e december 
till och med den 13:e januari 2020. Samhällsnämnden delger initiativtagaren till 
anhållan om ombildande av delar av Bjärströmsgatan till kommunalväg, samt 
rågrannar till berört område, vägplanen till kännedom. 

Samhällsnämnden tillställer avtalsförslaget för inlösen av mark till kommunstyrelsen 
för godkännande. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 157 DETALJPLAN NORRA KNAPPELSTAN 

SamN § 89/ 25.8.2020 
Bilaga Detaljplaneförslag 

Bilaga: Planbeskrivning 

Kommunen har tidigare arbetat med en detaljplan för Sandbol. Då arbetet kring 

denna är pausat så har ett delområde isolerats för att kunna fastställas och klargöra 

anslutningar till Sandbol fastigheten samt möjliggöra fastställandet av en plan för 6 

tomter i enlighet med budget. 

Planförslaget innebär att 6st nya bostadstomter anläggs norr om Knappelstan. 

Planerings- och utvecklingsingenjörens förslag: 

Planförslaget delges byggnadsinspektionen, Ålands landskapsregering, Ålands 

elandelslag, Ålands vatten samt Finströms kommunaltekniska för utlåtande. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 157 / 21.12.2020 
Bilaga: Kommentarer från byggnadsinspektionen 

Planförslaget har vart tillställt namngivna instanser. 

Kommentarer har inkommit från byggnadsinspektionen. 

Finströms kommunaltekniska har etablerad kommunalteknik i området. 

Nästa steg är att ge berörda markägare möjlighet att yttra sig om planens omfattning 
och påverkan. I och med Corona situationen är folksamlingar inte att föredra, varför 
alternativa hörandesätt är att föredra. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Förvaltningen bjuder in till samrådsmöte den 14:e januari kl 18. 

Grannar från angränsande kvarter 92 samt 96 bjuds in skriftligen, annonsering sker 
även på kommunens hemsida men intresserade behöver anmäla närvaro på förhand. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 158 UPPHANDLING AV RENOVERING AV PERSONALUTRYMMEN I 

VÄGSTATIONEN 

SamN § 133 / 27.10.2020 
Bilaga: Skissritningar och anbudshandling 

Bilaga: Lista på mindre anpassningar 

Fastighetsskötarna har idag inte de ändamålsenliga utrymmen som krävs enligt lag. 

De behöver tillgång till omklädningsrum med dusch, ordentlig toalett m.m. 

Vägstationen har reparations och anpassningsbehov i lagergolvet samt 

takkonstruktionen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Planerings- och utvecklingschefen får i uppdrag att bjuda ut renoveringen av de 

sociala delarna genom öppet förfarande samt ger förvaltningen i uppdrag att beställa 

plangjutning av nedre lagret i vägstationen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

SamN § 158 / 21.12.2020 
Bilaga: Upphandlingsdokument Entreprenadsprogram samt planritningar. 

Förvaltningen har sammanställt upphandlingsdokument. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar upphandlingsdokumenten och ger planerings- och 
utvecklingschefen i uppdrag att bjuda ut dessa under perioden 23:e december till och 
med anbudsinlämning den 25:e januari kl. 15:00. Upphandlingen administreras på E-
avrop och annonseras i båda dagstidningar samt kommunens hemsida. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 159 UPPHANDLING AV RAMAVTAL FÖR VENTILATIONSRENGÖRING (EXTRA 

ÄRENDE) 

SamN § 159 / 21.12.2020 
Bilaga: Upphandlingsdokument TB samt AF 

Ventilationsrengöringar och OVK:er är lagstadgade återkommande arbeten i 
kommunens fastigheter. Från och med 1.1.2021 ska alla fastigheter ha en godkänd 
OVK, men det har visat sig krävas omfattande arbeten med sammanställning av 
handlingar och åtgärder av problem i ventilationssystemen för att kunna få godkända 
OVK:er. 

Principen för ramavtalet är att kravställa kvalité och effektivitet i arbetet för att sedan 
utföra arbetet per timdebitering. Detta ökar incitamentet för förvaltningen att 
leverera bra underlag till entreprenörer och minimerar risker för entreprenörer vilket 
gör att marginalerna kan hållas ner i debiteringen mot kommunen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar upphandlingsdokumenten och ger planerings- och 
utvecklingschefen i uppdrag att bjuda ut dessa under perioden 23:e december till och 
med anbudsinlämning den 25:e januari kl. 15:00. Upphandlingen administreras på E-
avrop och annonseras i båda dagstidningar samt kommunens hemsida. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 160 NÄSTA MÖTE 

SamN § 160/ 21.12.2020 

Beslut:  

Samhällsnämnden bokar preliminärt inkommande års möten den sista tisdagen varje 
månad men undantag för juli som inte har något möte och december som har efter 
behov. 

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

§ 161 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 161 / 21.12.2020 

Beslut: 

Mötet avslutas kl 18:08. 

------------ 
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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:  §154, §155, §156, §157, §158, §159 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §152, §153, §160 

 
 

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:  §152, §153, §160 
 
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 vartdera 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. 
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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.  
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: §151, §161 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 
 
Paragrafer i protokollet:  § 
 


