FINSTRÖMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

SAMHÄLLSNÄMNDEN

11/17

Tid

måndag den 27 november 2017 kl 17:00

Plats
Närvarande

Kommungården i Godby, Skolvägen 2
Ledamöter:
Rögård Christian, ordf.
Lindström Dick, viceordf.
Nordqvist Vidar
Norrgård Katarina
Söderman Ove
Boman Carola
Wikström-Nordberg Carola

Ersättare:
Gestberg Solveig
Sirén Gustav
Per-Ole Granberg
Lundberg Helena
Thyrén Henrik
Blixt Mathilda
Virtanen Christoffer

Övriga närvarande
Björkman Torbjörn, Kommunstyrelsens representant
Lundström Aron, Planerings- och utvecklingschef
Molinder Fredrik, Kommuningenjör
Danielsson Thobias, Byggnadsinspektör, §141-§144, §147
Eklund Ida, Ekonomichef
Brunström Erik, Kommundirektör
Ärenden

§§ 137-149

Underskrifter

Godby den 27 november 2017

Christian Rögård
Ordförande

Aron Lundström
Sekreterare

Ove Söderman
Protokolljusterare
Godby den den 22 november 2017

Vidar Nordqvist
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort
Protokollet framlagt till
påseende

Godby den den 4 december 2017

Intygar

Ann-Katrine Nyqvist
Kanslist
Godby den

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Nr

FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

SAMHÄLLSNÄMNDEN

Tid

måndag den 27 november 2017 kl 17:00

Plats
Ärenden:

Kommungården i Godby, Skolvägen 2

Nr
11/17

§ 137 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 138 PROTOKOLLJUSTERARE
§ 139 FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 140 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
§ 141 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV PRODUKTIONSHALL PÅ FASTIGHET NÄSET 24:1, GODBY,
ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB
§ 142 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV 24 FRITIDSHUS, BASTÖ HOTELL & STUGBY, BASTÖ
ANDRUM AB
§ 143 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR ÖVERNATTNINGSSTUGOR PÅ FASTIGHET SOLVIK 9:2, BAMBÖLE
§ 144 ÄNDRING AV ADRESSER KRING MYRVÄGEN & MATS-ERSVÄGEN I EMKARBY
§ 145 BUDGETUPPFÖLJNING KVARTAL 3
§ 146 PROJEKTUPPFÖLJNING KVARTAL 3
§ 147 ÅTGÄRDER KRING OLAGLIG BYGGNATION PÅ FASTIGHET SOLVIK 9:2, BAMBÖLE (EXTRA ÄRENDE)
§ 148 NÄSTA MÖTE
§ 149 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Aron Lundström, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 22 november 2017.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 4 december 2017.

Intygar Ann-Katrine Nyqvist , kanslist

SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 137 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SamN § 137/ 27.11.2017
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Nämnden konstateras lagligt sammankallad och beslutsför.
------------§ 138 PROTOKOLLJUSTERARE
SamN §138/ 27.11.2017
Utse protokolljusterare.
Beslut:
Vidar Nordqvist och Ove Söderman väljs till protokolljusterare.
------------§ 139 FÖREDRAGNINGSLISTAN
SamN § 139/ 27.11.2017
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Ärendelistan godkänns med extra ärende § 147 ÅTGÄRDER KRING OLAGLIG
BYGGNATION PÅ FASTIGHET SOLVIK 9:2, BAMBÖLE.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 4 december 2017
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 140 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
SamN § 140/ 27.11.2017
Delgivningar:



ÅLR2017/8378, skrivelse angående tillgänglighetstänk i byggkedjan
FÅB höstmötesprotokoll 2017

Byggnadsinspektörens tjänstemannabeslut:
Beviljade tillstånd:


Ändring av bygglov, Mikael Sundström, tillbyggnad av verkstad, Annebo
2:163, Grelsby
 Bygglovsbeslut 56-2017, Tove Lindström, tillbyggnad av fritidshus, Backebo
2:25, Bamböle
 Bygglovsbeslut 57-2017, Patrick Isaksson, nybyggnad av bostadshus,
Stenudda 1:96, Bastö
 Avloppstillstånd 13-2017, Patrick Isaksson, minireningsverk, Stenudda 1:96,
Bastö
 Bygglovsbeslut 58-2017, Emil Johans, om och tillbyggnad av bostadshus,
Björkhagen 2:9, Pålsböle
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Beslut enligt förslag
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 4 december 2017
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 141 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR TILLBYGGNAD AV PRODUKTIONSHALL PÅ
FASTIGHET NÄSET 24:1, GODBY, ÅLANDS SKOGSINDUSTRIER AB
SamN § 141/ 27.11.2017
Ålands skogsindustrier Ab anhåller om bygglov för tillbyggnad av produktionshall på
fastighet Näset 24:1, Godby enligt bifogade handlingar.
Tomten ligger på generalplanerat område för industri och lagerbyggnader. Tomten
utgör enligt uppgifter från Lantmäteriet ca 14,7 ha.
Byggnadens våningsyta utgör 134 m² i 1 plan.
Stommen uppförs av limträpelare på betongfundament samt betongsockel.
Takkonstruktionen utförs av limträbalkar och bärande TRP-plåt.
Fasaden utförs av stående lockläkt panel samt takbeläggning av takfilt.
Hörande av grannar anses inte nödvändigt pga. byggnationens omfattning samtidigt
som den planerade byggnationen överensstämmer med delgeneralplanen.
Byggnadsinspektörens förslag:
Bygglov för tillbyggnad av produktionshall enligt bifogade handlingar tilldelas enligt
följande:
- Ansvarig arbetsledare ska vara godkänd före byggstart.
- Konstruktionsritningar på stomme och grundkonstruktioner ska lämnas in till
byggnadsinspektionen före byggstart.
- Under byggtiden ska följande syner förättas:
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn
- Färgsättningen ska anpassas till den befintliga byggnaden och omgivningen.
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska
följas.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 4 december 2017
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 142 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR NYBYGGNAD AV 24 FRITIDSHUS, BASTÖ
HOTELL & STUGBY, BASTÖ ANDRUM AB
SamN § 142/ 27.11.2017
Bastö Andrum Ab anhåller om bygglov för nybyggnad av 24 fritidshus på fastighet
Bastö Hotell & Stugby, Bastö enligt bifogade handlingar.
Ansökan omfattar nybyggnad av 12 st. fritidshus om 65 m² våningsyta samt 12 st.
fritidshus om 66,5 m² våningsyta. Sammanlagd våningsyta utgör 1578 m².
Sedan tidigare finns 11 stugor bebyggda med en sammanlagd våningsyta
om 571 m². Total våningsyta efter byggnationen utgör 2150 m².
Tomten som ligger på detaljplanerat område utgör enligt lantmäteriets uppgifter
8,96 ha. Fritidshusen är planerade på område BCF ” kvartersområde för stugby,
semestercentra och fritidsbebyggelse. Enligt detaljplanen har området en byggrätt
om 35 st. stugor.
Enligt detaljplanen får stugorna i medeltal utgöra högst 60 m²
våningsyta vilket utgör en byggrätt om 2100 m². För inlämnat bygglov
får byggnaderna en total våningsyta om 2150 m2 och ett medeltal i
våningsyta om 61,4 m². Avikelsen om 2 % kan därmed betraktas som en
mindre avvikelse från detaljplanen.
Byggherren har själv skriftligen hört berörda rågrannar. En av rågrannarna hade
synpunkt att servitutsvägen måste vara tillgänglig. I den första versionen var
stugorna placerade för nära vägen. Byggherren har reviderat ritningarna och
kompletterat ansökan med nya ritningar.
En annan granne hade synpunkt hur det blir med fiskevattnet. För ett beviljande av
bygglov anses anmärkningen inte påverka beslutet för ett beviljande av bygglov.
Bastö Hotell & Stugby har eget reningsverk för området. Tillsynen hålls av ÅMHM.
Ett giltigt miljötillstånd för avloppsreningsverket finns i kraft.
Finströms kommunaltekniska har gjort ett utlåtande gällande vattenanslutning.

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

Byggnadsinspektörens förslag:
Bygglov för nybyggnad av 24 st. fritidshus enligt bifogade handlingar tilldelas enligt
följande:
- Inledande möte ska hållas med ansvariga personer och byggnadsinspektören före
byggstart.
- Ansvarig arbetsledare och ansvarig FVA-arbetsledare ska vara inlämnade och
godkända av byggnadsinspektionen före inledande mötet.
- Konstruktionsritningar ska vara inlämnade till byggnadsinspektionen före inledande
mötet.
- Under byggtiden ska följande syner förättas för samtliga stugor:
- Lägesbestämning
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Rökkanalsyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar ska
följas.
- Färgsättningen skall följa föreskrifter i detaljplan.
- Arbetet ska utföras enligt på Åland gällande lag och byggbestämmelsesamling.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 4 december 2017
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 143 BYGGLOVSANSÖKAN FÖR ÖVERNATTNINGSSTUGOR PÅ FASTIGHET
SOLVIK 9:2, BAMBÖLE
SamN § 114/ 26.9.2017
Misstanke om olovligt uppförande av gårdsbyggnader har uppkommit hos
byggnadsinspektionen.
13.6.2017 åkte Byggnadsinspektören och Planerings- och Utvecklingschefen ut till
platsen för att kontrollera misstankarna. Förvaltare av fastigheten fanns på plats
under besöket. Byggnadsinspektören och Planerings- och utvecklingschefen
konstaterade att åtminstone 4 byggnader saknade bygglov. 2 av dessa byggnader
var nybyggda under den senaste tiden.
Tillsammans konstaterades att en redogörelse, bygglovsansökan med
äganderättsbevis behöver lämnas in till Samhällsnämnden.
2.8.2017 har en bygglovsansökan ankommit till Samhällsnämnden. Bifogat finns
bland annat bouppteckningsinstrument. Fullständiga uppgifter på äganderättsbevis
har inte bifogats ansökan. Byggnadsinspektören har 12.9.2017 begärt att
äganderättsbevis över fastighet Solvik 9:2 lämnas in till Samhällsnämnden senast
16.10.2017.
Svar till Samhällsnämnden har ankommit 25.9.2017 från juridiskt ombud för Solvik
9:2. I skrivelsen ställs frågan om dödsboet kan beviljas bygglov. Om så inte är fallet
önskas förlängd tid till december för att erhålla ytterligare utredning. I skrivelsen
hänvisas det från boupptäckningsinstrumentet vem som företräds i egenskap av
testamentstagare.
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämndens tar ställning till de uppkomna frågorna samt hur ärendet bereds
vidare.
Tillämpade lagrum:
PBL § 66, 72, 73, 75, 93, 95
Diskussion:
Nämnden konstaterar att sökanden för ett bygglov kan vara ett dödsbo.
Om bouppteckningsinstrumentet används för att redogöra ägorättsförhållandet
skall testamentet som bouppteckningsinstrumentet hänvisar till redogöras att det
delgivits alla dödsboägare i bouppteckningen och att instrumentet har vunnit laga
kraft.
Beslut:
Nämnden ger tidsfrist till och med den 31:a oktober, för sökande att komplettera
nödvändiga handlingar för att en bygglovsansökan ska kunna behandlas.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

Nämnden återremitterar ärendet i väntan på komplettering.
SamN § 131/ 31.10.2017
Bilaga
Svar har kommit till Samhällsnämnden i Finström 3.10.2017 från juridiskt ombud.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsinspektören har upprättat ett svar enligt bilaga. Samhällsnämnden skickar
bilagan som sitt svar till den inkomna kompletteringen.
Den inkomna kompletteringen styrker inte jordförvärvsrätt/jordförvärvstillstånd.
I beaktande av att kompletteringen inte lämnats in till nästa nämndmöte tar
nämnden ställning till föreläggande av vite.
Beslut:
Beslut enligt förslag, efterfrågade handlingar enligt bilaga skall vara
samhällsnämnden tillhanda innan den 21:a november.
SamN § 143/ 27.11.2017
Efterfrågade kompletteringar enligt beslut SamN § 131/ 27.11.2017 har inte
lämnats in till Samhällsnämnden inom angiven tid.
Byggnadsinspektörens förslag:
Eftersom de efterfrågade kompletteringarna om äganderätt samt besittningsrätt
inte lämnats in inom angiven tid föreslås att ansökan avslås.
Beslut:
Beslut enligt förslag. Nämnden noterar även den komplettering från juridiskt ombud
som inkommit till kommunen den 27:e november och konstaterar att inkomna
handlingar inte påverkar nämndens beslut.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 144 ÄNDRING AV ADRESSER KRING MYRVÄGEN & MATS-ERSVÄGEN I
EMKARBY
SamN § 135/ 31.10.2017
Myrvägen & Mats-Ersvägen i Emkarby byggdes om för något år sedan.
Infarten ändrades och vägarna drogs om. I Samband med detta uteblev det att
justera fastigheternas nya adresser och vägnumror.
Detta har lett till att vägen inte kunnat uppdateras i kartdatasystemen.
Det är av stor vikt att räddningstjänsten samt övriga myndigheter och instanser har
korrekt adress till berörda fastigheter och bostäder.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsinspektören upprättar nya adresser för de berörda fastigheterna kring
Myrvägen & Mats-Ersvägen. Sammanställningen delges berörda fastighetsägare och
instanser.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------SamN § 144/ 27.11.2017
Byggnadsinspektören har konstaterat att namnfrågan på de nya streckningarna är
oklart. Det har inte blivit dokumenterat vilken vägsträcka som tillhör Myrvägen
respektive Mats-Ersvägen.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadsinspektören har upprättat ett förslag på hur de olika vägsträckorna kan
namnges. Förslaget skickas ut på remiss till de berörda fastighetsägarna och
eventuella synpunkter på förslaget ska vara Samhällsnämnden tillhanda senast
20.12.2017. Därefter kan adresserna uppdateras med vägnamn och nummer.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 145 BUDGETUPPFÖLJNING KVARTAL 3
SamN § 145/ 27.11.2017
Bilaga
Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter.


Teknisk sektor



Byggnadsinspektion



Hyreshus

Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
------------§ 146 PROJEKTUPPFÖLJNING KVARTAL 3
SamN § 146/ 27.11.2017
Bilaga
Projektuppföljning samt flytt av investeringsmedel.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och anhåller hos styrelsen om
omfördelning av investeringsmedel enligt bilaga.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
-------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

§ 147 ÅTGÄRDER KRING OLAGLIG BYGGNATION PÅ FASTIGHET SOLVIK 9:2,
BAMBÖLE (EXTRA ÄRENDE)
SamN § 147/ 27.11.2017
Misstanke om olovligt uppförande av gårdsbyggnader har uppkommit hos
byggnadsinspektionen.
13.6.2017 åkte Byggnadsinspektören och Planerings- och Utvecklingschefen ut till
platsen för att kontrollera misstankarna. Förvaltare av fastigheten fanns på plats
under besöket. Byggnadsinspektören och Planerings- och utvecklingschefen
konstaterade att åtminstone 4 byggnader saknade bygglov. 2 av dessa byggnader
var nybyggda under den senaste tiden.
Tillsammans konstaterades att en redogörelse, bygglovsansökan med
äganderättsbevis behöver lämnas in till Samhällsnämnden.
2.8.2017 har en bygglovsansökan ankommit till Samhällsnämnden. Bifogat finns
bland annat bouppteckningsinstrument. Fullständiga uppgifter på äganderättsbevis
har inte bifogats ansökan. Byggnadsinspektören har 12.9.2017 begärt att
äganderättsbevis över fastighet Solvik 9:2 lämnas in till Samhällsnämnden senast
16.10.2017.
Samhällsnämnden har vidare behandlat ärendet med tidsfrist till 21.11.2017 att
lämna in äganderättsbevis samt besittningsrätt. Kompletteringar har inte lämnats in
till Samhällsnämnden före utsatt tid.
I PBL § 93 stadgas om tvångsmedel:
”Den som handlar i strid med denna lag eller bestämmelser eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen kan av byggnadsinspektören förbjudas att fortsätta med
den rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt
tid. Byggnadsnämnden ska utan dröjsmål uppta ärendet till behandling.
Byggnadsnämnden kan förena förbud och åläggande som meddelats med stöd av 1 mom.
med vite eller hot om utförande av det försummade på den försumliges bekostnad.
Tvångsåtgärder vidtas dock inte om den rättsstridiga verksamheten eller försummelsen är
av ringa betydelse.
Polisen är skyldig att ge handräckning om det är nödvändigt för att avbryta en rättsstridig
åtgärd som avses i denna bestämmelse. Marknadsmyndigheten har i tillämpliga delar
samma befogenheter som byggnadsinspektören och -nämnden.”
Samtidigt gäller följande enligt PBL om byggnadsbrott:
”95 §. Byggnadsbrott
Den som utan tillstånd eller anmälan som förutsätts i denna lag börjar bygga eller vidtar
någon annan åtgärd eller försummar sin skyldighet på ett sätt som strider mot denna lag
eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den ska för byggnadsbrott dömas till
böter eller fängelse i 3 månader. Byggnadsnämnden ska göra polisanmälan om inte
Protokolljusterarnas signaturer
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

gärningen eller försummelsen med hänsyn till omständigheterna ska betraktas som ringa
och det allmänna intresset inte kräver att åtal väcks.”
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämnden ber byggherren att avlägsna de fyra byggnaderna utan bygglov
till 31.1.2018. Alternativt måste en bygglovsansökan med giltiga äganderättsbevis
samt jordförvärvsrätt/jordförvärvstillstånd lämnas in senast 31.12.2017.
Om inte detta hörsammas tar nämnden ställning till åläggande av vite eller
eventuell rivning på byggherrens bekostnad.
Samhällsnämnden anser också att försummelsen är så pass allvarlig att en
polisanmälan om byggbrott enligt PBL§95 görs i detta skede.
Tillämpade lagrum:
PBL § 93, 95
Beslut:
Beslut enligt förslag.
------------§ 148 NÄSTA MÖTE
SamN § 148/ 27.11.2017
Beslut:
Nästa möte hålls tisdagen den 19:e december kl 17:00.
------------§ 149 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
SamN § 149/ 27.11.2017
Beslut:
Mötet förklaras avslutat kl 19:00.
------------
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SAMHÄLLSNÄMNDEN
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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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut:
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:

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:
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 vardera 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.

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 4 december 2017
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SAMHÄLLSNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 11/ 27.11.2017

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:
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.

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:
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.
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.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 4 december 2017
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