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§ 42 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 42 / 28.4.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar att sig lagligen sammankallad och beslutsför. 

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

§ 43 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 43/ 28.4.2020 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Vidar Nordqvist och Jenny Berglund utses till protokolljusterare. 

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

§ 44 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 44/ 28.4.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med extra ärende §52 Försäljning av lösöre 

------------- 
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§ 45 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 45/ 28.4.2020 
Information: 

Ärenden till kännedom: 

• Information gällande nuvarande undantagstillstånd samt protokoll 4-5 från 
ledningsgruppen för undantagstillstånd 

• Slutsyn Färjsundets brygga 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King §13/2020 Omvandling av semesterpremie AR 

• King §14/2020 Omvandling av semesterpremie BE 

• King §15/2020 Omvandling av semesterpremie JE 

• King §16/2020 Semester JE 

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

• PoU§9 / 2020 Beviljande av semester TD 

• PoU§10 / 2020 Beviljande av semester FM 

• PoU§11 / 2020 Beviljande av semester FM 

• PoU §12 / 2020 Omvandling av SP TD 

• PoU§13 / 2020 Beviljande av semester TD 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §15/2020 Bygganmälan om komplementbyggnad 14m2 på  

  fastighet Rönnholmen 7:25 Bjärström 

• BI §16/2020 Bygglov för uppförande av garage/Förråd på fastighet  

  Rönnholmen 7:25, Bjärström 

• BI §17/2020  Bygglov för uppförande av pool vid fastighet Tomt 1/75  

  KV, 6:147, Godby 

• BI §18/2020 Bygglov för uppförande av gårdsbastu på fastighet  

  Idelund 6:18, Godby 

• BI §20/2020 Avloppstillstånd för minireningsverk på fastighet  

  Strömsnäs 28:0, Godby. 

• BI §21/2020 Avloppstillstånd för minireningsverk på fastighet  

  Almhaga 1:32, Pålsböle. 

• BI §22/2020 Avloppstillstånd för sluten tank på fastighet  

  Södergård 1:0, Torrbolstad. 

• BI §23/2020 Avloppstillstånd för trekammarbrunn med  
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  infiltrationsbädd på fastighet Ramsvik 6:23, Svartsmara 

• BI §24/2020 Avloppstillstånd för trekammarbrunn med  

  infiltrationsbädd på outbrutet område 2:3-M603,  

  Svartsmara 

• BI §25/2020 Förlängning av bygglov 2014-11 

• BI §26/2020 Bygglov för uppförande av bostadsmoduler 

• BI §27/2020 Ändring av bygglov 2020-12 

• BI §28/2020 Bygglov för ändring av fritidshus till bostadshus 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------  
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§ 46 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPFÖRANDE AV PARHUS PÅ OUTBRUTET 

OMRÅDE 60-408-23-30-M608, GODBY 

SamN § 46/ 28.4.2020 
Irogen Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av parhus 
på fastighet 60-408-23-30-M608. 

Fastigheten ligger på detaljplanerat område. fastigheten utgör enligt köpebrevets 
uppgifter ca 1170 m².  

I detaljplanen är tomten markerad med BE, ”kvartersområde för egnahemshus”. 
Tomten får bebyggas med en bostadsbyggnad inrymmande högst två 
bostadslägenheter. 

Ansökt våningsyta utgör 203 m² i 1 våning. Tomten har en byggrätt om totalt 234 m² 
våningsyta. Således kvarstår en byggrätt om 31 m². 

Byggnaden uppförs i träkonstruktioner. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, takpannor 

▪ Fasad, liggande spontad träpanel 

Godkänd energiberäkning finns bifogad ansökan. 

Enligt bifogad ansökan ansluts byggnaden till det kommunala vatten och 
avloppsledningsnäten. 

Fastigheten ligger innanför vattenskyddsområde. 

Underrättande av grannar har utförts enligt PBL §73. Några synpunkter har inte 
inkommit till kommunen. 

Avvikelser och undantag: 

Huset placeras 1 m utanför byggrutan på tomtens norra sida. För detta har det 
behandlats ett förhandsutlåtande om avvikelse från detaljplanen enligt SamN § 139/ 
26.11.2019: 

”Eventuell köpare till tomt på Lövgränd 6 i Godby ansöker om att få bygga utanför 
byggrutan på tomten. Ansökan gäller byggnation 1 m utanför byggrutan på norra 
sidan med av tomten. Detta för att få möjlighet att uppföra ett parhus med bra 
planering. Byggrutan blir då 20 m från landskapsvägens mitt enligt 
landskapsregeringens regler för byggande vid landskapsvägar. Undantag har tidigare 
beviljats på närliggande fastigheter.   

 

Vikarierande byggnadsinspektörens förslag:  

Nämnden ger som utlåtande att överskridning av byggrutan med 1 m mot 
Stornäsvägen bör vara möjligt, på lika grunder som närliggande fastigheter har fått 
beviljat tidigare. 
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Beslut: 

Beslut enligt förslag.” 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Godkännande av ansökt avvikelse godkänns med följande motivering: 
De två intilliggande fastigheterna har beviljats samma undantag. 
Byggnaden hamnar nu i samma linje som byggnaderna på 
grannfastigheterna. Avvikelsen strider inte mot planens målsättningar 
och syfte. 
Bygglov för uppförande av parhus enligt bifogade handlingar tilldelas 
enligt följande: 
- Inledande möte ska hållas på byggnadsinspektionen före byggstart. 
- Ansvarig bygg och FVA-arbetsledare ska vara godkänd före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Läges- och höjdbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Kanalsyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

 
- Byggnaden ska miljöanpassas till omgivningen vad gäller 

färgsättningen. 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda 

anmärkningar ska följas. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 

byggbestämmelsesamling. 
- Reglerna kring vattenskyddsområdet ska följas. 
- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem år från att 

detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på ansökan förlängas med 
högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet ha förfallit. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 47 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPFÖRANDE EKONOMIBYGGNAD PÅ 

FASTIGHET RAMSVIK GÅRD 6:28, SVARTSMARA 

SamN § 47 / 28.4.2020 
Christina Carlsson och Dany Nordström anhåller enligt bifogade handlingar om 
bygglov för uppförande ekonomibyggnad på fastighet 60-418-6-28 

Fastigheten ligger på oplanerat område. fastigheten utgör enligt legoavtalets 
uppgifter 7320 m².  

Ansökt våningsyta utgör 159 m² i 1 våning.  

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med bostadshus. Byggrätten överskrids inte. 

Fasadmaterial:  

▪ Tak, tegelpannor. 

▪ Fasad, liggande spontad träpanel. 

 

Underrättande av grannar har gjorts enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte 
lämnats in till kommunen. 

Byggnaden ansluts med vatten och avlopp. Avloppsvattnet leds till tidigare godkänd 
avloppslösning på tomten. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av ekonomibyggnad enligt bifogade handlingar 
tilldelas enligt följande: 
- Alex Eriksson godkänns som ansvarig arbetsledare. 
- Lennart Hellman godkänns som ansvarig FVA-arbetsledare. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Läges & höjdbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Slutsyn 

 
- Byggnadens färgsättning ska miljöanpassas till omgivningen. 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda 

anmärkningar ska följas 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 

byggbestämmelsesamling. 
- Byggnadsarbetena skall påbörjas inom tre år och slutföras inom fem 

år från att detta bygglov vunnit laga kraft. Giltighetstiden kan på 
ansökan förlängas med högst 2 år i taget. I annat fall anses bygglovet 
ha förfallit. 
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Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 48 EKONOMIUPPFÖLJNING KVARTAL 1 2020 

SamN § 48/ 28.4.2020 
Bilaga: Uppföljning Q1 

Uppföljning kvartal 4 inom: 

• Teknisk sektor 

• Byggnadsinspektion 

• Hyreshus 

• Investeringar 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag 

------------- 
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§ 49 RENOVERING PÅLSBÖLE DAGHEM 

SamN § 49/ 28.4.2020 
Bilaga: Förslag till rumsprogram inkl. ritningar 

Bilaga: Skrivelse 

Pålsböle daghem har drabbats av två vattenskador från golvvärmesystemet. Under 
reparationen av dessa har även vissa riskkonstruktioner noterats i delar av huset. 

Dessa kommer att belasta kommunen ekonomiskt då dessa inte kan härledas till 
försäkringsskadorna, dessa medel finns inte beaktade i liggande budget. 

Eftersom vissa arbeten redan är påbörjade är det att rekommendera att färdigställa 
dessa arbeten i väntan på att tilläggsanslag beviljas och att en mer ingående 
kostnadsberäkning utförs på samtliga arbeten listade i rumsprogrammet. Dessa 
arbeten är markerade med rött i rumsprogrammet. 

Samhällsnämnden har 75 000€ upptaget som investeringsmedel för att åtgärda 
entrén vid Breidablick. Samtliga dessa medel föreslås flyttas till driften. 70 000 av 
dessa medel föreslås att används till renovering av Pålsböle daghem och resterande 
används till en mindre plattläggning i anslutning till entrén och handikaphissen vid 
Breidan. 

Kommuningenjörens förslag: 

Samhällsnämnden tar ställning till förslaget för rumsprogram och äskar om att få 
flytta Investeringsmedel för Breidablicks entré till renovering av Pålsböle daghem. 

Samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att slutföra påbörjade identifierade 
arbetsmoment (rödmarkerat i bilagan) för att undvika onödiga belastningar på 
personal och verksamhet. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg att ett kostnadsförslag skall presenteras för och 
godkännas av nämnden per mail innen vidare arbeten vidtas. 

------------- 
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§ 50 DETALJPLANEÄNDRING TOMT 2-4 KV 19, GODBY 

SamN § 150/ 26.11.2019 
Bilaga: Detaljplan utklipp 1964 

Bilaga: Detaljplan 1964 

Kvarter 19 i Godby har en befintlig ändrad detaljplan fastslagen 1969. Då byggdes ett 

internat för skolungdomar på en del av tomten, varför troligen en skild tomt 

fastställdes. Tidigare var tomt 2-4 en och samma tomt. 

Befintliga Rosengård är delvis byggt utanför byggrutan för fastigheten, numera är 

också det gamla internatet en del av Rosengårds verksamhet för äldreomsorg. 

För kommande utbyggnad av Rosengård behöver tomt 2-4 återigen slås ihop till en 

och samma tomt. 

Målsättningen är att göra detta enligt befintliga fastighetsindelningar och med 

modell av ursprunglig detaljplan. 

För planeringen föreslås Tiina Holmberg som planerare. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att man godkänner Tiina 

Holmberg som planerare och för planändringen till fullmäktige för godkännande av 

målsättningar. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 232/3.12.2019 
Bilaga: Detaljplan utklipp 1964 

Bilaga: Detaljplan 1964 

Tf.Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring 

av tomt 2–4, kv 19, i Godby och föreslår inför kommunfullmäktige att 

målsättningarna godkänns enligt ovan. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 84/12.12.2019 
Bilaga: Detaljplan 1964 

Bilaga: Detaljplan utklipp 1964 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner målsättningarna för 

detaljplaneändring tomt 2-4 kv 19, Godby enligt samhällsnämndens förslag SamN § 
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150. 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkändes 

SamN § 14/ 25.2.2020 
Bilaga förslag till plan 

Landskapsarkitekten har tagit fram ett första planförslag. 

Huvuddrag för planen är: 

-Exploateringsrätten är oförändrad. 

-Tidigare tre tomter sammanslås till en enhetlig tomt. 

Då huvudsakligt användningsområde inte ändrar samt exploateringsgrad inte utökas 

så faller ärendet enligt Finströms förvaltningsstadga under nämndens 

beslutsbehörighet. 

Planförslaget diskuteras. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Ärendet återremitteras med önskemål om att områdesarkitekten inarbetar även: 

-En breddning av vägområde för att inrymma GC-bana 

-Tydligare skrivningar om antal parkeringar 

-Begränsningar om var infart till tomt får placeras och vilka bredder dessa får ha. 

-Hänsyn skall tas i bestämmelserna för Linneagårdens befintliga källarplan. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 50/ 28.4.2020 
Bilaga: Förslag till planbeskrivning och plankarta 

Nytt förslag har utarbetats av planeraren där nämndens tidigare kommentarer 
beaktats. 

Användningsändamål, exploateringsrätten och utsträckningen av byggnadsrutorna 
förblir oförändrade varför planen kan betraktas ha ringa verkningar på omgivningen 
och ett 14 dagars utställningsförfarande kan tillämpas. 

Beslutanderätten i planärendet faller under Samhällsnämnden enligt 
förvaltningsstadgan §60 punkt 1. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar planförslaget och ställer ut planen för allmänt 
påseende under perioden 5:e maj till och med 19:e maj. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 51 INVESTERINGSPRIORITERING MED ANLEDNING AV CORONA 

SamN § 51/ 28.4.2020 
Bilaga: Projektlista 2020, konsekvensbedömning av enskilda projekt 

Då kommunens ledning ser en risk för ökade underskott kommande år så föreslår 
tjänstemännen i förvaltningen att en prioritering görs bland de mest akuta 
investeringsbehoven och de mest nödvändiga driftsanslagen. 

Förvaltningen har tittat på konsekvenser av att flytta vissa anslag vilket finns bifogat. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förändringar görs i 
investeringsanslagen enligt bilaga. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 52 FÖRSÄLJNING AV LÖSÖRE (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 52/ 28.4.2020 
Bilaga: Försäljningslista 

Förvaltningen har inventerat onyttjade inventarier som kan avyttras. Identifierade 
föremål finns i bilagan. 

Utöver listan kan även ytterligare möbler och inventarier av ringa värde avyttras. 

I förvaltningsstadgan §122 står: 

”Beslut om överlåtelse av lös egendom fattas av det kollegiala organ som förvaltar 
egendomen, ifall försäljningsvärdet kan anses överstiga 10 000 euro. I övrigt ansvarar 
och beslutar kommundirektör/förvaltningschef för avyttring av lös egendom vilken 
inte längre är i bruk.” 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger förvaltning i uppdrag att sälja listade inventarier genom 
annons i kommunbladet och på kommunens hemsida. Försäljning ska ske genom 
högsta anbud per artikel, med reservationspris på mer värdefulla inventarier. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 53 NÄSTA MÖTE 

SamN § 53/ 28.4.2020 

Beslut:  

Nästa möte hålls den 26:e maj. Nästkommande möte, det sista inför sommaren hålls 
den 23:e juni. 

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

 

§ 54 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 54 / 28.4.2020 

Beslut: 

Mötet förklaras avslutat kl 18:45. Besvärsanvisning bifogas protokollet.  

------------ 
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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:  §45, §48, §49, §50, §51 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §43, §44, §53 

 
 

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:  §43, §44, §52, §53 
 
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: §42, §54 
 
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:  §46, §47 
 
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:  § 
 


