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Ärenden: 

 

§ 75 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

§ 76 PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 77 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§ 78 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

§ 79 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV FRITIDSHUS PÅ ARRENDERAT OMRÅDE 4:81, GODBY 

§ 80 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV BOSTADSHUS SAMT GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHET 
BLOMANÄS 9:11 BJÄRSTRÖM 

§ 81 GODKÄNNANDE AV ARKITEKT FÖR DELGENERALPLANEÄNDRING SAMT DETALJPLAN BERGSHÄGNAN, 
GODBY 

§ 82 GODKÄNNANDE AV MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLANEÄNDRING BERGSHÄGNAN, GODBY 

§ 83 ERBJUDANDE OM KÖP AV AKTIER I SVINRYGGEN AB 

§ 84 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET BJÖRKBO 3:26, BAMBÖLE 
(EXTRA ÄRENDE) 

§ 85 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV CENTRALVÄRMEANLÄGGNING PÅ FASTIGHET VULCANUS 
3:11, GRELSBY (EXTRA ÄRENDE) 

§ 86 NÄSTA MÖTE 

§ 87 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 24 juni 2021. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 2 juli 2021. 
 

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

SamN § 75 / 29.6.2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 76 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 76/ 29.6.2021 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Madeleine Lindblom och Vidar Nordqvist. 

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

§ 77 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 77/ 29.6.2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med extra ärenden § 84 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR 
UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHET BJÖRKBO 3:26 BAMBÖLE, § 85 
BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV CENTRALVÄRMEANLÄGGNING PÅ 
FASTIGHET VULCANUS 3:11 GRELSBY. 

Laglighetsgranskning av avtal gällande hantering av producentansvarspliktigt avfall 
tas upp som ärende på nästa nämndmöte i augusti. 

------------- 
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§ 78 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 78/ 29.6.2021 
Informationsärenden och delgivningar: 

• GC-bana stöd 

• Byggnadsinspektörens sjukskrivning 

• Semestrar 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §34 -2021 Godkännande av schakttillstånd Godby, Stornäsvägen 

• TC §35 -2021 Beslut om ledighet 

• TC §36 -2021 Beslut om ledighet 

• TC §37 -2021 Beslut om spara semester 

• TC §38 -2021 Godkännande av TA-Plan Godby service 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King §9/2021 Miljöavgift MS 

• King §10/2021 Miljöavgift EB 

• King §11/2021 Miljöavgift RS 

• King §12/2021 Miljöavgift MS 

• King §13/2021 Miljöavgift PA 

• King §14/2021 Underhållsbidrag för privata vägar 

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §25/2021 Håkan Lundberg, Rivning av stuga samt 
ekonomiebyggnad på fastighet Sofielund 2:103 Grelsby 

• BI §26/2021 Maria Sjöström, Nyinstallation av eldstad samt nytt 
rökkanalsystem på fastighet Norrgård 2:62 Torrbolstad. 

• BI §27/2021 Anne Carlsson, bygganmälan för uppförande av 
komplementsbyggnad på fastighet Solbacka 4:50 Bamböle. 

• BI §28/2021 Rivningsanmälan för bostadshus på fastighet 
Vesterkulla 4:34 Emkarby 

• BI §29/2021 FAB Snäckan, Tillbyggnad av servicebyggnad på 
fastighet Snäckan 5:100, Godby. 
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Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------- 
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§ 79 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV FRITIDSHUS PÅ 

ARRENDERAT OMRÅDE 4:81, GODBY 

SamN § 79/ 29.6.2021 
Marie Pellas och Jan-Olof Sjögren anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för 
uppförande av fritidshus på område 60-408-4-81. 

Fastigheten utgör enligt arrendeavtalets uppgifter ca 2000m2. 

Byggplatsen är på generalplanerat område. Tomten är sedan tidigare obebyggt. 

Ansökt våningsyta utgör 55 m² i en våning. 

Byggnaden placeras över 30 från strandlinjen. 

Byggnaden uppförs i träkonstruktion på betonggrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, plåt 

▪ Fasad, liggande panel 

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

Vatten, avlopp och el ansluts till byggnaden. 

Vik byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av fritidshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- John Sjögren godkänns som ansvarig arbetsledare för detta enskilda 

bygglov. 
- Följande syner ska hållas:   

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

- Byggnadsinspektionens föreskrifter på ritningarna ska följas. 

- 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. 
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Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg att en karta där arrendeområdets avgränsning 
framkommer, måste kompletteras innan byggstart. 

------------ 
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§ 80 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV BOSTADSHUS SAMT 

GÄSTSTUGA PÅ FASTIGHET BLOMANÄS 9:11 BJÄRSTRÖM 

SamN § 80/ 29.6.2021 
Erica Johansson och Oskar Pontin anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för 
uppförande av bostadshus samt gäststuga på fastighet Blomanäs 9:11 i Bjärström. 

Fastigheten ligger på oplanerat område. fastigheten utgör enligt Lantmäteriets 
uppgifter 8,95 ha. 

Ansökt våningsyta utgör 243 m² delvis i 1 samt 2 plan. Fastigheten är sedan tidigare 
obebyggd. Byggrätten överskrids inte. 

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

Byggnaden ansluts till det kommunala vattenledningsnätet enligt skild ansökan till 
Finströms kommunaltekniska. 

Ansökan om enskild avloppsanläggning har lämnats in till kommunen i samband med 
bygglovsansökan. 

Godkänd energiberäkning finns bifogad ansökan. 

Vik byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för uppförande av bostadshus samt gäststuga enligt bifogade handlingar 
tilldelas enligt följande: 

- Johan Nordström godkänns som ansvarig arbetsledare för detta projekt. 

- Ansvarig FVA-arbetsledare lämnas till byggnadsinspektionen innan byggstart. 

- Följande syner ska hållas: 

• Inledande möte 

• Läges & höjdbestämning 

• Grundsyn 

• Konstruktionssyn 

• Rökkanalsyn 

• Ibruktagningssyn 

• Slutsyn 

- Byggnaden ska miljöanpassas 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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Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 81 GODKÄNNANDE AV ARKITEKT FÖR DELGENERALPLANEÄNDRING SAMT 

DETALJPLAN BERGSHÄGNAN, GODBY 

SamN § 82/ 29.6.2021 
Örjan Eriksson anhåller om att Ursula Koponen godkänns som arkitekt för 
delgeneralplaneändringar samt detaljplan över område Bergshägnan. 

Arkitekten uppfyller de krav som ställs i PBL-förordningens §3. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden bedömer Ursula Koponen som behörig Arkitekt för 
planeändringarna och för ärendet till kommunstyrelsen för avgörande i 
kommunfullmäktige. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 82 GODKÄNNANDE AV MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLANEÄNDRING 

BERGSHÄGNAN, GODBY 

SamN § 82/ 29.6.2021 
Örjan Eriksson anhåller om att målsättningar godkänns för genomförande av 
delgeneralplanändring av området Bergshägnaden i Godby by. Parallellt tas även en 
detaljplan fram. 

Målsättningarna behandlar avsedd exploatering, metodiken för hur man avser 
identifiera samt beakta naturvärden, trafiklösningar för såväl lätta trafiken som 
ordinarie trafik. 

Man har i beredandet skedet varit i kontakt med kulturbyrån, 
infrastrukturavdelningen, kommunen samt Finströms kommunaltekniska AB för att 
identifiera och bemöta frågeställningar i projektet. 

Den största frågan berör trafiken där sökande, kommunens tjänstemän samt 
landskapsregeringens tjänstemän har suttit på gemensamt möte och kan konstatera 
att acceptabla trafiklösningar är möjliga i enlighet med planförslaget. För framtiden 
bör dock reserveras en yta som möjliggör ledande av trafik i östlig riktning samt sydlig 
riktning från området. 

Kostnaderna som hänförs till framtagande av nya delgeneralplanen åläggs sökande. 

I detaljplaneprocessen bör ett markanvändningsavtal tas fram för att reglera 
kostnadsfördelningar för genomförandet. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden bedömer målsättningarna som tillräckligt tydliga och området 
som en tillräckligt stor ändamålsenlig helhet för att gå vidare med planeändringen. 
Samhällsnämnden för ärendet till kommunstyrelsen för avgörande av områdets 
ändamålslighet samt målsättningarna för avgörande i kommunfullmäktige. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 83 ERBJUDANDE OM KÖP AV AKTIER I SVINRYGGEN AB 

SamN § 83/ 29.6.2021 
Bilaga: Verksamhetsberättelse år  

Svinryggen AB har den 15:e april skickat en förfrågan gällande köp av aktier i bolaget. 

Finström har tidigare vart delägare i Ålands problemavfall AB som numera är 
fusionerat i Svinryggen AB. 

Finströms kommun har idag ett samarbete med Saltviks kommun gällande returdepå 
där omlastning av kommunalt avfall sker idag. 

Då våra avfallsvolymer är små så kan det finnas stordriftsfördelar med att hantera 
det kommunala avfallet genom ett gemensamt bolag där man har möjlighet att 
påverka. 

Ett gemensamt bolag skulle även öka kompetensen inom avfallshanteringen. 

Bolaget i sig förutsätts vara självkostnadsbärande, och behov av att ställa särskilda 
säkerheter framkommer inte i förfrågan. 

En viktig del att beakta innan man kan se vinsterna med ett gemensamt bolag är dock 
vad som stipuleras i den för Åland helomfattande avfallsplanen, vilken inte ännu har 
uppdaterats i enlighet med den nya avfallslagen. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden ställer sig positiva till erbjudande om att köpa aktier i Svinryggen 
AB, men anser att mer detaljer kring inköpspris samt villkor/behov av att gå in med 
säkerheter behöver klargöras. 

Nämnden ger ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 84 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ 

FASTIGHET BJÖRKBO 3:26, BAMBÖLE (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 84/ 29.6.2021 
Catharina Ribjer anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
strandbastu på fastighet 60-401-3-26. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 0,29 ha. 

Byggplatsen är på oplanerat område. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med 
fritidshus. 

Ansökt våningsyta utgör 15 m². 

Byggnaden placeras ca 5 m från rågräns mot tillandning. 

Strandbastun uppförs i knuttimmer på plintgrund. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, plåt 

▪ Fasad, liggande timmer 

Bastun ansluts med el. 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73, närmaste granne i norr är Finströms 
kommun. 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.” 

Vik byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Placeringen av strandbastun finner sig lämplig vid strandmiljön. Byggnaden skall 
färgsättas i samråd med byggnadsinspektionen i färger som får byggnaden att smälta in i 
miljön. Detta gör att byggnaden harmoniserar miljömässigt med omgivningen.  
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: 
- Benny Mattsson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 

enskilda bygglov. 
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- Följande syner ska hållas:   
▪ 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 eller avlopp 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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§ 85 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR UPPFÖRANDE AV 

CENTRALVÄRMEANLÄGGNING PÅ FASTIGHET VULCANUS 3:11, GRELSBY 

(EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 85/ 29.6.2021 
AX Vulcanus AB anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
Centralvärmeanläggning på fastighet 60-409-3-11. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 0,22ha. 

Byggplatsen är på planerat område, beteckning ES, samhällsteknisk försörjning. 

Ansökt våningsyta utgör 78 m². 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, plåt grå 

▪ Fasad, betongelement 

Byggnaden utförs i betongelement i huvudsak under mark. Skorsten kommer sticka 
8m upp. 

Det underjordiska pannrummet kommer överskrida byggrutan med ca 90cm vilket 
kan anses som en ringa avvikelse då byggnadskroppen ligger huvudsakligen under 
marknivå. 

Byggnaden ansluts till el, vatten samt närvärmenätet på området. 

Bränsle kommer vara flis.  

Räddningsmyndighetens brandutlåtande ska följas. 

Sökande anhåller om att inleda arbeten innan lovet vunnit laga kraft, vilket kräver en 
deposition eller säkerhet ställt mot kommunen. 

Vik byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden godkänner avvikelse för att överskrida byggnadsrutan med 0,9m 
enligt handlingarna. 

Samhällsnämnden godkänner att arbeten inleds innan lovet vinner laga kraft. Innan 
arbeten inleds skall slutligt beslut vara taget samt en deposition om 20 000€ vara 
betald till kommunens konto. Depositionen är fri för kommunen att använda för att 
återställa påbörjade arbeten i fall bygglovet inte vinner laga kraft. 

Samhällsnämnden delegerar vidare behandling av ärendet till byggnadsinspektören. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

 
  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 5/21  29.6.2021 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 2 juli 2021  

 16 (19)  

 

 

§ 86 NÄSTA MÖTE 

 
SamN § 86/ 29.6.2021 

Beslut:  

Nästa möte hålls 31:a augusti och inleds med rundvandring på Rosengård. 

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

§ 87 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 87 / 29.6.2021 

Beslut: 

Mötet avslutas 18:15. 

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

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:  §§78, 81, 82, 83 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 85 

 
 

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:  §§ 76, 77, 86 
 
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: §§ 75, 85, 87 
 
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:  §§ 79, 80, 84, 85 
 
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:  §§  
 


