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Intygar Ann-Katrine Nyqvist, tf Byråsekreterare 
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§ 50 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 50/ 26.6.2018 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 51 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN §51/ 26.6.2018 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Carola Boman och Carola Wikström-Nordberg utses till protokolljusterare. 

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

§ 52 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 52/ 26.6.2018 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med tillägg om att ärende § 57 stryks. 

------------- 
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§ 53 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 53/ 26.6.2018 

Delgivningar: 

 Kvartalsrapport Q1 

Information: 

 Redovisning av planer för byggnation av kvarter 83 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

 BI § 18/2018, Bygglovsbeslut för ombyggnad och ändring av 
användningsändamål på fastighet Orrkojan 4:54, Västanträsk. 

 BI § 19/2018, Bygglovsbeslut för nybyggnad av gårdsstall på fastighet 
Skogsängen 1:34, Bjärström. 

 BI § 20/2018, Bygglovsbeslut för nybyggnad av radhus på tomt 3/74 Kv, 
Godby. 

 BI §21/2018, Avloppstillstånd för slamavskiljare med infiltrationsbädd på del 
av fastighet Bastö gård 1:95, Bastö. 

 BI §22/2018, Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet Västergård 
6:13, Emkarby. 

 BI §23/2018, Avloppstillstånd för slamavskiljare med infiltrationsbädd för 
gråvatten på fastighet Lillnäs 2:79, Grelsby. 

 BI § 24/2018, Bygglovsbeslut för nybyggnad av gårdsbastu på fastighet 
Hassebo 4:53, Pålsböle. 

 BI §25/2018, Avloppstillstånd för minireningsverk på fastighet Björkhed 
3:99, Bamböle. 

 BI §26/2018, Avloppstillstånd för minireningsverk på fastighet Lyckebo 3:44, 
Godby. 

 BI § 27/2018, Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet Cederlöfs 
1:7, Kulla 

 BI § 28/2018, Bygglovsbeslut för nybyggnad av ekonomibyggnad på fastighet 
Björköskatan 5:10, Bamböle 

 BI § 29/2018, Bygglovsbeslut för nybyggnad av ekonomibyggnad på fastighet 
Strandberg 3:29, Bamböle 
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Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut: 

 PoU §28 / 2018 Anställning av tillfällig kommuningenjör 

 PoU §29 /2018 Godkännande av timlista 

 PoU §30 / 2018 Beviljande av ledighet 

 PoU §31 / 2018 Antagande av anbud 

 PoU §32 / 2018 Återbetalning av avgift 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

 King §22/2018 Godkännande av timlista 

 King §23/2018 Beviljande av semester 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------  
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§ 54 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV EGNAHEMSHUS PÅ 

FASTIGHET SOMMARNÖJET 3:91, BAMBÖLE 

SamN § 54/ 26.6.2018 
Enligt bifogade handlingar anhåller fastighetsägaren till fastighet 60-401-3-91 om 
bygglov för tillbyggnad av egnahemshus på nämnda tomt.  

Fastigheten ligger på detaljplanerat område och utgör enligt uppgifter från 
Lantmäteriet 1,1480 ha och har en byggrätt om 1148 m². Ansökt våningsyta utgör 92 
m². Byggnaden utgör efter byggnation 203 m² våningsyta. Övriga byggnader finns inte 
på tomten. 

Tillbyggnaden omfattar ekonomidel samt gästrum. 

Tillbyggnaden uppförs på gjuten platta med trästomme. Fasaden utförs av liggande 
träpanel och tegeltak. 

Byggnaden är sedan tidigare anslutet till det kommunala vattenledningsnätet. 

Underrättande av grannar har utförts enligt PBL § 73. Några yttranden har inte 
inkommit. 

Avvikelser från detaljplanen: 

Tillbyggnadens sydvästra hörn sträcker ut över byggrutan enligt situationsplan. 
Berörd rågranne har skriftligen godkänt en avvikelse om kortaste avstånd 1,6 m från 
sin rågräns. Enligt detaljplanen bör byggnaderna placera på ett avstånd av minst 5 
m från granntomt. Eftersom skriftligt medgivande från berörd rågranne finns kan 
avvikelsen anses som mindre avvikelse och därmed godtagbar. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för tillbyggnad av egnahemshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt 
följande: 
- Ansvarig arbetsledare godkänns enligt ansökan. 
- Ansvarig FVA-arbetsledare ska vara godkänd före inledande möte. 
- Inledande möte med ansvarspersoner ska hållas på byggnadsinspektionen före 

byggstart. 
- Under byggtiden ska följande syner förrättas:  

- Lägesbestämning 
- Höjdbestämning 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 

- Tillbyggnadens färgsättning ska anpassas till befintlig byggnad. 
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- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska 
följas. 

- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 55 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD PÅ 

FASTIGHET HASSELBACKEN 5:29, ÄMNÄS 

SamN § 55/ 26.6.2018 
 

Enligt bifogade handlingar anhåller fastighetsägaren till fastighet 60-424-5-29 om 
bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad/garage på nämnda fastighet.  

Fastigheten ligger på oplanerat område och utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet 
5100 m². Sedan tidigare är tomten bebyggd med egnahemshus. 

Garagets våningsyta utgör 163 m². Tillbyggnaden uppförs på gjuten platta med 
betongstomme. Fasaden utförs av fasadputs, stående panel samt falsat plåttak. 

Fastigheten är sedan tidigare anslutet till det kommunala vattenledningsnätet. 

Gråvattnet leds till på tomten tidigare godkänd infiltrationsbädd. 

Underrättande av grannar har utförts enligt PBL § 73. Några yttranden har inte 
inkommit.  

Närmsta rågranne har skriftligt godkänt placering om 3 m från sin rågräns. 

Byggherren anhåller om att få påbörja arbeten före lovet vunnit laga kraft. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad enligt bifogade handlingar tilldelas enligt 
följande: 
- Arbetet kan påbörjas före lovet vunnit laga kraft men måste återställas på 

byggherrens bekostnad om besvär inlämnas. 
- Ansvarig arbetsledare godkänns enligt ansökan. 
- Ansvarig FVA-arbetsledare godkänns enligt bifogad ansökan. 
- Under byggtiden ska följande syner förrättas:  

- Läges- och höjdbestämning. 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Slutsyn 

- Tillbyggnadens färgsättning ska anpassas till omgivningen. 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska 

följas. 
- Behov av rökevakuering utreds tillsammans med brand- och byggnadsmyndigheterna. 
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 
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Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 56 DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET, KV 81 

SamN § 18/ 8.5.2018 
Bilaga målsättning ar Bilaga planförslag Bilaga planbeskrivning 

Bilaga utlåtande från kommunaltekniskas VD 

För att möjliggöra en flexibel tillväxt bland verksamheter som etableras i området 
initierar kommunen en planändring för kvarter 81, där tomt 1 slås ihop med 
resterande riktgivande tomtindelningar för kvarteret. 

Ur målsättningarna kan utläsas att ändringen inte medför en högre exploatering av 
området. 

Man inför även bestämmelser som tydliggör bullerbestämmelserna som återfinns i 
den gällande delgeneralplanen, samt uppmärksammar bestämmelserna som gäller 
för vattenskyddsområdet Långsjön och Markusbölefjärden. 

Ett färdigt planförslag har utarbetats av planerare Åsa Mattsson. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden bedömer planförslaget som genomförbart och Åsa Mattsson som 
en kompetent planerare för uppgiften. 

Planförslag inklusive samtliga bilagor tillställs Finströms kommunstyrelse för vidare 
beredning. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 36 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens bedömning av planförslaget såsom 
genomförbart, godkänner Åsa Mattsson som planerare för uppgiften och föreslår 
inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns samt att planförslaget ställs 
ut till allmänt påseende. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 17 
Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna godkänns samt att planförslaget ställs 
ut till allmänt påseende, enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med 
förtydligandet att utställande av förslaget ombesörjs av kommunstyrelsen. 

KS § 79 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan enligt bilaga till allmänt 
påseende i 30 dagar. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 56/ 26.6.2018 
Detaljplan för industriområdet kv81, Godby har vart utställt i 30 dagar. Under 
utställningstiden inkom inga anmärkningar på förslaget. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Detaljplaneförslag för industriområdet, kv81 Godby fastställs enligt bilaga med stöd 
av Finströms kommuns instruktion för Samhällsnämnden 2 §, punkt 1. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 57 ÄRENDE STRUKET 
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§ 58 UTLÅTANDE OM VA PLAN FÖR ÅLAND 

SamN § 58/ 26.6.2018 

Ålands Landskapsregering har av den 22 maj 2018 inkommit med begäran om 
utlåtande för VA-plan för Åland. 

Remissen görs som ett öppet förfarande, vilket innebär att envar har skriftligen rätt  
att yttra sig. Utlåtanden skall lämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering, 
alternativt per e-post till registrator@regeringen.ax (ange diarienummer ÅLR 2015/ 
11619 i ärenderaden) eller per post till : 

Registrator, Ålands landskapsregering Pb 1060, 22111 Mariehamn. Svaren ska ha 
inkommit till registraturen senast den 15 september 2018. 

För Finströms kommuns del berör den här planen både kommunens 
ansvarsområden såsom tillväxtplanering, dagvattenhantering och enskilda avlopp, 
men främst berör planen kommunens helägda bolag Finströms kommunaltekniskas 
ansvarsområden, allmänna vatten och avloppsnät. 

Planen är tänkt att skapa samsyn för att bedriva VA-verksamhet på Åland, och för 
att identifiera framtida utmaningar inom området. Planen har tagits fram med 
representation från samtliga intressenter i samhället 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen: 

Samhällsnämnden bedömer att innehållet och syftet med planen är viktigt för en 
hållbar samhällsutveckling, men bedömer att landskapsregeringen eller någon 
motsvarande aktör behöver ta en central roll i att koordinera och strukturera 
uppföljningen av planen för att all efterfrågad information och analys skall skapas 
och sparas på ett konsekvent sätt. 

Samhällsnämnden rekommenderar även att landskapet eller någon motsvarande 
aktör tar ansvar för att ta fram tillämpningsanvisningar och rådgivning specifikt 
inom det enskilda avloppsområdet. 

Samhällsnämnden rekommenderar även att stödpaket initieras för att på olika sätt 
uppnå en mer hållbar VA-verksamhet. 

Samhällsnämnden bedömer att liggande förslag med fördel kan användas som stöd 
i framtida budgetprocesser och stöder även vidareutvecklingen av VA-planen för 
Åland. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

-------------  
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§ 59 PROJEKTUPPFÖLJNING 2018 

SamN § 59/ 26.6.2018 

Bilaga projektuppföljning 

Projektuppföljning 2018 enligt bilaga. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom och ger planerings- och 
utvecklingschefen i uppdrag att ingå avtal om renovering av Emkarby radhus. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 60 NÄSTA MÖTE 

SamN § 60/ 26.6.2018 

Beslut: 

Nästa möte enligt kallelse. 

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

§ 61 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 61/ 26.6.2018 

Beslut: 

Mötet avslutas kl 19.00. 

------------ 
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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: §53, §57, §58, §59 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §51, §52, §60 
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:  §51, §52, §60 
 
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. 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. 
 

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 
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Paragrafer i protokollet: §50, §61 
 
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. 
 

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:  §54, §55, §56 
 
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. 


