FINSTRÖMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE/PROTOKOLL

SAMHÄLLSNÄMNDEN

5/20

Tid

tisdag den 23 juni 2020 kl. 17:00

Plats
Närvarande

Kommungården, Skolvägen 2
Ledamöter:
Andersson Leif, ordf.
Berglund Jenny, viceordf.
Lindblom Madeleine
Lignell Sandra
Söderman Ove
Nordqvist Vidar
Lundberg Helena

Ersättare:
Kanborg Andreas
Boman David
Rådland Bodil
Wikström-Nordberg
Carola
Henriksson Tom
Granberg Kristian
Forsman Freddie

Övriga närvarande
Sven-Anders Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande
Per Lycke, Kommunstyrelsens representant
Brunström Erik, Kommundirektör
Lundström Aron, Planerings- och utvecklingschef
Danielsson Thobias, Byggnadsinspektör
Molinder Fredrik, Kommuningenjör
Ärenden

§§ 70-82

Underskrifter

Godby den 23 juni 2020

Leif Andersson
Ordförande

Aron Lundström
Sekreterare

Madeleine Lindblom
Protokolljusterare
Godby den den 18 juni 2020

Vidar Nordqvist
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort
Protokollet framlagt till
påseende

Godby den den 26 juni 2020

Intygar

Aron Lundström,
Planerings- och utvecklingschef
Godby den

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Nr

FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMHÄLLSNÄMNDEN

Tid

tisdag den 23 juni 2020 kl. 17:00

Plats

Kommungården, Skolvägen 2

Nr
5/20

Ärenden:

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE
§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
§ 74 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET BJÖRKHAGA 2:23,
BARTSGÅRDA
§ 75 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV VERKSTAD/GARAGE PÅ FASTIGHET BOS 5:34, GODBY
§ 76 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET ÄNGLAGÅRD 4:17,
BARTSGÅRDA
§ 77 RAMAVTAL GRÄVMASKINTJÄNSTER
§ 78 INKÖP AV SLÄPVAGN TILL FASTIGHETSSKÖTSELN
§ 79 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BIOPANNA PÅ FASTIGHET NÄSET 24:1, GODBY
§ 80 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TIDSBESTÄMT BYGGLOV TILL UPPSTÄLLNING AV MODULER PÅ FASTIGHET
FURUBO 1, 1:26, PÅLSBÖLE
§ 81 NÄSTA MÖTE
§ 82 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Aron Lundström, enligt uppdrag á Leif Andersson, samhällsnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 18 juni 2020.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 26 juni 2020.

Intygar Aron Lundström, Planerings- och utvecklingschef

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/20 23.6.2020

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 70 / 23.6.2020
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Samhällsnämnden konstaterar sig lagligen sammankallad och beslutsför.
------------§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN § 71/ 23.6.2020
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Madeleine Lindblom och Vidar Nordqvist utses till protokolljusterare.
------------§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 72/ 23.6.2020
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 73/ 23.6.2020
Informationsärenden och delgivningar:
• På gång inom Finströms kommunaltekniska AB
Ärenden till kännedom:
Kommuningenjörens tjänstemannabeslut:
•

King §21/2020 Bidrag privatvägar

•

King §22/2020 Antagande av anbud för daghemsmålning

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut:
• PoU §19 /2020
Beviljande av semester FM
• PoU §20 / 2020
Beviljande av semester TD
Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:
•

BI §35/2020

Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet
Rönnholmen 7:25, Bjärström

•

BI §36/2020

Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet
West Shore 3:12, Västanträsk

•

BI §37/2020

Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet
Högbacka 1, 1:8, Rågetsböle

•

BI §38/2020

Bygglov för installation av eldstad på fastighet Nybacka,
3:19, Bartsgårda

•

BI §39/2020

Bygglov för uppförande av komplementbyggnad på
fastighet Solbacken 4:50, Bamböle

•

BI §40/2020

Tjänsteförordnande T.P

•

BI §41/2020

Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet
Västerbo 1:45, Bergö

•

BI §42/2020

Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet
Strandnäs 1:45, Ämnäs.

•

BI §43/2020

Avloppstillstånd för gråvattenfilter på fastighet
Solbacken 4:50, Bamböle

•

BI §44/2020

Bygglov för installation av eldstad på fastighet Enelund
4:28, Ämnäs

•

BI §45/2020

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastighet
Solhem 2:6, Godby
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•

BI §46/2020

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus på tomt 6/KV
100, Godby

•

BI §47/2020

Bygganmälan för komplementbyggnad på fastighet
Änglagård 4:17

•

BI §48/2020

Bygglov för ändring av fritidshus till bostadshus på
fastighet Tallbacken 6:13, Bjärström

Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 74 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ
FASTIGHET BJÖRKHAGA 2:23, BARTSGÅRDA
SamN § 74 / 23.6.2020
Bo Hoffman anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för nybyggnad av
strandbastu på fastighet 60-402-2-23.
Fastigheten utgör enligt lantmäteriets uppgifter 9880 m².
Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med
bostadshus och gårdsbyggnader.
Ansökt våningsyta utgör 15 m².
Byggnaden placeras 10 m från strandlinjen.
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) -, båthusoch 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.”
Byggnadsinspektören har gjort en platssyn 12.5.2020 och kan konstatera att tomten
har förutsättningar att bevilja bygglov för en strandbastu.
Strandbastun uppförs i lösvirke på pålad grund.
Fasadmaterial:
▪ Tak, takpapp
▪ Fasad, liggande träpanel
Grannarna har haft möjlighet att yttra sig enligt PBL § 73. Några anmärkningar har
inte lämnats till byggnadsinspektionen.
Byggnadsinspektörens förslag:
Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön eftersom bastun hålls väl
skyddad av vegetation på bastuns samtliga sidor. Tillsammans med byggnadens
färgsättning och höjdmässigt neutrala läge 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.
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Bygglov för nybyggnad av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- Bo Hoffman godkänns som ansvarig arbetsledare för detta enskilda
projekt.
- Följande syner ska hållas:
▪ Höjd-och lägesbestämning
▪ Grundsyn
▪ Konstruktionssyn
▪ Kanalssyn
▪ Slutsyn
-

Byggnaden ska miljöanpassas 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.

Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 75 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV VERKSTAD/GARAGE PÅ
FASTIGHET BOS 5:34, GODBY
SamN § 75/ 23.6.2020
Kim Westin anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för tillbyggnad av
verkstad/garage på fastighet 60-408-5-34, Godby.
Fastigheten ligger på detaljplanerat område. fastigheten utgör enligt lagfartens
uppgifter 3700 m².
I detaljplanen är tomten markerad med BER, ”kvartersområde för egnahem eller
radhus”. Förutom huvudbyggnaden får man på tomten bygga en fristående
ekonomibyggnad inrymmande garage, bastu, förråd m.m.
Byggnaden är sedan tidigare klassad som verkstadslokal. På tomten finns sedan
tidigare bostadshus och ytterligare en äldre ekonomibyggnad vilket fastighetsägaren
har bifogat en skild rivningsanmälan för.
Ansökt våningsyta utgör 150 m² i 1 våning. Efter byggnation utgör byggnaden 302 m²
våningsyta. Tomten har en byggrätt om totalt 740 m² våningsyta. Byggrätten
överskrids inte.
Byggnaden uppförs i träkonstruktioner på kantförstyvad betongplatta.
Fasadmaterial:
▪ Tak, falsat plåttak
▪ Fasad, stående träpanel
Byggnaden är sedan tidigare anslutet 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 2 m utanför byggrutan på tomtens västra sida. Detta för att få en
säkrare och bättre gårdsplan till den planerade utbyggnaden.
Berörda grannar har godkänt avvikelsen.
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Byggnadsinspektörens förslag:
Godkännande av ansökt avvikelse godkänns med följande motivering:
Berörd rågranne har godkänt avvikelsen. Skyddsavstånden påverkas inte
mot övriga byggnader. Avvikelsen strider inte mot planens målsättningar
och syfte.
Bygglov för tillbyggnad av verkstad/garage enligt bifogade handlingar
tilldelas enligt följande:
- Ansvarig bygg och FVA-arbetsledare ska vara godkänd före byggstart.
- Följande syner ska hållas:
▪ Läges- och höjdbestämning
▪ Grundsyn
▪ Konstruktionssyn
▪ Ibruktagningssyn
▪ Slutsyn
-

Byggnaden ska miljöanpassas till befintlig byggnation 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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§ 76 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV STRANDBASTU PÅ
FASTIGHET ÄNGLAGÅRD 4:17, BARTSGÅRDA
SamN § 76 / 23.6.2020
Jonna & Kristian Granberg anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för
nybyggnad av strandbastu på fastighet 60-402-4-17.
Fastigheten utgör enligt lantmäteriets uppgifter 8970 m².
Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med
bostadshus och gårdsbyggnader.
Ansökt våningsyta utgör 15 m².
Byggnaden placeras ca 23 m från strandlinjen.
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) -, båthusoch 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.”
Byggnadsinspektören har gjort en platssyn 26.5.2020 och kan konstatera att tomten
har förutsättningar att bevilja bygglov för en strandbastu.
Strandbastun uppförs i stock på plintgrund.
Fasadmaterial:
▪ Tak, takpapp
▪ Fasad, liggande stock
Grannarna har haft möjlighet att yttra sig enligt PBL § 73. Några anmärkningar har
inte lämnats till byggnadsinspektionen.
Byggnadsinspektörens förslag:
Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön eftersom bastun hålls väl
skyddad av vegetation på bastuns samtliga sidor. Tillsammans med byggnadens
färgsättning och höjdmässigt neutrala läge 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 nybyggnad av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- Följande syner ska hållas:
Protokolljusterarnas signaturer
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▪
▪
▪
▪
▪
-

Höjd-och lägesbestämning
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalssyn
Slutsyn

Byggnaden ska miljöanpassas 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.

Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 77 RAMAVTAL GRÄVMASKINTJÄNSTER
SamN § 66/ 26.5.2020
Bilaga: Principer för grävmaskinsavtal
Förvaltningen tittar på ramavtal för grävmaskinstjänster och har tittat på principer
för avrop beroende på typ av arbete och vilken typ av maskin som är lämplig.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden omfattar principerna beskrivna i bilagan och ger planerings- och
utvecklingschefen i uppdrag att sammanställa dessa i en anbudsförfrågan för att
sedan bjuda ut dessa under 14 dagar med val av entreprenörer under nästa
nämndmöte.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-----------SamN § 77/ 23.6.2020
Bilaga: Förfrågan
Bilaga: Utvärdering av anbud (sekretess)
Förvaltningen har bjudit ut grävmaskintjänster genom annons i dagstidning samt på
kommunens hemsida med sista inlämning den 17:e juni. 9 anbud inkom.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Anbuden antas enligt följande:
§77a / Kategori 1: Schaktkompaniet AB med jämförelsepris 60 503,20€ antas då det
uppfyller uppsatta krav och är totalekonomiskt mest fördelaktigt.
Anbudet från Roger Jansson förkastas då det är ej komplett med anbud för både
kategori 1a/b och kategori 1c.
§77b / Kategori 2:Hjalmars gräv med jämförelsepris 11 040,00€ antas då det uppfyller
uppsatta krav och är totalekonomiskt mest fördelaktigt.
Anbudet från Martins Veismanis förkastas då det ej uppfyller uppsatta kriterier om
att leverera en grävlastare.
§77c / Kategori 3:
Ove Söderman med jämförelsepris 11 400,00 € antas då det uppfyller uppsatta krav
och är totalekonomiskt mest fördelaktigt.
Ove Söderman anmäler och beviljas jäv.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
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§ 78 INKÖP AV SLÄPVAGN TILL FASTIGHETSSKÖTSELN
SamN § 78/ 23.6.2020
Bilaga: Erbjudande samt marknadsjämförelse
Kommunen är offererad en begagnad släpvagn till fastighetsskötseln enligt bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Kommunen köper in släpet.
Planerings- och utvecklingschefen anmäler och beviljas jäv.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 79 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV BIOPANNA PÅ FASTIGHET
NÄSET 24:1, GODBY
SamN § 79/ 23.6.2020
Ålands Skogsindustrier Ab anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för
nybyggnad av biopanna på fastighet 60-408-24-1, Godby.
Fastigheten ligger på generalplanerat område. fastigheten utgör enligt lagfartens
uppgifter 14,7 ha.
I delgeneralplanen är tomten markerad med F, ”område för industri och
lagerbyggnader”. Verksamhet som utförs på området får inte medföra buller över 55
dBA utanför området.
Biopannan ligger innan för skyddsområdet EP. Detta skyddsområde är till för att
skydda övriga områden från olägenheter som orsakas av trafik och
industriverksamhet.
Ansökt våningsyta utgör 534 m².
I samråd med Brandinspektören tar byggherren fram brandskyddsbeskrivning.
Byggnadsinspektörens förslag:
Enligt PBL §73 ska grannarna underrättas och ges tillfälle att yttra sig innan ett
bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område.
Ärendet återremitteras för fortsatt beredning när grannarna har
underrättats.
Ärendet delegeras till byggnadsinspektören för beslut när kompletta
handlingar har inlämnats.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------
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§ 80 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TIDSBESTÄMT BYGGLOV TILL UPPSTÄLLNING
AV MODULER PÅ FASTIGHET FURUBO 1, 1:26, PÅLSBÖLE
SamN § 80/ 23.6.2020
Finströms kommun anhåller enligt bifogade handlingar om tidsbestämt bygglov för
uppställning av moduler för dagisverksamhet på fastighet 60-413-1-26, Pålsböle.
Fastigheten ligger på oplanerat område och utgör enligt Lantmäteriets uppgifter 1,79
ha.
Ansökt våningsyta utgör 227 m² i 1 våning. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd
med daghem.
Ansökan omfattar uppställning av moduler som tillfälligt kompletterar
dagisverksamhet.
Modulerna utrustas med el, vatten och avlopp.
Fastigheten ligger delvis innanför vattenskyddsområde. Restriktionerna kring
vattenskyddsområdet ska följas.
Enligt PBL § 66 kan byggnadsnämnden bevilja bygglov för en tillfällig byggnad för
högst fem år. En tillfällig byggnad behöver inte uppfylla alla de krav som ställs i denna
lag på en byggnad och dess konstruktioner. Byggnaden ska dock uppfylla de
grundläggande kraven på hållfasthet, brandskydd och hygien.
Byggnadsinspektörens förslag:
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av moduler 2 år, tilldelas enligt
följande:
- Ansvarig bygg och FVA-arbetsledare ska vara godkänd före byggstart.
- Följande syner ska hållas:
▪ Slutsyn
-

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.

Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 81 NÄSTA MÖTE
SamN § 81/ 23.6.2020
Beslut:
Nästa möte hålls den 25:e augusti.
-------------

§ 82 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 82 / 23.6.2020
Beslut:
Mötet avslutas kl 18.10. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR
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:

§73, §79

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

§71, §72, §81

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:
Paragrafer i protokollet:

Samhällsnämnden i Finström, AX-22410 GODBY

§71, §72, §81

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:

§70, §79, §82

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:

§74, §75, §76, §77, §78, §80

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:

§
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