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Ärenden: 

 

§ 81 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

§ 82 PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 83 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§ 84 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

§ 85 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD MED GÄSTSTUGA, RAMSVIK 6:23, SVARTSMARA 

§ 86 BYGGLOV, TILLBYGGNAD AV LAGERHALL, KONSERVHUSET 2:30, VESTANTRÄSK 

§ 87 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I BAMBÖLE 

§ 88 NAMNGIVNING AV GATOR FÖR BOSTADSOMRÅDET BERGHÄGNADEN & ÄNDRING AV BEFINTLIGA 
FASTIGHETERS VÄGNUMMER 

§ 89 NÄSTA MÖTE 

§ 90 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 22 juni 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 1 juli 2022. 
 

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

SamN § 81 / 28.6.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligen sammankallad och beslutsför. 

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

§ 82 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 82/ 28.6.2022 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Sandra Lignell och Helena Lundberg utses till protokolljusterare. 

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

§ 83 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 83/ 28.6.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 84 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 84/ 28.6.2022 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• Projektkalender 2022 

• Åländska dricksvattentäkter, övergödningsrisker och åtgärdsförslag 

• Utlåtande om ny väglag 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §21 -2022 Antagande av anbud för asfaltering 

• TC §22 -2022 Schakttillstånd bölsviksvägen 

• TC §23 -2022 Avslag på ersättningsansökan 

• TC §24 -2022 Tecknande av ramavtal för bygg part 2 

• TC §25 -2022 ÄTA beställning, uppgraderad belysning 

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §25/2022 Katarina Sundberg, Bygglov, Uppförande av  

  strandbastu, Mellanberg 7:14, Bjärström 

• BI §26/2022 Boris Boman, Bygglov, Uppförande av båthus,  

  Stålsby samfällda 876-1, Stålsby 

• BI §27/2022 Oscar Ponthin & Erica Johansson  

  Avloppstillstånd för minireningsverk, Blommanäs 9:11, 
Bjärström 

• BI §28/2022 Ragnar Andersson, Bygglov, Ändring av  

användningsändamål från fritids till fast bostad, Sjötuna 
2:41, Svartsmara 

• BI §29/2022 Simon Lindblom, Avloppstillstånd för trekammarbrunn  

  med infiltrering, Vestergård 5:5, Torrbolstad 

• BI §30/2022 Maria Nummelin, Avloppstillstånd för sluten tank samt  

  gråvattenfilter, Sommarbo 4:22, Tjudö 

• BI §31/2022 Maria Nummelin, Rivningsanmälan av bostadshus,  

  Sommarbo 4:22, Tjudö 

• BI §32/2022 Maria Nummelin Bygglov, Uppförande av bostadshus,  

  Sommarbo 4:22, Tjudö 

• BI §33/2022 Ann Jansson, Anmälan för uppförande av  

  komplementbyggnad, Skogsgläntan 6:19, Svartsmara 
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• BI §34/2022 Ann Jansson, Anmälan för tillbyggnad och ändring av  

  bärande konstruktioner, Skogsgläntan 6:19, Svartsmara 

• BI §35/2022 Sven-Anders & Tuija Danielsson, Anmälan för  

uppförande av komplementbyggnad, Södertorp 3:10, 
Åttböle 

• BI §36/2022 Lisbeth Vik, Bygglov, uppförande av ekonomibyggnad,  

  Hemfrid 2:15, Godby 

• BI §37/2022 Bostads Ab Musterivägen 25, Gm Barbro Andersson  

  Bygglov, fasadändring, Tomt 8 kv 16, Godby 

• BI §38/2022 Boris Boman, bygglov, uppförande av bastu på flotte,  

  Stålsby samfällda 876-1, Stålsby 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King §18/2022 Miljöavgift NI+ NB 

• King §19/2022 Miljöavgift SM 

• King §20/2022 Miljöavgift WS 

• King §21/2022 Miljöavgift TH 

• King §22/2022 Miljöavgift LC 

• King §23/2022 Miljöavgift KT 

• King §24/2022 Miljöavgift SL 

• King §25/2022 Miljöavgift MP 

• King §26/2022 Miljöavgift SF 

• King §27/2022 Miljöavgift HA 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------  
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§ 85 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD MED GÄSTSTUGA, 

RAMSVIK 6:23, SVARTSMARA 

SamN § 62/ 28.6.2022 
Mats-Åke Johansson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för uppförande 
av ekonomibyggnad med gäststuga på fastighet 60-418-6-23. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 9,45 ha. 

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

Ansökt våningsyta för fritidsbostaden utgör 84 m² i en våning. 34 m² utgör gäststuga. 

Enligt kommunens byggnadsordning kapitel 4.2 gäller följande: 

”Om fritidshuset består av endast en lägenhet får på tomten byggas en gäststuga om 

högst 50 m² som en separat byggnad i samma husgrupp kring samma gårdstun som 

huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna utnyttja samma tekniska system t ex 

vattenledning, avloppsvattenbehandling och liknande system.” 

Byggnaden placeras minst 5 m från närmsta rålinje. 

Fritidshuset uppförs i träkonstruktioner på gjuten platta. 

Fasadmaterial: 

▪ Tak, falsad plåt 

▪ Fasad, liggande träpanel 

Närmsta rågranne  

Fastigheten är sedan tidigare anslutet till det kommunala vattenledningsnätet. 

Avloppet ansluts till den befintliga godkända avloppslösningen på tomten. 

 

Grannarna har underrättats enligt PBL § 73.  

Närmsta rågranne har skriftligen via mejl till Byggnads- och miljöinspektören framfört 
följande ändring i byggplanerna inom utsatt tid för underrättandet: 

Rågrannen anser att placeringen är extremt nära sin tomtgräns. Önskar också en 
placering som inte är störande och föredrar en lägre höjd på byggnaden eftersom 
byggnaden är större än fritidshuset som är huvudbyggnaden på tomten. 

Byggnads- och miljöinspektören bedömning som svar på synpunkterna är följande: 

Placeringen håller minst 5 meter från rålinjen vilket är minsta avstånd utan att 
grannen behöver ge särskilt skriftligt godkännande till byggnadens placering. 
Byggnadens invändiga takhöjd håller 2,5 m. Ytterväggens väggliv håller ca 3 m från 
medelmarknivå. Taklutningen håller 27 grader vilket är lägre än huvudbyggnadens 33 
grader. Byggnadsinspektörens bedömning är att samtliga mått är standardmått som 
inte är avvikande mot Ålands byggbestämmelsesamling och allmän byggnadspraxis. 
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Det finns inte heller stiftat i lagen eller i kommunens byggnadsordning att 
ekonomibyggnaden måste vara mindre än huvudbyggnaden. Ansökan håller också 
kapitel 4.2 som stiftar hur stor en gäststuga får vara till ett befintligt fritidshus. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

De synpunkter som framförts från rågrannen behöver inte beaktas enligt 
byggnadsinspektörens bedömning i beredningen ovan. 
 
Bygglov för uppförande av ekonomibyggnad med gäststuga enligt bifogade handlingar 
tilldelas enligt följande: 
- Patrik Eriksson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta enskilda 

bygglov. 
- Hasse Carlsson godkänns som ansvarig FVA- arbetsledare för detta 

enskilda bygglov. 
- Följande syner ska hållas:   

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

- Byggnaden ska anpassas till befintliga byggnader 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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§ 86 BYGGLOV, TILLBYGGNAD AV LAGERHALL, KONSERVHUSET 2:30, 

VESTANTRÄSK 

SamN § 86/ 28.6.2022 
Dan-Erik Daniels anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för tillbyggnad av 
lagerhall på fastighet 60-422-2-29. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter ca 1,66 ha. 

Byggplatsen är på oplanerat område.  

Ansökt våningsyta utgör 148 m² i en våningar. Byggnaden utgör totalt 2326 m² 
våningsyta efter byggnationen. Tillåten våningsyta överskrids inte. 

Ekonomibyggnaden uppförs i stålkonstruktioner med gjuten platta på mark. Fasaden 
utgörs av plåtelement till väggar och tak. 

Enligt PBL § 73 behöver grannarna inte underrättas om det med beaktande av 
projektets ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med 
tanke på grannarnas intresse. 

Fastigheten är sedan tidigare anslutet till det kommunala vatten & 
avloppsledningsnätet. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Bygglov för tillbyggnad av lagerhall enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Conny Eklund godkänns som ansvarig arbetsledare för detta enskilda bygglov. 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Grundsyn 
▪ Konstruktionssyn 
▪ Slutsyn 

- 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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§ 87 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN I BAMBÖLE 

SamN § 87/ 28.6.2022 

Bilaga: Karta över namnförslag. 

Fastighetsägaren till fastigheten 60-401-3-55 anhåller om att namnge vägen till sin 
fastighet. 

Sökande har förslaget att namnge vägen till ”Ivarhavsvägen”. 

Fastighetsägarna till fastighet 60-401-3-16 & 60-401-3-55 har också vägrätt till 
denna väg. 

Fastighetsägaren till fastighet 3–55 ställer sig positiv till vägnamnet. 

Fastighetsägaren till fastighet 3–16 har bett om att få behålla sin nuvarande 
vägadress och att fastigheterna kring gällande väg behåller namnet Bergövägen. 
Fastighetsägaren till Fastighet 3–16 har per telefon 27.6.2022 meddelat ett 
ytterligare namnförslag, ”Holgersvägen”. Detta motiveras med att döpa vägen efter 
personen som byggde vägen. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden tar ställning till om namnet ”Ivarhavsvägen” ska godkännas eller 
om ”Bergövägen” fortsättningsvis ska tillämpas på detta område. 

Beslut: 

Samhällsnämnden beslutar att namnge vägen till Ivarhavsvägen med motiv i att 
aktuell väg leder till viken Ivarhav och ortsnamn är ett godtagbart motiv för att 
namnge en väg. Ingen annan väg som leder till Ivarhav har idag Ivarhav i vägnamnet. 
Nämnden konstaterar även att vid nyttjande av namnet Bergövägen så ligger 
adressen Bergövägen 300 mellan de aktuella byggnaderna på området vilket kan leda 
till förvirring. 

Väghållaren åläggs att sätta en vägskylt vid huvudvägen. Fastighetsägarna skall sätta 
upp adresskyltar som visar respektive fastighet samt göra adressändring. 

Vägnamnet börjar gälla 15:e augusti 2022. 

------------- 
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§ 88 NAMNGIVNING AV GATOR FÖR BOSTADSOMRÅDET BERGHÄGNADEN & 

ÄNDRING AV BEFINTLIGA FASTIGHETERS VÄGNUMMER 

SamN § 88/ 28.6.2022 
Bilaga: Ny gatunummerindelning för området 

Initiativtagare till området har inkommit med namnförslag för gatorna i området. 

Huvudgatan föreslås heta Bolvägen lika som idag. 

Första tvärgränden skulle heta Bolgränd. 

I och med att området planerats om så ska även enligt vägnamnspraxisens på Åland 
tomter numreras löpande med udda nummer på höger sida av vägen och jämna 
nummer på vänster sida av vägen med start från norr till söder samt från öst mot 
väst. 

Även befintliga fastigheter får nya vägnummer i enlighet med bilagan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden namnger gatorna Bolvägen samt Bolgränd. 

Befintliga fastigheter får uppdaterade vägnumror i enlighet med bilagan och skall 
själva anmäla adressändring. 

Byggnadsinspektionens förvaltning registrerar de nya vägnamnen och vägnumren till 
berörda instanser och delger berörda fastighetsägare. 

De nya adresserna gäller från 15.8.2022.  

Väghållaren står för vägskyltarna. Samtliga fastighetsägare byter ut sin egen interna 
nummerskylt till huset. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------- 
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§ 89 NÄSTA MÖTE 

SamN § 89/ 28.6.2022 

Beslut:  

Nästa möte hålls 30:e augusti vid brandstationen med samling 16:30. 

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

§ 90 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 90 / 28.6.2022 

Beslut: 

Mötet avslutas 18:10. 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:  §§ 84 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 87, 88 

 
 

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:  §§ 82, 83, 89 
 
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: §§ 81, 90 
 
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:  §§ 85, 86 
 
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:  §§  
 


