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§ 29 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 29  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 

 Beslut: 
Samhällsnämnden konstaterade sig lagligen sammankallad och beslutför 
------------- 

 

 

§ 30 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 30  
 Utses protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Samhällsnämnden utsåg Carola Boman och Carola Wikström-Nordberg till att 
justera dagens protokoll 
------------- 

 

 

§ 31 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 31  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

 Beslut: 
Samhällsnämnden godkände föredragningslistan med följande tillägg: 
 
§37 UTLÅTANDE OM ANSÖKAN OM DETALJPLANEÄNDRING BAMBÖLE 
------------- 
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§ 32 KOMMUNINGENJÖRENS ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 32  
 Tjänstemannabeslut Nr 5/2016, anställning av sommarjobbare. 
   

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.  

 
 Beslut: 

Enligt förslag 
------------- 

§ 33 BYGGNADSINSPEKTÖRENS ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 33  
Beviljade bygglov som tjänstemannabeslut mars – april 2016 
 

Bygglovsbeslut 6-2016 Sven Löfman. Bygglov för tillbyggnad av spannmålstork på 
fastighet. 60-417-3-11, Stålsby. 
 
Förlängning av bygglov 2013-38 FAB Snäckan. Förlängt tillstånd för uppställning av 
tillfälligt visningshus på fastighet. 60-408-5-100, Godby. 

  
 Byggnadsinspektörens förslag:  
 Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom 
 
 Beslut: 

Enligt förslag 
-------------  
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§ 34 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHET SANDBO 2:2, ÄMNÄS, 
JOAKIM JOHANSSON 

SamN § 34  
Joakim Johansson anhåller om bygglov för uppförande av 
gäststuga/komplementsbyggnad. 
Ansökt våningsyta utgör 50 m². 
Aktuell plats är på oplanerat område. Fastigheten 60-424-2-2 utgör enligt nu 
tillgängliga uppgifter från lantmäteriet 5000 m². 
Fastigheten är bebyggd sedan tidigare med bostadshus och garage. 
Ansökt gäststuga är en befintlig stuga som flyttas till fastigheten för att utgöra syftet 
som gäststuga/komplementbyggnad. 
Byggnaden är uppförd i lösvirke med trossbotten. Grunden utförs av gjutna plintar. 
Huset är försett med liggande panel och korrugerat plåttak.  
Vatten dras inte in i byggnaden men förses med el. 
Syn och hörande av grannar har gjorts utan anmärkningar. 
Till ansökan har bifogats ansökan om ansvarig arbetsledare. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Bygglov för nybyggnad av garage tilldelas med följande tillägg: 
- Lägessyn, grundsyn, konstruktionssyn, slut syn ska hållas. 
- Byggnaden ska målas enhetligt så den smälter in i omgivningen. 
- Arbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. 
 
Tillämpade lagrum: 
PBL § 66, 72, 73, 75 
 
Beslut 
Ärendet delegeras till byggnadsinspektören, med förbehåll  att situationsplan 
omarbetas. 
------------- 
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§ 35 UTLÅTANDE OM DETALJPLANEÄNDRING OMSORGSFÖRBUNDET 

SamN § 35 
Bilaga A: Detaljplaneförslag, planbeskrivning 

  
BN § 81/ 29.09.2015  

Ålands omsorgsförbund k.f. har kontaktat Finströms kommun med önskemål om 
arrende (senare köp) av parkmark. Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett 
tjänsteutlåtande i ärendet. Se bilaga bilaga A§81 BN/15.  
Föredragande tjänsteman: Planerings- och utvecklingschefen.  
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Finströms kommun avslår 
ansökan så som den nu är formulerad. Därtill föreslår byggnadsnämnden att 
kommunen på Ålands Omsorgsförbund k.f.s bekostnad medger detaljplaneprövning för 
att ändra ifrågavarande parkremsas användningsändamål så att det kan säljas till 
Ålands Omsorgsförbund k.f.  
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag.  
 

KST § 223/21.10.2015  
Konstateras:  
Efter byggnadsnämndens behandling av frågan 29.9 har från markägare 12.10 
inkommit anhållan om detaljplanering.  
 
Vik kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadsnämndens förslag att anhållan om 
inlösen av markområde enligt bilaga avslås, samt att anhållan om detaljplaneändring 
behandlas vid inkommande styrelsemöte 4.11.2015.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
 

KST § 253/4.11.2015  
Ålands omsorgsförbund kf anhåller om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i 
Godby, enligt bilaga. De anhåller med anledning därav om att målsättningen för 
planläggningen fastställs och att planläggaren Tiina Holmberg godkänns som planerare. 
Åtgärden förutsätter även en senare marköverlåtelse mot betalning.  
Syftet med den tänkta detaljplaneändringen är att ändra användningsändamål för en 
ca 6,5 m bred remsa av parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen, för att kunna 
anlägga en handikappanpassad gårdsstig runt byggnaden, på egen tomt.  
 
Vik kommundirektörens förslag:  
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Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att 
målsättningarna för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i 
Godby fastställs enligt bilaga, samt att Tiina Holmberg godkänns som 
planläggare. 
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet 
av planen samt för kommunens handläggningskostnader.  
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med 
beviljade lov och inom ramen för nu gällande detaljplan.  
Vid en eventuell överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då gällande 
prissättning för bostadstomter.  
 
Konstateras:  
Till följd av nytillkommen information i frågan anser vik kommundirektören att ärendet 
med fördel kunde återremitteras i väntan på korrigerat planförslag.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.  
 

KST § 263/18.11.2015  
Ålands omsorgsförbund kf har inkommit med en förnyad anhållan om lov att ändra  
detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, enligt bilaga.  
 
Vik kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att begära byggnadsnämndens utlåtande i fråga om Ålands 
omsorgsförbunds anhållan om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, 
enligt bilaga.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
 

BN § 103/15.12.2015  
Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett tjänsteutlåtande, se bilaga A, i ärendet 
vari behov av ändringar av de önskade målsättningarna för detaljplanering 
framkommer.  
Dick Lindström anmälde jäv. Jävet godkändes och Dick Lindström avlägsnade sig från 
lokalen under ärendets behandling. Carola Boman utsågs till ordförande för ärendet.  
 
Förslag:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt utlåtande 
till kommunstyrelsen.  
 
Beslut:  
Byggnadsnämnden ställer sig bakom planerings- och utvecklingschefens 
utlåtande som skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 

KST § 7/13.1.2016  
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Konstateras:  
Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv.  
Vik kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planläggare för den 
anhållna detaljplaneändringen, och föreslår inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i 
Godby fastställs enligt bilaga, men i enlighet med byggnadsnämndens utlåtande (BN § 
103/2015) förutsätts att verksamhetens behov av parkeringsplatser redovisas i 
kommande detaljplan och att desamma ryms inom egen tomt.  
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av 
planen samt för kommunens handläggningskostnader.  
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med 
beviljade lov och inom ramen för nu gällande detaljplan.  
Vid en eventuell kommande överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då 
gällande prissättning för bostadstomter.  
 
Beslut:  
Enligt förslag.  

KFGE § 7/21.1.2016  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen 
detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs enligt bilaga, men i 
enlighet med byggnadsnämndens utlåtande (BN § 103/2015) förutsätts att 
verksamhetens behov av parkeringsplatser redovisas i kommande detaljplan och att 
desamma ryms inom egen tomt.  
 
Diskussion:  
Ledamot Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets 
avgörande.  
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  

KST § 60/6.4.2016  
Planerare Tiina Holmberg har tagit fram förslag till detaljplan för området, enligt 
bilaga.  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för tomt 3 i kvarter 
10 vid Tistelgränd i Godby by (fastighet 2:41) samt en del av parkområdet vid 
södra tomtgränsen (del av fastighet 2:37) enligt bilaga till allmänt påseende i 30 
dagar, samt att begära samhällsnämn-dens utlåtande över detsamma. Rågrannar 
delges planförslaget innan utställningstiden inleds. 
 
Ålands landskapsregering, Finströms kommunaltekniska, Ålands Elandelslag, Ålands 
vatten och Kraftnät Åland uppmärksammas på planförslaget med möjlighet att 
framföra synpunkter kring detsamma under utställningstiden.  
 
Konstateras: Rolf Karlsson anmäler och beviljas jäv.  
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Beslut:  
Enligt förslag.  
------------- 
 

 
SamN § 35/26.4.2016 

 
Samhällsnämnden har mottagit enligt KST § 51/16.3.2016 ett utlåtande över 
detaljplaneändring omsorgsförbundet på fastigheterna 2:41 samt del av 2:37. 
 
Planerare Tiina Holmberg har tagit fram ett förslag till detaljplan för det aktuella området som 
är utställd för allmänhetens påseende i 30 dagar t.o.m. 16.5.2016. 
 
Motiveringen av planläggaren lyder: 
 

DETALJPLANÄNDRING 
 
Målsättningarna 

De av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastslagna målsättningarna är: 
1. att byta en ca 6,5 m bred område parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen. 
Motiveringen är önskan att kunna bygga en handikappanpassad gårdstig runt nybygget, på 
egen tomt. 
2. att ändra exploateringstalet från nuvarande 0,2 till 0,25. Motiveringen är att ha möjlighet 
till gårdsförråd för de boende i norra ändan av tomtområdet i framtiden. Alla grannar vid 
Maskrosvägen har 0,3 som exploateringstal. 
3. att ändra byggytan för tomten så att hacket i byggytans västra gräns tas bort och en 
bredare byggyta formas till norra delen av tomten. Motiveringen är samma som i förra punkt. 
Norra delen av tomten anses passa bra för detta ändamål, för det gårdsområdet som är 
värdefullast och aktivt i bruk för de boende är vid bostadsbyggnaderna, längre söderut. 
4. Tillägg till målsättningarna enlig beslut KST§7/16 och KFGE§7/16: att verksamhetens behov 
av parkeringsplatser redovisas inom egen tomt i kommande detaljplan 

Innehåll 
I detaljplanändringen utvidgas tomtområdet ca 6,5 m söderut. Byggytan i norra tomtändan 
förstoras, dock så att minimiavståndet från byggytan till rågrannarna inte förminskas. 
Byggnadsrätten förhöjs från e=0,2 till e=0,25. Reservering för parkeringsplatser enligt normen 
redovisas inom egen tomt. Den tillåtna våningsytan för ekonomibyggnaderna förstoras i 
planbestämmelserna. 
Detaljplanändringen inkluderar 4846 m2 tomtareal med planbeteckning AS, kvartersområde 
för social verksamhet. 
Exploateringstal 0,25 ger 1211 m2 byggnadsrätt på den sammanslagna tomten. Höjningen av 
byggnadsrätten blir 242 m2. Den befintliga serviceboende-byggnaden inklusive 
ekonomibyggnad har en vånings yta på 344 m2, nybygget har en vånings yta på 646 m2 och 
totalt blir den använda byggnadsrätten 990 m2. 

Motivering och genomförande 
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Initiativet till detaljplanändringen har tagits av fastighetsägaren Ålands Omsorgsförbund K.F. 
Motiveringen för planändringen är att kunna ordna  bekväma och hinderfira gångar runt 
servicehusbyggnaden på egen tomt för de boende. Behovet av utevistelse och promenader i 
närheten är speciell stort i ett serviceboende, där de boendes rörelseförmåga varierar. 
Genomförandet av planändringen kräver inga åtgärder av Finströms kommun. Ålands 
Omsorgsförbund K.F. ombesörjer om ingärdningen, stigar och planteringar av den nya 
tomtdelen. 

 
Med hänvisning till att det tillkommande berörda området i generalplan (fastställd 
2010) är markerat som HF-område (område för handel förvaltning och service) och i 
detaljplan (fastställd 1990) som PN-område (område för parkmark, med undantag 
för jordbruksområde) och till dagens datum inte nyttjas i rekreationssyfte ses inget 
hinder för den delen av detaljplaneändringen. 
 
Med hänvisning till omkringliggande högre exploateringstal på 0,3 ses inte heller 
något hinder till en justering från 0,2 till 0,25.  
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att presenterad 
detaljplan kan antas. 

 
Beslut 
Enligt förslag. 
---------- 
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§ 36 DISKUSSIONSPUNKT OM NY BYGGNADSORDNING I FINSTRÖM  

SamN § 36 
Dagens gällande byggnadsförordning i Finström är från 1986 och med reviderad 
plan- och bygglag, samt det faktum att Godby numera är en tätort, finns också 
anledning att revidera byggnadsförordningen. 
Mariehamn, Lemland, Hammarland och Geta har nyligen sett över sina 
byggnadsordningar. 
 
Enligt PBL (2008/102) 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: 
Byggnadsordningen behöver uppdateras. 
 
Tillämpade lagrum: 
PBL § 8 
 
Beslut 
Nämnden ger byggnadsinspektören i uppdrag att utarbeta ett förslag för nämnden 
till oktober månads möte. 
---------- 
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§ 37 UTLÅTANDE OM ANSÖKAN OM DETALJPLANEÄNDRING BAMBÖLE (EXTRA 
ÄRENDE) 

SamN § 37 
Bilaga B: Ansökan, tjänstemannautlåtande 
 
Daniel Danielsson anhåller om ändring av detaljplan på fastigheten 60-401-3-58. 
 
Utlåtande enligt SamN bilaga B §37/16. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 

 
Beslut 
Enligt förslag. 
---------- 

§ 38 NÄSTA MÖTE 

SamN § 38 
Beslut: 
Nästa möte hålls 31.5.2016 kl 18.30 
------------- 
 

§ 39 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 39 
Beslut: 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 19.20. 
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:   
 

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. 
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.  
 

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. 
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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. Beslutet är anslaget 
 
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. 
 
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. Handlin-
garna 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. 


