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§ 117 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 117 / 27.10.2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Nämnden konstaterar sig lagligt sammankallad och beslutsför. 

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

§ 118 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 118/ 27.10.2021 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Madeleine Lindblom och Sandra Lignell. 

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

§ 119 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 119/ 27.10.2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns med extra ärenden  

• § 124 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLANEÄNDRING ÖSTRA GODBY, 
GODBY,  

• § 125 BEMÖTANDE AV MOTION FÖR SÄKRARE TRAFIK I GODBY. 

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

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 8/21  27.10.2021 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 29 oktober 2021  

 4 (18)  

 

 

§ 120 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 120/ 27.10.2021 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• Plan för internkontroll 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §47 -2021 Beslut om ledighet 

• TC §48 -2021 Godkännande av väganslutning 

• TC §49 -2021 Beslut om ledighet 

• TC §50 - 2021 Reservationsavtal för bostadstomt kv126 

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §49/2021 Åsa & Robert Hellgren, Bygglov, Tillbyggnad av  

  bostadshus på fastighet Solliden 3:71, Godby 

• BI §50/2021 Robert & Sandra Lignell, Bygglov, Installation av  

  eldstäder på fastighet Utgårds 1, 3:9, Enbolstad 

• BI §51/2021 Jesper Fogelholm & Helena von Schoultz, Bygglov,  

Uppförande av växthus på fastighet Mellangårds 1:47, 
Torrbolstad 

• BI §52/2021 Ålands Skogsindustrier Ab, Bygglov för uppförande av  

  tillfälliga moduler på fastighet Näset 24:2, Godby 

• BI §53/2021 Peter Jansson & Pamela Rehn, Avloppstillstånd för  

trekammarbrunn med infiltrationsbädd, Killingholm 
3:25, Västanträsk 

• BI §54/2021 Marcus Karlsson, Avloppstillstånd för trekammarbrunn  

med infiltrationsbädd för gråvatten, Solgläntan 1:18, 
Pettböle 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King §15/2021 Semester JE 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

-------------  
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§ 121 BYGGLOV, UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU, NILSASÄNG 5:83, GODBY 

SamN § 121/ 27.10.2021 
Erika Mattsson & Victor Grigore anhåller enligt bifogade handlingar om bygglov för 
uppförande av strandbastu på fastighet 60-408-5-83. 

Fastigheten utgör enligt lagfartens uppgifter 4050 m². 

Fastigheten ligger på generplanerat område. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd 
med bostadshus & gårdsbyggnader. 

Ansökt våningsyta utgör 9 m². 

Byggnaden placeras ca 3 m från strandlinjen och samfällt vattenområde. 

Strandbastun uppförs i träkonstruktioner på plintgrund. Bastun förs till byggplatsen 
som färdig byggnad. 

Bastun ansluts inte med el eller vatten. 

 

Berörda grannar samt samfälligheten har godkänt placering närmare än 5 m enligt 
bifogade handlingar. 

Övriga grannar har underrättats enligt PBL § 73. 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.” 
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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. 
 
Bygglov för uppförande av strandbastu enligt bifogade handlingar tilldelas enligt följande: 
- Följande syner ska hållas:   

▪ Höjd-och lägesbestämning 
▪ Grundsyn 
▪ Rökkanalssyn 
▪ 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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§ 122 FLYTT AV INVESTERINGSANSLAG 2021-2022 

SamN § 122 / 27.10.2021 
Olika omständigheter har gjort att alla budgeterade projekt ej genomförts.  

Följande anslag föreslås flyttas från 2021 till 2022 med angivna ändringar i anslaget: 

- Resterande anslag för fasadbyte kommungården 84 000€, summa höjs till 
130 500€ 

- Toaletter och kök Emkarby daghem 35 000€. 

- Byte fasad Maskrosvägen ändrar till målning av fönster och fasad maskrosvägen 
(där inräknas även vissa reparationsarbeten på befintlig panel) 148 800€, summa 
minskas till 83 500€. På grund av hyreshusramens lilla omsättning läggs denna 
kostnad som en investering med 10 års avskrivning (fastän fasadmålningar annars 
brukar belasta driften).  

- Resterande anslag från genomförande av norra Knappelstan överförs av 
ekonomiförvaltningen vid årsskiftet. 

- Resterande anslag för Björkvägen, 15 000€, tidigare genomförandeanslag för 
2022 om 80 000€ flyttar samtidigt till 2023 

- Resterande anslag Godby vägstation överförs av ekonomiförvaltningen vid 
årsskiftet för att avsluta pågående upphandling. 

- Resterande anslag från delgeneralplan Godby.  

Följande anslag stryks ut ekonomiplanen: 

- Åkervägen 5 000€, om behovet uppstår i förtid väcks frågan då detta konstateras. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående 
investeringssummor överförs från investeringsbudgeten för år 2021 till investerings- 
och driftsbudgeten för år 2022  

Om anslag nyttjas på 2021 utöver angivna summor i beredningen så dras 
motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigering i samband 
med bokslut. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 8/21  27.10.2021 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 29 oktober 2021  

 8 (18)  

 

 

§ 123 BUDGET: FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024 

… 

SamN § 107 BUDGET SAMHÄLLSFÖRVALTNINGEN 2020 

Bilaga Budget samhällsförvaltningen och tekniska 

Bilaga Taxor 

Bilaga Lista över exceptionella underhållsbehov 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till 
taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2022-2024. 

I listan över exceptionella underhållsbehov är insatserna graderade enligt hög -
mellan- låg prio och kan konsekvensbedömmas enligt desamma. 

Huvudpunkter i budgetförslaget är: 

Budgetens externa ligger över 2020 års budget (ram). 

Budgeten förutsätter höjd avfallstaxa för att balanser de ökade kostnaderna och 
volymerna under 2022.  

Avfallshanteringen bedöms kräva tillfälliga resurser under 2022 för att klargöra alla 
parters åtaganden. Detta budgeteras under samhällsförvaltning. 

Budgeten beaktar övertagande av fastighetsskötartjänster och underhåll från Ålands 
idrottscenter AB, som beaktas även i deras driftsbidrag under allmän förvaltning. 

Experttjänster budgeteras lågt, som förutsättning att förvaltningen får arbetsro. 

Sommarvikarie för fastighetsskötseln om totalt 12 veckor arbetstid. Utöver kan 
resurs nyttjas från allmän förvaltnings sommarjobbsanslag. 

Ingen utbyggnad av mattvätten då Sund lämnat samarbetet. 

Planläggningsanslag lägre då flera stora naturinventeringar är genomförda. 

Plogning uträknad för 15st utryckningar (normalår) 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

SamN § 108 BUDGET HYRESHUS 2020 

Bilaga Budget 

Bilaga Taxor 

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 
2022-2024. 

Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 1,7 %. 



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 8/21  27.10.2021 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 29 oktober 2021  

 9 (18)  

 

 

Kommuningenjörens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

SamN § 109 BUDGET BYGGNADS- och MILJÖINSPEKTIONEN 2022 

Bilaga Budget 

Bilaga Taxor 

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och 
ekonomiplan för 2022–2024. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

SamN § 110 BUDGET INVESTERINGAR 2020-2022 

Bilaga investeringsäskanden sammanställning 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till 
investeringsplan för 2022-2024. 

Investeringar kopplade till Rosengårds utbyggnad tas ej upp av Samhällsnämnden. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt förslag 
till kommunstyrelsen. 

Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i 
samarbete med Finströms kommunaltekniska AB.  

Beslut: Beslut enligt förslag. 

… 

KS § 121/6.10.2021 

Förvaltningen har sammanställt nämndernas och allmänna förvaltningens förslag till 
budget för år 2022. Av budgetförslaget framgår att med liggande förslag och 
oförändrad skatt ligger budgetförslaget på ett årsbidrag nära noll, om ca 8.000 euro.  

Inte alla kommunalförbunds budgetförslag har ännu inkommit och därför heller inte 
beaktats, varför siffrorna till den delen är högst osäkra. I synnerhet budgeten för KST 
kan bli att påverka kommunens utfall.  

Det underlag som presenteras i detta skede är baserat på nämndernas förslag och 
endast att betrakta som ett underlag för diskussion inför kommunfullmäktiges 
remissdebatt och vidare budgetberedning. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga till 
kommunfullmäktige för remissdebatt, med förslag att detsamma därefter 
återremitteras till förvaltningen för vidare beredning. 

  

Beslut:  

Enligt förslag, med uppdaterad bilaga där kommunalförbunds nyinkomna 
budgetförslag beaktats. 

 

KF § 43/14.10.2021 

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga till kommunfull-
mäktige för remissdebatt, med förslag att detsamma därefter återremitteras till 
förvaltningen för vidare beredning, med uppdaterad bilaga där kommunalförbunds 
nyinkomna budgetförslag beaktats. 

 

Diskussion: 

Kommunfullmäktige diskuterar det preliminära budgetförslaget och förvaltningen 
noterar de frågeställningar som dryftas. 

  

Beslut: 

Kommunfullmäktige tar diskussionen till kännedom och det preliminära budgetför-
slaget återremitteras till förvaltningen för vidare beredning. 

SamN § 123 / 27.10.2021 
Bilaga: Lista på extraordinära kostnader 

Bilaga: Ändringar i extraordinära kostnader 

Bilaga: Ytterligare investeringsanslag Breidablick 

Bilaga: kostnadskalkyl Maskrosvägen och Kommungården 

Bilaga: Vägförteckning 

I enlighet med SamN §122 flyttas investerings- och driftsanslag från 2021-2022. 

Utöver detta har ett nytt förslag till extra ordinära åtgärder utarbetats där 
kostnadsberäkningen är mer detaljerad och stödansökningar har beaktats. 

Förändringar i extraordinära åtgärder framkommer i bilaga och medför att konto 
4394 under kostnadsställe 53502 ändrar från summa 114 130€ till 114 029€. 

Även elpriset har höjts med ca 15% vilket inte fullt var beaktat, varför konto 4571 på 
kostnadsställe 53502 ändrar kostnad i budget från 72 400 € till 80800 €. 

Gällande investeringsanslag för Breidablick konstateras att detta bör ha varit med i 
ursprungliga budgetbehandlingen, men fallit bort. 
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Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden ser över utförandeprioritering för vägar. 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att drifts- och 
investeringsanslag i enlighet med beredningen förs i budgetförslag för 2021. 

Beslut: 

Samhällsnämnden beslutar att föreslå inför kommunstyrelsen att Söderkullavägen 
samt renovering av Breidablick läggs till i investeringsbudgeten 2022 och övrigt enligt 
förslag. 

------------ 
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§ 124 MÅLSÄTTNINGAR FÖR DELGENERALPLANEÄNDRING ÖSTRA GODBY, 

GODBY (EXTRA ÄRENDE) 

SamN § 124/ 27.10.2021 
Bilaga: Målsättningar delgeneralplan östra Godby 

Tidigare har målsättningar fastställts enligt KS§87 för delgeneralplan Berghägnaden. 

På samrådsmötet för densamma planen den 5:e oktober framkom synpunkter om att 
man bör utreda konsekvenserna för grannfastigheter noggrannare. 

Nämnden har ett investeringsbudgetanslag om 20 000 för planläggning som avser 
delgeneralplan för Godby. 

Detta nya förslag till målsättningar kan omfatta även tidigare planområde men 
omfattar även mycket mark runtom samt avser utreda om vissa planbestämmelser 
har blivit föråldrade.  

Under planläggningsarbetet kan, om det anses ändamålsenligt, områdesgränserna 
komma att ändra i utbredning eller att fastställande av planen sker i mindre delar (i 
enlighet med tidigare beslut KF §35), förutsatt att konsekvenser för dessa och 
angränsande områden anses vara utredda och acceptabla. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelse och -fullmäktige att 
målsättningar i enlighet med bilaga fastställs. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 125 BEMÖTANDE AV MOTION FÖR SÄKRARE TRAFIK I GODBY (EXTRA 

ÄRENDE) 

KF § 41/11.6.2020 
Ledamot Tom Henriksson lämnar in en motion under rubriken Säkrare trafik i Godby, 

enligt bilaga, 

tillsammans med nio andra undertecknare. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning. 

KS § 107/26.8.2020 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen begär samhällsnämndens yttrande inför vidare beredning, med 

påpekandet att trafiksituationen, med skyltning, hastighetsgränser och -hinder samt 

fysiska korsningsmiljöer jämte vägarnas allmänna skick behöver ses över i hela Godby 

och i kommunen i övrigt. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 132 / 27.10.2020 
Bilaga: Planritning 

Man kan konstatera att en lämplig avgränsning av ärendet är frågeställningen ställd 

av motionären som behandlar främst trafiksituationen på von Knorringsvägen, 

framom att se över vägars och skyltars allmänna skick inom hela kommunen vilket är 

en del av nämndens ordinarie verksamhet. 

Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag bestående av en ritning 

samt kostnadsberäkning på en refug som synliggör övergångsstället invid nya 

ungdomsgården, samt förslag på byte av belysningsarmaturer inom samma område. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden omfattar förslaget och ger planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att 

göra en kostnadsuppskattning för att föra in det i budget. 

Man ger också förvaltningen i uppdrag att redan nu förverkliga gräsytan närmast 

Olles el samt utföra enklare linjemålning för att smalna av korsningsområdet redan 

nu. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 8/21  27.10.2021 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 29 oktober 2021  

 14 (18)  

 

 

SamN § 125/ 27.10.2021 
I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag för renovering av Bygatan. I detta 
anslag bedöms utrymme finnas för att även behandla och bemöta denna motion i 
enlighet med tidigare beredningar. 

Detta anslag har som förslag prioriteras över renovering av Musterivägen då 
etableringen av ungdomsgård på Bygatan har ökat närvaron av ungdomar i området, 
och därmed aktualiserat frågan om trafiksäkerheten för desamma. Musterivägen har 
i stället reparerats på de mest utsatta gatuområdena. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden delger beredningen till kommunstyrelsen samt 
kommunfullmäktige för kännedom och anser att motionen med detta är 
färdigbehandlad. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 
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§ 126 NÄSTA MÖTE 

SamN § 126/ 27.10.2021 

Beslut:  

Nästa möte hålls enligt kallelse den 30:e november. 

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

§ 127 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 127 / 27.10.2021 

Beslut: 

Mötet avslutas 18:04. 

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

FRÅGESTUND 

Efterhördes om det är möjligt att skylta företräde för trafik till bussplanen vid Källbo skola. 
 
Efterhördes principer för att ansluta infarter mot kommunalvägar, konstateras att kommunalvägar bör vara 
klassade som bygdevägar och för anslutning till dessa krävs tillstånd i enlighet med LL om allmänna vägar 
52§. 
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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:  §§120, 122, 123, 124, 125 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 118, 119, 126 

 
 

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:  §§ 118, 119, 126 
 
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: §§ 117, 127 
 
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:  §§ 121 
 
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:  §§  
 


