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§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 70 / 31.5.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Samhällsnämnden konstaterar sig beslutsförd. 

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

§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 71/ 31.5.2022 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Vidar Nordqvist och Madeleine Lindblom utses till protokolljusterare. 

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

§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 72/ 31.5.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 73 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 73/ 31.5.2022 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• Tillämpning av EU:s dricksvattendirektiv 

• AP-möte 2 Berghägnaden 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §12 -2022 Semester TD 1d 

• TC §13 -2022 Semester TD 1d 

• TC §14 -2022 Antagande av anbud för belysningsinstallation 

• TC §15 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 1431 

• TC §16 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 2495 

• TC §17 -2022 Semester TD 1d 

• TC §18 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 2485 

• TC §19 -2022 Tecknande av avtal för betesarrende 

• TC §20 -2022 Tecknande av ramavtal för bygg part 1 

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

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

  garage, Strömskulla 1:13, Vestanträsk 

• BI §21/2022 Simon Lindblom & Jenny Johansson, Bygglov,
  Uppförande av bostadsmoduler, Vestergård 5:6,  

  Torrbolstad 

• BI §22/2022 Ålands Skogsindustrier  
  Rivningsanmälan för biopannebyggnad, Näset 24:2  

• BI §23/2022 FAB Atum, Anmälan för uppställning av grillvagn,  

  fastighet Växter & Frön 5:131, Godby 

• BI §24/2022 Teir Invest Ab, Fastställning av personantal, Solkulla  

  Bageri  

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King § 10/2022 Sparad Semester JE 

• King § 11/2022 Semestervikariat 

• King § 12/2022 Sommarjobb 

• King § 13/2022 Semester BE 

• King § 14/2022 Tjänstledighet BE 
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• King § 15/2022 Semester CW 

• King § 16/2022 Semester AR 

• King § 17/2022 Semester JE 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 
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§ 74 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, NORRGÅRDS 1, 1:86, BERGÖ 

SamN § 74/ 31.5.2022 
Linnea Mattsson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
strandbastu på fastighet 60-404-4-86. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 1,9 ha. Delen av fastigheten som bastun 
placeras på är ca 1900 m².  Eftersom inte denna del är en egen tomt kan tomtens 
storlek om 1900 m² godkännas.  Dessutom är denna del bebyggd sedan tidigare med 
gäststuga och sjöbod. 

Byggplatsen är på oplanerat område. 

Ansökt våningsyta för strandbastun utgör 15 m² i en våning. 

Byggnaden placeras ca 3 m från strandlinjen. 

Byggnaden uppförs i träkonstruktioner på gjutna plintar. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt 

▪ Fasad, liggande timmer 

Bastun ansluts inte med el eller vatten. 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73. En av grannarna önskar att byggnaden 
placeras mer österut för att ej skymma sjöutsikten. Byggherren har tagit detta i 
beaktande och reviderat situationsplanen där byggnaden har flyttats österut. 

Det samfällda området har godkänt byggnadens placering. 

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. 
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Bygglov för uppförande av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- 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, 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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§ 75 BYGGLOV, RIVNING AV BOSTADSHUS & UPPFÖRANDE AV NYTT 

EGNAHEMSHUS, SOMMARBO 4:22, TJUDÖ 

SamN § 75/ 31.5.2022 
Maria Nummelin anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande av 
bostadshus på fastighet 60-419-4-22. 

Fastigheten utgör enligt lagfarten 2050 m². 

Byggplatsen är på oplanerat område. Tomten är sedan tidigare bebyggd med ett 
bostadshus som rivs. 

Ansökt våningsyta utgör 76 m² i en våning. Bostadsdelen utgör 49 m².  

Enligt ÅBBS kapitel 9 finns inget krav på byggnadens specifika energianvändning på 
småhus där Atemp är mindre än 50 m². 

Huset uppförs i träkonstruktioner på gjuten betongplatta. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt 

▪ Fasad, liggande träpanel 

Grannarna har inte ännu underrättats enligt PBL § 73.  

Fastigheten är sedan tidigare anslutet till det kommunala vattenledningsnätet. 
Ansökan om enskild avloppsanläggning har bifogats ansökan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Förutsättningar finns för att bevilja bygglov för egnahemshus. Samhällsnämnden 
återemitterar ärendet tills underrättandet av grannar är gjort. 
Ärendet delegeras till Byggnads- och miljöinspektören för vidare behandling och beslut i 
ärendet. 

Tillämpade lagrum: 

PBL § 66, 72, 73, 75 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 76 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I BUDGETRAMAR 2023 

SamN § 76/ 31.5.2022 
Bilaga 1: Ändringar mot föreslagen budgetram 

Bilaga 2: Kända underhållsbehov på vägar och fastigheter per den 25.5.2022 

Bilaga 3: Projektlista med projekt som riskerar att inte bli utförda under året  

Förvaltningen har försökt identifiera kända ändringar inför fastställande av 
budgetram 2023 i enlighet med bilaga 1. 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden omfattar förslagen till beräkningsprinciper inom kostnadsställena och 
delger dokumenten till styrelsen för vidare beredning. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 77 FRIGÖRANDE AV BUDGETMEDEL FÖR FASADRENOVERING AV 

KOMMUNKANSLIET 

SamN § 77/ 31.5.2022 
Bilaga: Kostnadsuppskattning ½ fasaden 

I enlighet med årets budget finns ett investeringsanslag om 130 500 för renovering 
av kommungårdens fasad. Projektet finns i tekniskas projektplan för höstens projekt. 

Anslaget är baserat på fjolårets materialpriser och kan antas ha ökat innan 
genomförandet är aktuellt. Enligt statistiska centralbyrån har materialpriser inom 
bygg ökat med över 12% från året innan. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden äskar om frigörande av budgetmedel med mål att renovera den 
södra samt östra sidan av kommungården vilka är de mest arbetskrävande sidorna. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------- 
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§ 78 GENOMFÖRANDE AV NORRA KNAPPELSTAN 

SamN § 10/ 18.1.2022 
Bilaga: Prislista Norra Knappelstan 

Bilaga: Projektplanering 2022 

Enligt investeringsbudget ligger igångsättning av Norra Knappelstan bundet till 
styrelsebeslut för att utreda påverkning av materialpriset. 

Indikationer visar på 6% höjning på gruskostnad, vilka generellt är gällande för hela 
året. (denna kostnadspost är ca 15-20% av totalkostnad) 

Grävtjänster är på ramavtal och kommer därför inte ändra under året (50-60% av 
totalkostnaden) 

Belysning är påverkat av stålpriser, men volymerna är så små så att det troligen följer 
årets fastslagna prislista (denna kostnadspost är ca 7-10% av totalkostnaden) 

Dagvatten är påverkat av oljepriser som syns på rörmaterial (denna kostnadspost är 
ca 7-10% av totalkostnad) 

Asfalt beror till stor del på oljepriset, men kan också utföras lite närsomhelst (denna 
kostnadspost är ca 17-20% av totalkostnad)  

Detta är väldigt generaliserad spekulation utanför tjänstemännens 
kompetensområde. 

Ytterligare kan konstateras att om projektet inte genomförs under vårvintern så 
kommer inte projektet kunna genomföras på detta år, eller så måste andra projekt 
strykas. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelse att beslut tas om igångsättande och 
att man då direkt gör förfrågningar på allt material. Beslut om asfaltering kan göras 
skilt då man ser projektets kostnadsutfall. 

Beslut: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att projektet pausas tills vidare. 

Helena Lundberg anmäler avvikande åsikt. 

KS § 8/ 19.1.2022 
Bilaga 3 Prislista Norra Knappelstan 

Bilaga 4 Projektplanering 2022 

Samhällsnämnden föreslår att det i budgeten upptagna anslaget för förvekligande av 
bostadstomter i Norra Knappelstan pausas tills vidare vilket innebär att verkställande 
på detta år inte är möjligt utan omprioriteringar i projektplanen. Anslaget är upptaget 
under samhällsnämnden men är bundet till kommunstyrelsen. 

Tf kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen antecknar till kännedom att samhällsnämnden i nuläget föreslår 
att projektet pausas och efterhör en ny projektplan från samhällsnämnden i god tid 
för frigörande av medel för projektet.  

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till samhällsnämnden där 
kommunstyrelsen efterhör motiveringen till beslutet samt hur länge 
samhällsnämnden avser att pausa projektet.  

SamN § 30/ 1.3.2022 
Bilaga: Projektplan 2022 

Kan konstateras att beredningen i SamN §10-2022 står det felaktigt att anslaget är 
bundet till styrelsen, enbart frigörande av medel är det. Därför kan Samhällsnämnden 
fritt anhålla om medel vid vilken tidpunkt som helst och genomföra vid den tidpunkt 
man anser lämplig, beaktande övriga projekt för året. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden tar ställning till kommunstyrelsens begäran om redogörelse av 
tidsplan samt motiv. 

Beslut: 

Samhällsnämnden konstaterar att privata bostadsområdesinitiativ är initierade och 
att avsikten är att dessa inleds inom kort. 

Om de privata bostadsområdena försörjer Godby med tillräckligt antal tomter så 
finns det skäl att omvärdera om andra projekt såsom affärs och industrimark kan 
prioriteras istället. 

Detta bör utvärderas och beslutas senast inom kvartal 2. 

SamN § 78/ 31.5.2022 
Kan konstateras att det privata projektet Berghägnaden löper på enligt plan, vilket 
bör kunna förse kommunen med bostadstomter i närtid, varvid andra projekt kan 
prioriteras. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden låter meddela kommunstyrelsen om att projektet med Norra 
Knappelstan läggs på is. 

Samhällsnämnden ger arbetsgruppen för planläggning samt tekniska chefen i 
uppdrag att ge förslag till prioritering och tidsplanering för aktuella projekt inom 
kommunen sett till planläggning och verkställande av bostadstomter och 
industrimark. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
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§ 79 NÄSTA MÖTE 

 
SamN § 79/ 31.5.2022 

Beslut:  

Nästa möte hålls den 28 juni på Emkarby daghem. 

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

§ 80 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 80 / 31.5.2022 

Beslut: 

Mötet avslutas 18:30 besvärsanvisning bifogas protokollet. 

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

FRÅGESTUND 

Åtgärder och möjligheter kring Breidablick diskuteras. 
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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:  §§ 73 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 76, 77, 78 

 
 

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:  §§ 71, 72, 79 
 
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, 75, 80 
 
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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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 
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 den 3 juni 2022  
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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 
 
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:  §§  
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