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Aron Lundström, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande.
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 88 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 88/ 27.8.2019
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Samhällsnämnden konstaterar sig lagligen sammankallad och beslutsför.
------------§ 89 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN §89/ 27.8.2019
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Carola Wikström-Nordberg och Dick Lindström utses protokolljusterare.
------------§ 90 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 90/ 27.8.2019
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns med extra ärenden:
§97 Upphandling av vinterväghållning 2019-2024
§98 Avgift för vinterväghållning 2019-2024
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 30 augusti 2019
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 91 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 91/ 27.8.2019
Information:
Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut
•

BI § 25/2019

•

BI § 27/2019

•

BI § 29/2019

•

BI §30/2019

•

BI § 31/2019

•

BI § 32/2019

•

BI § 33/2019

Bygglovsbeslut för tillbyggnad av ekonomibyggnad på
fastighet Båtsmanstorp 2:28, Svartsmara
Bygglovsbeslut för nybyggnad av ekonomibyggnad på
fastighet Kasvarp II 2:57, Bamböle
Bygglovsbeslut för nybyggnad av fritidsbostad på
fastighet Björkdunga 10:17, Emkarby
Avloppstillstånd för slamavskiljare med
infiltrationsbädd på fastighet Lillskog 1:4, Pålsböle
Ändring av bygglov 43-2018 på fastighet Svedjelund
6:122, Godby
bygglovsansökan för uppförande av fritidshem på
fastighet Ängen 6:252, Godby
bygglovsansökan för återuppbyggnad av radhus på
fastighet Ängen 6:252, Godby

Planerings- och utvecklingschefens tjänstemannabeslut:
•

PoU §13 /2019

Antagande av anbud

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

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 92 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR ÄNDRING AV ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL SAMT
TILLBYGGNAD PÅ FASTIGHET DALBACKA 5:11, EMKARBY
SamN § 92/ 27.8.2019
Gunvi Larsson anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för ändring av
användningsändamål samt tillbyggnad på fastighet 60-406-5-11 enligt bifogade
handlingar.
Fastigheten ligger på oplanerat område.
Befintligt fritidshus byggs om och anpassas till bestämmelser för
bostadshus. Ansökan omfattar också tillbyggnad om 117 m² våningsyta i
2 plan. Sammanlagd våningsyta efter byggnationen utgör 203 m².
Enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling skall en
bostadsbyggnad uppfylla vissa krav för att kunna godkännas som sådan.
Byggherren har bifogat en godkänd energiberäkning över byggnaden.
Huset är anslutet till det kommunala vattenledningsnätet.
Fastigheten har sedan tidigare en avloppslösning. Avloppslösningen ses
över och revideras under byggnadsskedet.
Underrättande av grannar har utförts enligt PBL § 73. Några yttranden har
inte inkommit till byggnadsinspektionen.
Fasadmaterial:

Dubbelfalsat plåttak, brunröd
Stående fasadpanel, svartbrun
Sockel, putsad betonggrå.
Byggnadsinspektörens förslag:
Bygglov för om och- tillbyggnad från fritidshus till bostadshus enligt
bifogade handlingar tilldelas enligt följande:
- Ansvarig byggarbetsledare samt ansvarig FVA-arbetsledare ska vara
inlämnad och godkänd före byggstart av byggnadsinspektionen.
- Följande syner ska hållas:
▪ Grundsyn
▪ Konstruktionssyn
▪ kanalsyn
▪ Ibruktagningssyn
▪ Slutsyn
-

Byggnaden skall färgsättas i enlighet med befintlig byggnad.
Reflekterande ytor ut mot vattnet är inte tillåtet.
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

-

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda
anmärkningar ska följas
Godkänd avloppslösning skall finnas senast till ibruktagningssynen.
Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och
byggbestämmelsesamling.
Fastigheten ligger innanför vattenskyddsområde och byggande skall
uppfylla kraven som gäller härav.

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

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 93 ANHÅLLAN OM VÄGNAMN PÅ BASTÖ
SamN § 93/ 27.8.2019
Boende på Bastö som ansluter till vägen Solborgstigen har lämnat in en ansökan om
att namnge vägen till sina fastigheter.
Sökande har förslaget att namnge vägen till ”Kvarnbacken”.
Ansökningen motiveras med att på området dit vägen leder har det funnits en kvarn
längre bak i tiden.
Byggnadsinspektörens förslag:
Vägen namnges till ”Kvarnbacken” enligt bilaga. Vägnamnet finns inte sedan
tidigare i Finström. Fastighetsägaren ombesörjer anskaffning av vägskylt till
väginfarten. Förvaltningen tilldelar adresser och meddelar berörda fastighetsägare
och instanser.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 94 ÄNDRING AV VÄGNAMN I PETTBÖLE & ENBOLSTAD
SamN § 94/ 27.8.2019
Bilaga
Vid en ibruktagningssyn i Pettböle konstaterades att adressen för fastigheten är
missvisande. Vägen har inte fått något eget vägnamn.
Byggnadsinspektören har pratat med boende i området som lade förslaget att
namnge vägen till ”Kvarnträskvägen”. Detta skulle lämpa sig väl eftersom
Kvarnträsket är närliggande.
Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden föreslår att vägen namnges till ”Kvarnträskvägen” enligt bilaga.
Vägnamnet finns inte sedan tidigare i Finström. Namnförslaget skickas ut till
berörda markägare. Synpunkter till förslaget ska lämnas in till Samhällsnämnden
senast 18.9.2019.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 95 FÖRHANDSUTLÅTANDE OM BYGGNATIONER PÅ FASTIGHET 060-402-4-7
SamN § 95/ 27.8.2019
En spekulant på fastighet 060-402-4-7 har lämnat in en anhållan om
förhandsutlåtande kring byggplaner på benämnda fastighet.
Planerna omfattar vissa mindre ombyggnationer av gårdens befintliga byggnader
samt utvidgning av området med näringsverksamhet.
I diskussioner mellan sökande och kommun har det framkommit att verksamheten i
förlängningen även ämnar omfatta fritidsby eller hotellkomplex eller därtill
jämförbar verksamhet, vilket enligt eu-direktiv 85/337/EEG kräver en
miljökonsekvensbedömning.
Byggnadsinspektören har varit på platsbesök för genomgång 23.5.2019.
Planerings- och utvecklingschefens beredning:
För utveckling av verksamheten med nyproduktion eller utökning av verksamheten
till angränsande fastigheter kommer en detaljplan behöva upprättas. I denna
detaljplan skall en miljökonsekvensbedömning upprättas och beaktas.
Sökande kommer även behöva höra kultur- och miljöbyrån för beaktande av
fornminnen och övriga skyddsvärden.
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämnden ger som utlåtande:
Vad beträffar den befintliga byggnaden finns förutsättningar för spekulanten att gå
vidare med bygglovsansökan.
Vad gäller behov av planläggning konstateras, med hänvisning till planerings- och
utvecklingschefens beredning, att planläggning av området är nödvändig om man
vill utveckla hotellverksamheten utöver fastighetens huvudbyggnad där
fortsättningsvis huvudsakligt användningssyfte bedöms vara boende.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 96 UTLÅTANDE OM TRAFIKLÖSNINGAR LÄNGS LANDSVÄG 2
SamN § 96/ 27.8.2019
Landskapsregeringen begär synpunkter att beakta för en trafikutredning längs
landsväg 2 från Norra Svibyvägen till Norra Ämnäskorsningen.
Inom Finströms kommun ligger enbart korsning 8, men även korsning 7 är av stort
värde för cykeltrafiken både externt och inom kommunen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag
Samhällsnämnden lämnar som utlåtande att
För framtida GC nät är en GC-väg trolig genom Ämnäs längs Godbyvägen.
Detta skulle sammanbinda Ålands två största centralorter ca 15km ifrån varandra
samt förbättra kommunikationerna internt inom kommunen. Ett avstånd om 15km
är för dem hurtige inget problem på vanlig cykel och med elcykelns etablering är det
ännu sannolikare att detta färdmedel skulle kunna nyttjas.
Här skulle det vara högst önskvärt med en planskild korsning åtminstone för den
lätta trafiken.
För punkt 8 har trafiksäkerheten för den motorburna trafiken varit försämrad sedan
slutet på 80-t då den nya sundsvägen färdigställdes. Den lätta trafiklösningen är bra
i korsningen men skulle behöva ansluta till en GC-bana längs Godbyvägen i Ämnes.
Största upplevda problemen i korsningen är hög hasighet och dålig sikt mot
södergående trafik. Påkörningsfiler skulle underlätta problemet, och en planskild
korsning tillsammans med en påkörningsfil bedöms vara den bästa lösningen.
Man bör även överväga att förlänga området med reducerad hastighet samt varna
för korsningsområdet.
Man bör även sikta på att ha alla skyltar med hänvisningar till verksamheter inom
Godby att styra trafiken till huvudkorsningen i Godby. Eventuellt med skyltningen
innan korsningen för att undvika för mycket information på samma ställe.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 97 UPPHANDLING AV VINTERVÄGHÅLLNING 2019-2024 – EXTRA ÄRENDE
SamN § 61/ 28.5.2019
Kontrakten för snöplogningen har efter den senaste säsongen gått ut och behöver
upphandlas inför kommande säsong. På kommunalvägar samt byggnadsplanevägar
är det kommunens uppgift att sköta plogning. Plogning av privatvägar behöver inte
tillhandahållas av kommunen.
Kommunen har administrerat frivillig plogning av privatvägar senaste perioden,
något som förorsakar stor arbetsbelastning då det under snösäsongen kommer
många klagomål på utförandet av den privata plogningen, både om att det är för lite
plogat och att det är för mycket plogat eller utfört på fel sätt.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden beslutar att man kommer att upphandla snöplogning enbart för
kommunal- och byggnadsplanevägar. Beträffande privat snöplogning ställs istället
krav vid upphandlingen att entreprenörerna på begäran ska utföra plogning av
privata vägar inom distriktet med avtal direkt mot privatpersonerna.
Beslut:
Beslut enligt förslag med tillägg att samhällsnämnden skall godkänna slutgiltig
utformning av upphandlingen.
SamN § 97/ 27.8.2019
Bilaga: Plogningsupphandling 2019-2024
Ett förslag har tagits fram där huvuddragen i plogningsupphandlingen har
utarbetats.
Enligt Samhällsnämndens tidigare beslut skall samhällsnämnden godkänna
utformningen av upphandlingen.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden godkänner generella utformningen på upphandlingen och ger
kommuningenjören i uppdrag att komplettera upphandlingen med nödvändigt
innehåll för att garantera en rimlig prissättning för privata hushålls plogning och att
bjuda ut upphandlingen genom öppet förfarande.
Beslut:
Beslut enligt förslag med tillägg att plogning av privata vägar skall ske på samma
villkor som kommunala med avseende på frekvens och tidigare direktiv om
manöverutrymme skall tillämpas.
--------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 98 AVGIFT FÖR VINTERVÄGHÅLLNING 2019-2024 - EXTRA ÄRENDE
SamN § 98/ 27.8.2019
Samhällsnämnden har via beslut SamN §61/2019 beslutat att inrikta
vinterväghållningen för år 2019-2024 så att administrationen av plogningen för
privata vägar faller på entreprenören.
Detta då plogningsadministrationen tar mycket kanslitid i fråga hos byråsekreterare,
kommuningenjör, samt planerings- och utvecklingschef med resultatet att man
enbart agerar mellanhand mellan entreprenör och fastighetsägare.
Den privata plogningen för fast bosatta skall fortsättningsvis vara tillgänglig genom
kommunens upphandlade ramavtal, med de villkor som ställs i avtalet, men avtalen
sluts direkt mellan plogare och fastighetsägare.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden anhåller om att flytta tjänsten för plogning av privata vägar 20192024 från kommunens regi till enskilda plogningsentreprenörer.
Samhällsnämnden ger ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslut:
--------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

§ 99 NÄSTA MÖTE
SamN § 99/ 27.8.2019
Beslut:
Nästa möte hålls den 24:e september. Plats meddelas i kallelse
------------§ 100 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 100/ 27.8.2019
Beslut:
Mötet avslutas 18:15, besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

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:

§91, §94, §95, §96, §97, §98

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

§89, §90, §99

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

§89, §90, §99

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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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

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:

§88, §97, §100,

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 30 augusti 2019
15 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 8/19 27.8.2019

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:

§92, §93

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:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 30 augusti 2019
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Utdragets riktighet bestyrkes

