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§ 133 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 133 / 28.11.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Samhällsnämnden konstaterar sig lagligt sammankallade och beslutsföra. 

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

§ 134 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 134/ 28.11.2022 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Jenny Berglund och Madeleine Lindblom utses till protokolljusterare. 

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

§ 135 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 135/ 28.11.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 136 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 136 / 28.11.2022 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• Projektstatus 

• Vattenkontrollprogram mot ÅMHM 

• Uppdaterad budget 2023 

• FÅB höstmöte 

Byggnads- & miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §55/2022 Simon Österlund & Emma Björkskog, Bygglov
  Installation av eldstad, fastighet Hassebo 4:53,  

  Pålsböle 

• BI §56/2022 Siw Kyrkslätt, Avloppstillstånd,  
  Slamavskiljare med efterföljande infiltration,  

  Charlottebo 3:33, Bamböle 

• BI §57/2022 Katarina Eriksson, Avloppstillstånd, Sluten  

tank och infiltrationsanläggning för gråvatten, 
Katarinalund 2:56, Svartsmara 

• BI §58/2022 Henrik & Minnamari Thyren, Avloppstillstånd,
  Sluten tank och infiltrationsanläggning för gråvatten,  

  Saltkråkan 2:195, Grelsby 

• BI §59/2022 Åsa & Daniel Holmen, Bygglov,  
  Installation av eldstad & skorsten, Mellangård 3:46,  

  Kulla 

• BI §60/2022 Nicolae & Mona Cepeha, Bygglov, 
  Installation av eldstad & skorsten, tomt 6/ kvarter 100,  

  Godby 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------  
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§ 137 REMISS: UTLÅTANDE OM VÄGLEDNING FÖR SMÅ 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR VID KÄNSLIGA OMRÅDEN PÅ ÅLAND 

SamN § 137/ 28.11.2022 
Bilaga: Vägledning för små avloppsanläggningar vid känsliga områden på Åland 

 

Landskapsregeringen ger Finströms kommun möjlighet att lämna synpunkter på 
förslag till Vägledning för små avloppsanläggningar vid känsliga områden på Åland. 

Syftet är att vägledningen ska bidra med information om hur man bäst anlägger 
avloppsanordningar i de mest känsliga områdena på Åland.  

De nuvarande föreskrifterna är inte speciellt nyanserade, eller detaljerade och 
eftersom det idag finns en mängd tekniker som kan uppfylla en hög skyddsnivå för 
både miljö och hälsa så har landskapsregeringen tagit fram en vägledning som 
förtydligar villkor för en hög skyddsnivå vid en dricksvattentäkt eller annat känsligt 
område. 

Finströms kommun har idag ett stort område med byggnation som ligger innanför 
vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden. 

Byggnads & miljöinspektörens förlag: 

Samhällsnämnden ger följande utlåtande till Landskapsregeringen: 

- Samhällsnämnden ställer sig positivt till denna vägledning. Kommunen har saknat 
och efterfrågat modernare tillämpningar kring enskilda avlopp inom 
vattenskyddsområdet. Det är viktigt med tydlig vägledning kring hur enskilda 
avloppstillstånd ska hanteras innanför vattenskyddsområdet. 

- Vägledningen är klar och tydlig med gränserna var normal & hög skyddsnivå ska 
tillämpas. Denna vägledning är anpassad till dagens avloppsanläggningar och 
produkter.  

- ” Nya avloppstillstånd kan beviljas för 10 år om det påvisas att 
avloppsanläggningen uppfyller ställda krav”  

Ett förtydligande behöver göras kring detta krav. Det behöver specificeras hur 
kommunerna ska behandla dessa anläggningar om dom inte uppfyller 
reningskraven efter 10 år. För dagens moderna avloppsanläggningar kan 10 år 
anses vara för kort tid för denna investering. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

-------------- 
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§ 138 NAMN FÖR GRELSBYOMRÅDET 

SamN § 124/ 25.10.2022  

Flera verksamheter som är verksamma inom det gamla sjukhusområdet har begärt 
skyltning uppe vid Getavägen. För enklare skyltning bör man hitta ett gemensamt 
områdesnamn till vilket man kan knyta service-symboler på trafikskylten. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden hör områdesägaren om ett lämpligt namn som nämnden kan ta 
ställning till. 

Beslut:  

Samhällsnämnden hör områdesägaren och ger som förslag inför val ”Grelsby strand”. 
Sökande uppmanas inom 18:e november med synpunkter på förslaget. 

 

SamN § 138/ 28.11.2022 
Fastighetsägaren är positiv till att namnge området till ”Grelsby Strand”. 
Fastighetsägaren ger också förslaget att namnge huvudvägen på området till 
”Strandvägen” 

Byggnads & miljöinspektörens förlag: 

Samhällsnämnden namnger området till ”Grelsby strand” och huvudvägen på 
området namnges till ”Strandvägen”. 

Fastighetsägaren står för adresskyltarna. 

Byggnads & miljöinspektören får i uppdrag att korrigera och tilldela nya adresser på 
området. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

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

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 10/22  28.11.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 29 december 2022  

 7 (15)  

 

 

§ 139 BYGGNADSORDNING 

SamN § 68/ 28.8.2018  
Bilaga: Förslag till reviderad byggnadsordning.  

Dagens gällande byggnadsförordning i Finström är från 1985. 2011 gjorde Ålands 
Landskapsregering ett modellförslag för kommunernas byggnadsordningar enligt 
nuvarande Plan- och bygglag (2008:102).  

Enligt PBL (2008/102) 8 § står följande om kommunernas byggnadsordning:  

”8 §. Byggnadsordning Kommunen kan göra upp en byggnadsordning. I 
byggnadsordningen kan bestämmelser tas in som förutsätts av de lokala 
förhållandena och som är nödvändiga för ett planmässigt och lämpligt byggande, att 
skydda natur- och kulturvärden, att markanvändningen ska medföra minsta möjliga 
negativa miljöpåverkan samt för att en god livsmiljö ska kunna skapas och bevaras. 
Bestämmelserna i byggnadsordningen kan gälla tomters beskaffenhet, byggnaders 
utformning och placering, anpassning av byggnader till miljö och omgivning, 
byggnadssättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, vården av den 
bebyggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp, minsta storlek på tomt, 
byggnadsrätt, avstånd till strand, antalet byggnader som får placeras på tomten samt 
definiering av ett område i behov av planläggning. Om man i byggnadsordningen tar 
in villkor för minsta storlek på tomt, byggnadsrätt, minsta avstånd till strand eller 
antalet byggnader som får placeras på tomten ska detta motiveras i 
byggnadsordningen. Byggnadsordningens bestämmelser kan variera för olika 
områden i kommunen. Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte om 
något annat bestäms om saken i en generalplan eller i en detaljplan. Bestämmelserna 
i byggnadsordningen får inte vara oskäliga för markägare och andra rättsinnehavare. 
Landskapsregeringen ska göra upp en modell för kommunernas byggnadsordningar.”  

 

Byggnadsinspektörens förslag:  

Nämnden diskuterar igenom det reviderade förslaget för vidare behandling i 
Samhällsnämnden under hösten. Sedan skickas förslaget vidare till Kommunstyrelsen 
som nästa led i antagningsprocessen av den reviderade byggnadsordningen.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag  

 
SamN § 18/26.2.2019  

Bilaga: Förslag till ny byggnadsordning.  

Byggnadsinspektören har arbetat vidare med ett förslag till ny byggnadsordning. 
Bilagan har omarbetats efter Nämndens kommentarer samt anpassats till Finström.  
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Byggnadsinspektörens förslag:  

Samhällsnämnden godkänner förslaget till en ny byggnadsordning. Förslaget sänds 
vidare till Kommunstyrelsen som tar ställning till Samrådsmöte enligt PBL §9.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag.  

 
KS § 31/27.2.2019  

Plan- och bygglagen reglerar antagande av byggnadsordning och 
samrådsmötesförfarande:  

”9 §. Antagande av byggnadsordningen  

Byggnadsordningen antas av kommunfullmäktige. När byggnadsordningen bereds 
ska i tillämpliga delar bestämmelserna i 30 § om hörande i beredningsskedet och i 31 
§ om utställande av planförslag iakttas varvid även landskapsregeringen skall höras.” 

”30 §. Hörande i beredningsskedet När en plan utarbetas ska andra kommuner, 
myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till 
samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är ändamålsenligt 
med tanke på planens syfte och betydelse. Syftet med hörandet är att förbättra 
beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan. Resultatet av hörandet 
och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska redovisas då 
planförslaget ställs ut. ”  

”31 §. Utställande av planförslag Innan en plan antas ska kommunen ställa ut 
förslaget under minst 30 dagar. Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. 
har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på planförslaget. 
Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar behöver dock inte 
vara utställd under mer än 14 dagar. Meddelande om att planförslaget ska ställas ut 
ska senast sju dagar före utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av 
förslaget samt till markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark 
inom planområdet. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen ifråga 
har godkänt planförslaget.”  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny byggnadsordning och ger 
samhällsnämndens förvaltning i uppdrag att kalla till samrådsmöte måndag 18 mars 
kl 18:00 på Kommungården i Godby.  

Angränsande kommuner samt landskapsregeringen och andra berörda instanser och 
personer enligt PbL 30 § bjuds in och delges förslaget inför mötet.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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KS § 7 / 22.1.2020 
Bilaga: Förslag till byggnadsordning för Finströms kommun  

Planerings- och utvecklingschefens beredning: 

Byggnadsinspektören har omarbetat byggnadsordningen med beaktande av inkomna 
synpunkter från samrådsmöte. 

 

Diskussion 

Ledamot Miina Fagerlund föreslår att under punkt 4.2 stryks punkten att minst var 
7:e meter ska en brytning i takkonstruktionen utföras gällande båthus.  

Roger Höglund understöder förslaget. 

 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta och ställa ut byggnadsordningen för allmänt 
påseende mellan den 29:e januari till och med 2: a mars 2020. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att under punkt 4.2 stryks punkten att minst var 7:e meter 
ska en brytning i takkonstruktionen utföras gällande båthus. 
 

SamN § 12/ 25.2.2020 
Bilaga: Förslag till byggnadsordning för Finströms kommun  

Kommunstyrelsen har ställt ut byggnadsordningen för allmänt påseende mellan den 
29:e januari till och med 2: a mars 2020. 

Byggnadsinspektören har omarbetat ett nytt förslag till reglering av båthus under 
punkt 4.2 enligt: 

För båthus ska följande tas i beaktande: 

”- Fasad- och taklinjer som vetter mot vattnet och som är längre än 7 m, skall brytas 
på minst en punkt genom förskjutning eller indragning med minst 60 cm. ”  
 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar byggnadsinspektörens förslag och skickar detta som 
nämndens utlåtande över byggnadsordningen till Kommunstyrelsen. 
 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
KS § 31 /4.3.2020 

Ett förslag till byggnadsordning för Finströms kommun har vart utställt under tiden 
29 januari till och med den 2 mars 2020. Under denna tid har synpunkter inkommit 
från Samhällsnämnden med en ny formulering på utformning av båthus. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar ändringsförslaget från Samhällsnämnden och föreslår 
inför kommunfullmäktige att byggnadsordningen fastställs enligt bilaga, med 
förslaget till ändring från Samhällsnämnden.  
 

Beslut: Enligt förslag. 

 
KF § 18/12.3.2020 

Diskussion: 

Ledamot Tom Henriksson föreslår återremiss med översyn av regelverket kring 
båthus, för att tillåta större men med striktare krav kring utförande i traditionell stil 
rörande tak med mera, samt att så kallade attefallshus ska få byggas större på 
planerat än på icke planerat område, eller 25 m2 oavsett förekomst av plan. 

Förslaget vinner ej understöd. Henriksson tar tillbaka sitt förslag.  

Ledamot Åke Mattsson föreslår en kläm om att byggnadsordningen ses över före 
mandat-periodens utgång. 

Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, med tillägget att 
byggnadsordningen ses över före mandatperiodens utgång. 

SamN § 139 / 28.11.2022 
Reglerna kring strandbyggande och specifikt reglerna kring båthus har i praktiken 
fungerat bra. Slutresultatet för dessa bygglov har både från sökande och 
byggnadsinspektionens sida mottagits positivt. 

I övrigt kan det finnas små justeringar som på sikt kan ändras i byggnadsordningen. 

Byggnads & miljöinspektörens förlag: 

I dagsläget finns inget specifikt som omgående behöver ändras i byggnadsordningen. 
Ålands Landskapsregering ser för tillfället över Plan- och bygglagen samt Ålands 
byggbestämmelsesamling. Föreslås att detta ärende om byggnadsordningen är 
avslutat och kommunen avvaktar på revideringen av PBL & ÅBBS innan en eventuell 
revidering av byggnadsordningen är aktuell igen. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

-------------- 
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§ 140 ÄNDRINGAR I BUDGET 2022 

SamN § 140 / 28.11.2022 
Vid jämförelser mot årsslut konstateras att vissa budgeterade projekt på driften inte 
hinner genomföras. 

Dessa är: 

• Uppgradering av fastighetsautomation i Källbo och ÅIC inklusive renovering 
av ventilationsaggregat och kemikaliedoseringar 45 427€ 

• Fasadarbeten vid Pålsböle daghem (skorsten och fönster) 13 000€ 

• Dagvatten Källbo skola 4 000€ 

Totalt 62 427€ 

Samhällsnämnden önskar att kostnaderna för dessa projekt dras bort från årets 
budget för att läggas på nästa års driftsbudget. 

Kan även konstateras att leverans av det elverk som man tidigare äskat medel för inte 
hinner levereras under 2022. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att årets budget 
justeras under moment 4394 på kostnadsställe 53502 med en nerdragning om 
62 427€. Motsvarande summa överförs till nästa års budgetförslag. 

Man föreslår även att elverkets investeringskostnad om 30 000€ flyttas till 2023 års 
budget med motiveringen att upphandlingen sker under 2022 men leverans 2023. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

-------------- 
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§ 141 NÄSTA MÖTE 

SamN § 141/ 28.11.2022 

Beslut:  

Nästa möte hålls enligt kallelse. 

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

§ 142 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 142 / 28.11.2022 

Beslut: 

Mötet avslutas 17:45. Besvärsanvisning bifogas protokollet 

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

FRÅGESTUND 
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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:  §§ 136 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 137, 139, 140 

 
 

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:  §§ 134, 135, 141 
 
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: §§ 133, 142 
 
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:  §§ 138 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften 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 besvärsskriften 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:  §§  
 


