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Tid tisdag den 26 april 2022 kl. 17:00 

Plats Kommungården, Skolvägen 2 
Ärenden: 

 

§ 57 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

§ 58 PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 59 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§ 60 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

§ 61 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV BÅTHUS, SAMFÄLLT VATTENOMRÅDE 876:1, STÅLSBY 

§ 62 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV FRITIDSBOSTAD, KATARINALUND 2:56, SVARTSMARA 

§ 63 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD, KATARINALUND 2:56, SVARTSMARA 

§ 64 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, KATARINALUND 2:56, SVARTSMARA 

§ 65 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA, KATARINALUND 2:56, SVARTSMARA 

§ 66 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, KASVIKSBERGET 3:18, TJUDÖ 

§ 67 SERVICENIVÅ FÖR BRAND- OCH RÄDDNING 

§ 68 NÄSTA MÖTE 

§ 69 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

FRÅGESTUND 

 

Aron Lundström, enligt uppdrag á Ove Söderman, samhällsnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 21 april 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 29 april 2022. 
 

Intygar Aron Lundström, Teknisk chef 
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§ 57 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 57 / 26.4.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligen sammankallad och beslutsför. 

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

§ 58 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 58/ 26.4.2022 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Madeleine Lindblom och Helena Lundberg utses till protokolljusterare. 

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

§ 59 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 59/ 26.4.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 60 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 60/ 26.4.2022 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• AP-möte 2 Berghägnaden 

• RÅL omfattande av ny beredskapsplan 

• Annonsering av belysningsförnyelse 

• Annonsering av betes/ängsmark 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §9 -2022 Omvandling av semesterpremiedagar TD 

• TC §10 -2022 Semester TD 22d 

• TC §11 -2022 Semester FM 25d 

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §15/2022 Susann Christenbrunn, Anmälan, Uppförande av  

  komplementbyggnad 

• BI §16/2022 Adrian Åkerblom, Bygglov, Uppförande av fritidsbostad,  

  Bamböle 

• BI §17/2022 Roland & Linda Wahtera, Bygglov ,  

  Installation av eldstad och skorsten, Godby  

• BI §18/2022 Daniel Åberg & Mathilda Blixt, Bygglov,  

Installation av eldstad och skorsten, Tomten 6:244, 
Godby 

• BI §19/2022 David Dahlblom Bygglov, Tillbyggnad av fritidshus,  

  Strandbo 4:35, Vestanträsk 

• BI §20/2022 Brage Eriksson, Anmälan, Ändring av planlösning i  

  garage, Strömskulla 1:13, Vestanträsk 
  

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King § 6/2022 Semester BE 

• King § 7/2022 Semester JE 

• King § 8/2022 Vägbidrag 

• King § 9/2022 Semester CW 
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Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
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§ 61 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV BÅTHUS, SAMFÄLLT VATTENOMRÅDE 876:1, 

STÅLSBY 

SamN § 61/ 26.4.2022 
Boris Boman anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
båthus på fastighet 060-417-876-1. Fastigheten är ett samfällt vattenområde.  

Byggplatsen är på oplanerat område.  

Ansökt våningsyta omfattar 84 m². På samfälligheten finns flertalet båthus sedan 
tidigare. 

Båthuset uppförs i träkonstruktioner. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, plåt 

▪ Fasad, stående panel 

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande för båthus enligt Punkt 
4.1 

”Båthus och sjöbodar i ett plan utanför hamn- och bryggområden samt sjövisten får 
byggas på strandlinjen endast i de fall att de passar särskilt bra in i omgivningen eller 
den från tidigare befintliga strand- och bybebyggelsen. 

Samtliga fall prövas skilt av kommunens byggnadsnämnd.” 

”För båthus ska följande tas i beaktande: 

- Takmaterial med matt kulör 

- Fasadmaterial i trä, stenmaterial mot särskild prövning 

- Fasadfärg i matt kulör 

- Placering med gavelsidan mot vattnet 

- En taknockshöjd om maximalt 6 meter ovan medelvattenstånd 

- 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” 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden konstaterar att förutsättningar för ett beviljande av bygglov 
finns. Ärendet återremitteras för komplettering av godkännande från berörd 
samfällighet. Ärendet delegeras i sin helhet till Byggnads- och miljöinspektören för 
vidare beredning och beslut. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
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§ 62 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV FRITIDSBOSTAD, KATARINALUND 2:56, 

SVARTSMARA 

SamN § 62/ 26.4.2022 
Katarina Eriksson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
fritidshus på fastighet 60-418-2-56. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3680 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare obebyggd. 

Ansökt våningsyta för fritidsbostaden utgör 116 m² i en våning. 

Byggnaden placeras ca 35 m från strandlinjen. 

Fritidshuset uppförs i träkonstruktioner på gjuten platta. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt, grafitgrå. 

▪ Fasad, stående träpanel, mellangrå 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats till 
byggnadsinspektionen.  

Byggherren har lämnat in ansökan om vattenanslutning till det allmäna 
vattenledningsnätet.  

Enskild avloppsanläggning lämnas in enligt skild ansökan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av fritidshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Ansvariga Bygg & FVA-arbetsledare ska var inlämnad och godkänd av 

byggnadsinspektionen före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Rökkanalsyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen. 
- 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. 

- Störande reflektioner mot vattnet skall begränsas. 
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Tillämpade lagrum: 
PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 63 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD, KATARINALUND 2:56, 

SVARTSMARA 

SamN § 63/ 26.4.2022 
Katarina Eriksson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
ekonomibyggnad på fastighet 60-418-2-56. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3680 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare obebyggd. 

Ansökt våningsyta för ekonomibyggnaden utgör 15 m² i en våning. Totala byggytan 
utgör 47 m² 

Fritidshuset uppförs i träkonstruktioner på gjuten platta. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt, grafitgrå. 

▪ Fasad, stående träpanel, mellangrå 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats till 
byggnadsinspektionen.  

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av fritidshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Ansvarig arbetsledare ska var inlämnad och godkänd av 

byggnadsinspektionen före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Slutsyn 

- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen. 
- 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. 

- Störande reflektioner mot vattnet skall begränsas. 

Tillämpade lagrum: 
PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 64 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, KATARINALUND 2:56, 

SVARTSMARA 

SamN § 64/ 26.4.2022 
Katarina Eriksson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
strandbastu fastighet 60-418-2-56. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3680 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare obebyggd. 

Ansökt våningsyta för strandbastun utgör 15 m² i en våning. 

Byggnaden placeras ca 35 m från strandlinjen. 

Fritidshuset uppförs i träkonstruktioner på gjutna plintar. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt, grafitgrå. 

▪ Fasad, stående träpanel, mellangrå 

Bastun ansluts inte med el eller vatten. 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats in 
till kommunen. 

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt 
Punkt 4.1 

”Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och 
takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall 
huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu (max 15 m²) -, båthus- 
och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara 
minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och 
miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand.” 

”Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 15 m² eller ett lusthus om högst 10 m² 
närmare strandlinjen än 30 meter kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten 
lämplig.” 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön. Tillsammans med 
byggnadens färgsättning harmoniserar bastun miljömässigt med omgivningen. 
Byggnadens fasadfärgsättning är inte reflekterande ut mot vattnet. Bastun anses smälta 
väl in i miljön och finner sig neutral från vattnet sett. 
 
Bygglov för uppförande av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
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▪ Konstruktionssyn 
▪ Rökkanalssyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

 
- Färdigt golv bör placeras minst 1,5 m ovan normalvattenståndet. 
- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 

byggbestämmelsesamling. 
- Om vatten, avlopp eller el installeras i framtiden ska tillstånd för detta 

sökas från berörda instanser. 
- 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. 

- Störande reflektioner mot vattnet ska begränsas. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 65 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA, KATARINALUND 2:56, 

SVARTSMARA 

SamN § 65/ 26.4.2022 
Katarina Eriksson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
gäststuga på fastighet 60-418-2-56. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 3680 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare obebyggd. 

Gäststugan kompletterar ansökan om bygglov för fritidshus på gällande fastighet. 

Ansökt våningsyta för gäststugan utgör 20 m² i en våning. Totala byggytan utgör 29 
m² 

Gäststugan uppförs i träkonstruktioner på gjutna plintar. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt, grafitgrå. 

▪ Fasad, stående träpanel, mellangrå 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats till 
byggnadsinspektionen.  

Byggnaden ansluts inte med el eller vatten. 

Avvikelser & undantag: 

Byggnaden placeras ca 28,5 m från strandlinjen vilket är en avvikelse mot gällande 
placering om minst 30 m från strandlinjen. Placeringen kan motiveras med att berget 
kommer emot i väster om byggnaden placeras längre från strandlinjen. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Avvikande placering om 28,5 m från strandlinjen kan godkännas enligt motiveringen 
under rubriken Avvikelser & undantag i beredningen ovan.  
Bygglov för uppförande av gäststuga enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Ansvarig arbetsledare ska var inlämnad och godkänd av 

byggnadsinspektionen före byggstart. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Slutsyn 

- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen. 
- 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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- Störande reflektioner mot vattnet skall begränsas. 

Tillämpade lagrum: 
PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 66 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, KASVIKSBERGET 3:18, 

TJUDÖ 

SamN § 66/ 26.4.2022 
Rickard Karlman & Marie Palin-Karlman anhåller enligt bifogade handlingar om 
bygglov för uppförande av strandbastu på fastighet 60-419--18. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter ca 1,17 ha. 

Byggplatsen är på oplanerat område. 

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnad. 

Ansökt våningsyta utgör 10 m². 

Byggnaden placeras ca 1 m från strandlinjen. Samfälligheten har gett sitt skriftliga 
godkännande av byggplanerna. 

Strandbastun uppförs i knuttimmer på plintgrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, takfilt 

▪ Fasad, liggande träpanel 

Bastun ansluts inte med el eller vatten. 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. Några anmärkningar har inte lämnats in 
till kommunen. 

I byggnadsordningen för Finströms kommun gäller följande vid strandtomter enligt 
Punkt 4.1 

”Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och 
takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall 
huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu (max 15 m²) -, båthus- 
och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara 
minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och 
miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand.” 

”Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 15 m² eller ett lusthus om högst 10 m² 
närmare strandlinjen än 30 meter kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten 
lämplig.” 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön. Tillsammans med 
byggnadens färgsättning harmoniserar bastun miljömässigt med omgivningen. 
Byggnadens fasadfärgsättning är inte reflekterande ut mot vattnet. Bastun anses smälta 
väl in i miljön och finner sig neutral från vattnet sett. 
 
Bygglov för uppförande av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Följande syner ska hållas:   
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▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Rökkanalssyn 
▪ Ibruktagningssyn 
▪ Slutsyn 

 
- Färdigt golv bör placeras minst 1,5 m ovan normalvattenståndet. 
- Byggnaden ska anpassas till strandmiljön vad gäller färgsättningen. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och 

byggbestämmelsesamling. 
- Om vatten, avlopp eller el installeras i framtiden ska tillstånd för detta 

sökas från berörda instanser. 
- 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. 

- Störande reflektioner mot vattnet ska begränsas. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 67 SERVICENIVÅ FÖR BRAND- OCH RÄDDNING 

RN § 19/7.4.2022 
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om nivån på sin 
räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de personella och materiella 
resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska upprätthållas, 
organisation, hur syneverksamheten upprätthålls och hur befolkningsskyddet 
bedrivs. RÅL har under en längre tid arbetat fram och sammanställt 
underlagsmaterial för ärendet. 

Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, 
Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar 

ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga 

ett gemensamt underlag. 

I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under 

fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. 

Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 

./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som underlag och 
förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, 

Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och 

Vårdö. 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs 

i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå. 

SamN § 67/ 26.4.2022 
Bilaga: riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025 

Ur samhällsnämndens perspektiv så har man beröringspunkter enligt följande: 

- Samarbetet med kommunernas byggnadsnämnder: 

o Syner i samband med bygglov (olika kanalsyner) 

o Ritningsgranskningar i samband med bygglov 

o Tillsyn av OVK. 

Samarbetet med byggnadsmyndigheten upplevs fungera bra och med hög 
servicenivå mellan myndigheterna. 

- Samarbetet med kommunernas tekniska förvaltning: 

o Automatiska brandlarm 

o Tillhandahållande av stationsbyggnader för den frivilliga brandkåren 
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o Tillhandahållande av övningsplatser för den frivilliga brandkåren 

Samarbetet med tekniska upplevs fungera bra, där man får bra service av 
brandmyndigheten. Vissa oklarheter uppstår emellanåt bokföringsmässigt då den 
frivilliga brandkåren delvis sköter sina fastigheter själva, men servicenivåmässigt 
finns inget att anmärka på. 

- Samarbetet med övriga kommunala myndigheter: 

o Kommunen har avtal med RÅL bl.a. gällande beredskaps- och 
befolkningsskyddsärenden där man från kommunenens sida skall 
tillhandahålla resurs från kommundirektör samt 
befolkningsskyddsinspektör. 

o Räddningsmyndigheten bistår även med förebyggande 
brandskyddsinformation bl.a. i kommunblad. 

Samarbetet gällande befolkningsskyddet fungerar bra, och med nya 
beredskapsplaner som är under beredning lär rollfördelningar förtydligas ytterligare.  

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar den gemensamma räddningsnämndens beslut. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------- 
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§ 68 NÄSTA MÖTE 

 
SamN § 68/ 26.4.2022 

Beslut:  

Nästa möte hålls den 31:a maj på Emkarby daghem. Mötet inleds med syn på 
Emkarby daghem kl 17:00. 

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

§ 69 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 69 / 26.4.2022 

Beslut: 

Mötet avslutas kl 17:40. 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:  §§ 60 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 67 

 
 

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:  §§ 58, 59, 68 
 
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: §§ 57, 61, 69 
 
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:  §§ 62, 63, 64, 65, 66 
 
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:  §§  
 


