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Kallelse utfärdad den 20.9.2018
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats
www.lemland.ax den 20.9.2018. Protokollet finns till påseende från den 27.9.2018 på kommunens
elektroniska anslagstavla.

Ordförande Matti Lindholm
Intygar
Johan Willstedt,
byggnads- och miljöinspektör

Byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt
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153 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet

BMN 153 §
25.9.2018
Sammanträdeskallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska
anslagstavla och meddelad den 20.9.2018
Sammanträdet är beslutfört då minst hälften av ledamöterna, d v s 3
ledamöter, är närvarande.
BESLUT:
Närvarande under behandlingen var fyra av sex ledamöter.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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154 §

Val av protokolljusterare

BMN 154 §
25.9.2018
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) utses två
protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då
protokolljusteringen äger rum.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Torolf Beckman och Gun Holmström.
Protokolljusteringen sker onsdagen den 26.9.2018 kl 15.30 på kommungården i Lemland.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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155 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 155 §
25.9.2018
Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.
BESLUT:
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 153 - 167 §§.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/326/2018
156 §

Renhållningstaxa 2019 Lemlands kommun

BMN 156 §
25.9.2018
Miljöinspektören har uppgjort förslag till renhållningstaxa för år 2019 i
Lemland.
Avfallsinnehavaren svarar för de kostnader som avfallet föranleder om inte
kostnadsansvaret med stöd av 38 § överförts på produktens tillverkare importör eller annan. (RL 16a §)
Fr o m 2010 infördes en ändring i taxan så att avlämningen av hushållsavfall blev avgiftsfri vid Bengtsböle återvinningscentral.
Inför år 2014 gjordes grundavgiften om så att samtliga fastighetsägare till
bebyggda fastigheter erhåller samma grundavgift. De fast bosatta dessutom
en tilläggsavgift.
Inför år 2015 höjdes avgifterna med 1 %.
Inför år 2016 höjdes avgifterna med 5 %.
Inför år 2017 höjdes avgifterna med 2 %
Inför år 2018 höjdes avgifterna med 0 %
Här följer en sammanställning över den ekonomiska utvecklingen inom
verksamhetsområdet.
BS2015
BS2016
BS 2017 BU 2018
BU 2019
Ext Utg
333 169
300 046
301 400
275 460
274 240
Ext Ink
-266 986
-288 625
-291 087 -284 454
-287 013
Int Utg
25 707
27 368
30 422
36 292
36 900
Avskrivn
6 621
6 221
6 200
6 200
6 200
Nto
98 511
34 526
46 935
33 498
30 327
I enlighet med bokslutet så kostar avfallshanteringen i Lemland följande;
2013
ca 173 € per person och år (exkl moms).
2014
ca 163 € per person och år (exkl moms).
2015
ca 184 € per person och år (exkl moms).
2016
ca 166 € per person och år (exkl moms).
2017
ca 165 € per person och år (exkl moms).
2018 BU
ca 156 € per person och år (exkl moms).
2019 BU
ca 155 € per person och år (exkl moms).
Enligt den ekonomiska kalkylen ovan återstår alltså ca 30 300 € till full
kostnadstäckning. Kostnadstäckningen är ca 89 % totalt. Om vi antar att
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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myndighetsfunktionen står för 5000 €/år så saknas ca 25 300 € (eller ca 8
%) i inkomster för att uppnå full kostnadstäckning.
Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter föreslå oförändrade avgifter i renhållningstaxan för år
2019. Mottagningsavgifterna på återvinningscentralen föreslås likaså oförändrade.
Förslaget motiveras med att renhållningslagens lag på att avfallsproducenten skall betala kostnaderna nästan uppnås i budgetförslaget. Genom ny
upphandling av sophämtningstjänster strävar vi till att ytterligare sänka
kostnaderna och därigenom förbättra ekonomin i verksamheten.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland
BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
-----------Bilaga:
Förslag till renhållningstaxa för år 2019

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Lemlands kommun
RENHÅLLNINGSTAXA år 2019
Godkänd av kommunfullmäktige den xxxxxxx

Avfallsavgifter
Grundavgift
Bostads- eller fritidshusägare

Exkl.moms
98 €

inkl.moms 24%
121,52 €

Tillägg för bostadshus/lägenh.
- 1 pers hushåll
- 2 pers hushåll
- 3 pers hushåll
- 4 eller flera pers hushåll
- kompostrabatt för bostadshustillägg

Tillägg
101,00 €
184,00 €
259,00 €
336,00 €
-20%

Inkl. moms 24%
125,24 €
228,16 €
321,16 €
416,64 €

Avgiften baserar sig på situationen den 1 januari det aktuella året (enligt befolkningsregistret).
uthyrningsstugor
67,00 €
83,08 €
(ingen kompostrabatt till dessa, avfallet skall föras till Bengtsböle station - ej till återvinningsstationerna. Ifall uthyraren har avtal om sophämtning av allt avfall med entreprenör uppbärs
ingen avgift)
företag & inrättningar per sysselsatt 47,00 €
58,28 €
(ifall företaget eller inrättningen har avtal om sophämtning av allt avfall med entreprenör
uppbärs ingen avgift)
Avgiften baserar sig på en genomsnittlig situation under det aktuella året.
Avgifter per säck/löst företagsavfall
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle, €/säck
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle €/lös kbm
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle €/kompr kbm

exkl.moms
9,47 €
61,53 €
118,34 €

inkl.moms 24%
11,74 €
76,30 €
146,74 €

Hushållsavfall - ingen avgift
Avfall från byggnadsverksamhet, som inte återvinns, räknas inte som hushållsavfall,
det är företags avfall
Avvikande avgiftsstorlek
Renhållningsmyndigheten har skyldighet att i enlighet med renhållningslagens stadganden på
avfallsproducentens begäran pröva avgifternas skälighet.
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LE/327/2018
Bygglovstaxa år 2019 Lemland och Lumparland

157 §
BMN 157 §
25.9.2018

Beslutsunderlag;
Enligt PBL 99 § är den som söker bygglov, annat tillstånd eller gör en
anmälan skyldig att betala en avgift till kommunen enligt en taxa som
fastställts av kommunfullmäktige.
Dessa avgifter är ersättning för myndighetsuppgifter och därför
momsbefriade.
Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparland fastställs taxor
och avgifter för byggnadstillsyn och dyligt för båda kommunerna av
kommunfullmäktige i Lemland.
Budgetdirektiven nämnden fått av Lemlands kommunstyrelse innehåller
anvisning om avgiftshöjningar om 1,5 %.
Lite ekonomisk statistik
BS 2016
BS 2017
BU 2018
Kost.(e+i)
69 219
76 845
82 750
Intäkter(exkl ers av Lu)
-25 459
-35 869
-29 500
Summa; (kostn täckning)
43 760 (37%) 49 269 (47%)
53 250 (36%)

BU 2019
82 213
-29 500
52 713 (36%)

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen i
Lemland att byggnadslovsavgifterna för år 2019 för Lemland och
Lumparland fastställs enligt förslag. Förslaget innebär höjd taxa med 1,5 %.
Förslaget innehåller också en ny taxa för kajer, broar, vågbrytare od
bygglovspliktiga konstruktioner i enlighet med PBL 67 § p 2.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
Texten i taxan korrigerades något.
-----------Bilaga:
Förslag till byggnadslovsavgifter för år 2019
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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1
Sida 9

Bygglovstaxa 2019
AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETE, AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH
FÖR INSPEKTION AV SAMLINGSLOKALER SAMT FÖR HÖRANDE AV GRANNE I
LEMLANDS och LUMPARLANDS KOMMUNER
Godkänd av kommunfullmäktige i Lemland xxxxxx
1§
Allmänt
Byggherre eller den som vidtar åtgärd är skyldig att till kommunen erlägga
avgifter som bestäms i denna taxa för sådana inspektions- och tillsynsuppgifter
som är nödvändiga för att fullfölja byggnadsarbetet (99 § plan- och bygglagen, PBL ).
För inspektion av samlingslokaler är sökande skyldig att erlägga avgifter som
bestäms i 6 § i denna taxa med stöd av 19 och 20 §§ LL om offentliga
nöjestillställningar.
Avgifterna över byggnadsarbete och inspektion av samlingslokaler
inkluderar lösen av handlingarna.
Byggnadslovsavgifterna är inte momspliktiga.
2§
Uppförande av nybyggnad och därmed jämförbara
ändringar (66 § i PBL )
2.1

2.2

Uppförande av nybyggnad
per byggnad
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)

2.4

2.5

340,93
2,09

Uthyrningsstuga

Då byggnadslovet omfattar flera stugor som byggs enligt samma
ritning i grupp, erläggs full avgift för en stuga. För därpå följande
stugor erläggs 50 % av avgiften.
per byggnad
Därtill enligt byggnadens sammanlagda våningsyta (per m2)
2.3

Taxa 2019/€

340,93
2,09

Tillbyggnad, ombyggnad
per byggnad
därtill enligt tillbyggnadens våningsyta (per m2)

180,50
2,09

Ekonomibyggnad och dylikt
per byggnad
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)

180,50
0,78

Ändring av användning
per byggnad
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)

180,50
2,09

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 25.09.2018 § 157
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Taxa 2019/€
Fasadändring, takändring (inkl skärmtak >12 m2),
ändring av bärande konstruktioner

71,49

2.7

Installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller hiss

71,49

2.8

Tillfälliga byggnader, samma som varaktig

2.9

Uppförande av vindkraftverk/st
- som betjänar flera än 3 hushåll, effekt max 0,5 MW
- Effekt 0,5 - 3 MW
- Effekt över 3 MW

180,50
340,93
681,75

3§
Avgifter för övriga tillståndsbeslut i byggnadsärenden (67 § i PBL )

71,49

2.6

3.1
Nöjespark, idrotts- eller campingplats
3.2
Skjut- eller motorbana
3.3 a Småbåtshamn med flera än 10 båtplatser
3.3 b Kajer, broar, vågbrytare, kanaler o.dyligt.
3.4
Cistern eller dyligt > 10 m3
3.5
Mast högre än 25 meter
3.6
Torn tillgängligt för allmänheten
3.7
Tillståndspliktigt plank eller mur
3.8
Husvagn, buss eller dyligt (utanför campingplats) som skall användas för boende, affärslokal
eller dyligt > 2 månader
4§
Avgifter för övriga beslut i byggnadsärenden
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

71,49

Utbyte av ritning
Förhandsutlåtande
Förlängning av byggnadslovets giltighetstid (75 § i PBL)
Tillstånd att börja byggnadsarbete (innan beslutet vunnit laga kraft) (76 § i PBL)
Bod samt fristående carport om max 30 m2
Behandling av rivningsanmälan (69 § i PBL)

5§
Förhöjd avgift vid byggande utan bygglov
Om byggherren har påbörjat byggnadsarbetet innan bygglovet har beviljats, eller anmälan inlämnats,
utgår en förhöjd avgift om 50 %. Detta gäller samtliga avgifter kopplade till bygglovet. Den förhöjda
bygglovsavgiften är inte ett straff utan en ersättning för det merarbete det innebär för byggnadstillsynen
att bereda och behandla ett ärende om byggande utan bygglov.
6§
Godtagbar säkerhet i enlighet med PBL 76 §
En godtagbar säkerhet kan vara en bankgaranti eller en deposition på kommunens konto.
Den godtagbara säkerhetens storlek utgörs av;
grundsumma per byggnad
därtill enligt byggnadens bottenyta upp till 500 m² (per m2)
för bottenyta över 500 m² utgår (per m²)
Säkerheten återbördas till byggherren då bygglovet vunnit laga kraft.

1065,00
37,33
15,84
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7§
Syner
Vid utförande av de i § 3 nämnda byggnadsåtgärderna skall avgift
erläggas för förrättande av de syner som kan komma ifråga
enligt följande:
7.1
7.2
7.3

Syn som förrättas under byggnadstiden
Slutsyn
Avgifter som rör brandsyne verksamheten, men som debiteras i
samband med byggnadslovsavgifterna
- Kanal- och eldstadssyn
- Ventilationssyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn
Dessa avgifter uppbärs i samband med byggnadslovsavgifterna, men bokförs på resultatområdet
”räddningsverksamhet”

31,86
64,94
43,71
43,71
43,71
43,71

8§
Övriga avgifter
8.1
Utstakning av byggnadsplats (varvid samtliga kostnader erlägges av sökande,
ingår ej i punkterna 1-4 i § 2).
8.2

72 § plan- och byggnadslagen för landskapet Åland avsett hörande av granne

109,34
62,14

Ersättning uppbärs även i det fall att tillstånd eller byggnadslov inte beviljas,
om kommunen hört granne med stöd av stadgandena i plan- och byggnadslagen
9§
Avgifter för avloppsanläggningar
9.1
9.2
9.3
9.4

Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 1-5 pe
Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 6-25 pe
Avloppsanläggning för BDT vatten, 1-5 pe
Partiell ombyggnad av avloppsanläggning

202,08
403,92
133,16
133,16

Denna avgift debiteras skilt om den inte kan debiteras i samband med
byggnadslovsavgifterna.
10 §
Inspektion av samlingslokaler
Inspektion och godkännande av samlingslokaler enligt
samlingslokalens sammanlagda yta.
per lokal
därtill enligt lokalens sammanlagda yta (per m2)

64,94
0,28
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11 §
Återbäring av avgift
Då ett byggnadslov eller något annat tillstånd förfallit eller byggherren avstår
från byggnadslovet eller tillståndet medan det ännu är i kraft , återfår tillståndsinnehavaren 50 % av de avgifter han betalat.
Dock innehålles i handläggningsavgifter enligt följande
- för byggnadslov
- för övriga tillstånd
Om byggnadsarbetet påbörjats ges ingen återbäring.
12 §
Avslag på ansökan
Om en ansökan om tillstånd avslås eller sökande annullerar ansökan
innan beslutet meddelats, men beslutsförslaget redan beretts,
uppbärs 50 % av avgiften i denna taxa.
13 §
Grunder för avgiften
Då avgiften fastställs inberäknas i byggnadens totala yta , våningarnas,
källarens och vindsutrymmets sammanlagda ytor, utgående från det
yttre måttet. Man räknar inte med balkonger, skyddstak eller utrymmen
med en rumshöjd lägre än 160 cm.
14 §
Taxans ikraftträdande
Denna taxa gäller från den 1.1.2019
Byggnadstillsynsavgiften och övriga avgifter i denna taxa faktureras enligt
gällande taxa den dag beslutet fattats.

159,84
62,44
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LE/329/2018
158 §

BMN fördelning av administrativa kostnader 2019

BMN 158 §
25.9.2018
Byggnads- och miljönämnden har fr o m 1.1.2012 övertagit kostnadsansvaret för bl a byggnadstillsyn, enskilda avlopp, Krogstad fd deponi mm. i
Lumparland. Därtill administration av byggnads- och miljösektorn i Lumparland.
Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparland fördelas kostnaderna mellan kommunerna på basen av beslut i nämnd. Under året erlägger
Lumparland kvartalsvis förskott. Vid årets slut erläggs en utjämningsfaktura
baserad på de faktiska förhållandena under året.
För att få en fördelningsgrund för kostnadsfördelningen har byggnads- och
miljöinspektören uppgjort ett förslag till fördelningsnyckel. Den baserar sig
på antalet ärenden tidigare år samt på hur arbetsfördelningen de facto ser ut
inom området.
Förslaget baserar sig på att Lemland använder resursen 1,42 (83,3 %) av
heltid och Lumparland 0,28 (16,7%) av heltid. Kansliets totala resurs är 1,7.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna nyckeln för den preliminära fördelningen av
nämndens kostnader under år 2019 mellan samarbetskommunerna.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-----------Bilaga:
BMN Fördelningsnyckel 2019

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/328/2018
159 §

BMN, Budgetuppföljning per 31.8.2018

BMN 159 §
25.9.2018
Beslutsunderlag;
Inkomsterna ligger på 66,7 %. Inkomsterna förväntas ungefär vara de budgeterade.
Utgifterna ligger på 58,1 % vilket är det linjära förväntade. Utgifterna för i
år förväntas understiga budget med ca 16 000 € (beroende främst på inbesparingar inom planläggning).
Förvaltningens utgifter ligger på ligger på 67,1 %. Förväntas underskrida
budget med ca 5000 €.
Byggnadstillsynens utgifter ligger på ligger på 58,2 %. Förväntas överskrida
budgeten något.
Planläggningens utgifter ligger på 20,3 %. Förväntas underskrida budget
med ca 11 200 €.
Avfallshanteringens utgifter ligger på 57,8 %. Förväntas överskrida budget
med ca 2 500 €.
Jord- och skogsbruks utgifter ligger på 140 %. Förväntas överskrida budget
med ca 2 100 €.
Miljövårdens utgifter ligger på 0,2 %. Förväntas underskrida budget med ca
4000 €.
Sammanfattning;
Verksamhetsområdena förväntas ungefär följa de budgeterade kostnaderna.
Den största inbesparingen förväntas ske inom planläggningen.
Nämndens nettokostnader för innevarande år förväntas underskrida de budgeterade med ca 14 000 €.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter i övrigt anteckna budgetrapporten per den 31.8.2018 till
kännedom.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
----------Bilaga:
Budgetuppföljning per 31.8.2018

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 25.09.2018 § 159
Sida 17

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 25.09.2018 § 159
Sida 18

LEMLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 19

Sammanträdesdatum

25.09.2018
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

LE/386/2018
160 §

Direktiv för budgeten för år 2019 samt ekonomiplanen för åren 20202021

Le KST 209 §
20.08.2018
Jämlikt förvaltningsstadgan ska nämnder och övriga kommunala organ på
basen av kommunstyrelsens direktiv och en eventuell kommunplan uppgöra
egna budgetförslag jämte motiveringar härtill.
Kommundirektören har uppgjort förslag till kommunstyrelsens direktiv till
nämnderna inför 2019 års budgetarbete, vilka föreläggs kommunstyrelsen
för behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner de uppgjorda budgetdirektiven till nämnderna
inför 2019 års budgetarbete. Budgetramen är uppgjord enligt nuvarande
bibehållen servicenivå.
-Kommunens inkomstskatteprocentsats för år 2019 och övriga skatter.
Kommunstyrelsen diskuterar nivån på inkomstskattesatsen för att säkra
verksamhet och servicenivå samt för behovet av att ackumulera överskott
inför den fortsatta landskapsandelsminskningen framöver.
-Investeringsprojekt
deras
omfattning
och
investeringarnas
prioriteringsordning.
-Övriga utvecklingsfrågor.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att iaktta att de av
kommunfullmäktige befintliga budgeterade investeringsprojekten i första
hand skall prioriteras i kommande budget ifall de inte har verkställts under
innevarande år. Alla beslutande organ och budgetberedande tjänstemän
skall fortsättningsvis utveckla konkreta och strategiska och gärna mätbara
målsättningar.
Budgetmålen ska vara mål för verksamheten.
Målsättningen är att investeringsbudgeten på lång sikt inte skall överstiga
avskrivningarna, d v s inte överstiga 700 000 euro netto. Nya planerade
daghem skall prioriteras. Kommunen träder nu in i en fas med större
investeringar än tidigare år, med hänvisning till planerade investeringar i
fastigheter främst inom barndagvården.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Den absoluta sista inlämningsdagen gällande budgetmaterialet till
ekonomikansliet är den 1 oktober 2018.
Varje sektoransvarig/budgetansvarig skall följa upp och ansvara för att
materialet levereras inom utsatt tid enligt ekonomichefens anvisningar och
att det vid behov finns tillräckligt tydliga konsekvensblanketter bifogade i
nämndernas budgetförslag.
Kommunstyrelsen aviserar att målsättningen är att vattenavloppsverksamheten ska vara självbärande i mån av möjlighet.
*********

och

BESLUT:
Ekonomichef Jeanette Salminen är närvarande och informerar om
budgetdirektiven.
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
De fastställda budgetdirektiven för år 2019 samt ekonomiplanen för
år 2020 – 2021 jämte bilagor bifogas protokollet.
-------------BMN 160 §
25.9.2018
Kommunstyrelsen i Lemland begär nämndernas budgetförslag under september månad.
Byggnads- och miljönämndens har som känt verksamhet i både Lemland
och Lumparland. För att få en så lätt läst och användbar budgetstruktur som
möjligt är nämndens ansvarsområden indelade på följande sätt;
710
711
712
720
730
740

Förvaltning
Byggnadstillsyn
Planläggning
Avfallshantering
Jord- och skogsbruk
Miljövård

Budgetförslaget baserar sig på Lemlands kommunstyrelses ram.
De budgeterade utgifterna är 443 130 € vilket är 10 328 € (2,3 %) över ramen.
Detta beror på i huvudsak på anslag för projektet Enskilda avlopp.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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De budgeterade inkomsterna är 361 343 € vilket är 18 824 € (5,5 %) över
ramen. Detta beror i huvudsak på inkomster för projektet Enskilda avlopp.
Den budgeterade nettonivån är 81 787 € vilket är 8496 € lägre än ramen om
90 283 €.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna budgetförslaget och verksamhetsmålen för år
2019 samt ekonomiplanen för åren 2020 - 2021.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland
BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag med
vissa ändringar och kompletteringar i textdelen.
----------Bilagor:
Sifferbudgeten
Textdelen samt prestationerna

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/305/2018
161 §

Österstrand 4:28 Norrby Gäststuga

BMN 161 §
25.9.2018
Peder Bengts anhåller om bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Österstrand 4:28 i Norrby.
Fastigheten Österstrand 4:28 är 2450 m2 stor och belägen vid strand. Den är
sedan tidigare bebyggd. Emedan det på tomten redan finns komplementbyggnader så blir den aktuella gäststugan bygglovspliktig.
Sökande önskar bygga en gäststuga om 25 m2. Kvarvarande byggrätt är tillräcklig. Stugan färgsätts likt de övriga byggnaderna på platsen med blågrå
fasad och svart tak.
Nybyggnadens avstånd till strandlinjen är tillräckligt. Även markens höjd
över medelvattenståndet på byggnadsplatsen är tillräckligt. Strandlinjens
längd är 40 m.
I enlighet med kommunens byggnadsordning får gäststuga om max 40 m2
byggas invid befintligt fritidshus.
Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen.
Grannarna har fått möjlighet att uttala sig i ärendet. Inga yttranden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Österstrand.
Byggnaden färgsätts med blågrå fasad och svart tak.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft (PBL 76 §)
Byggnadens eventuella avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/335/2018
162 §

Detaljplan för Björkuddens bostadsområde i Lemböte Anhållan om
ändringar

BMN 162 §
25.9.2018
Lemlands kommun har planlagt ett område i Björkudden i Lemland i
huvudsak för småhusbebyggelse. Planen godkändes av fullmäktige den
23.6.2010. Detaljplanen ändrades sedan på initiativ av Berit och Bjarne
Birn. Den ändringen godkändes av fullmäktige den 2.11.2011.
Berit och Bjarne Birn anhåller om att detaljplanen för bostadsområdet i
Björkudden skall ändras enligt följande;
- Kravet på förhöjt väggliv på vissa tomter tas bort
- Taklutningen tillåts variera
- En ny tomt skapas strax söder om Björkuddsvägen
Berit och Bjarne Birn anser att ändringskostnaderna skall belasta Lemlands
kommun
Byggnadsinspektören har som ett led i beredningen bett planläggaren
Ursula Koponen om ett utlåtande i ärendet (som bilaga)
Byggnadsinspektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Lemland hörs i ärendet i egenskap av markägare.
Efter att kommunstyrelsen behandlat ärendet kallas samtliga markägare
inom planeområdet till ett startmöte. Vid mötet skall diskuteras liggande
förslag till ändringar, eventuella andra ändringsbehov, vem som skall göra
och bekosta planeändringen samt andra frågor.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens förslag.
-----------Bilagor:
Anhållan om ändring av detaljplan
Planläggaren Koponens utlåtande

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/180/2018
163 §

Öppettider på Bengtsböle återvinningscentral

BMN 129 §
3.7.2018
I verksamhetsmålen för 2018 står det att öppettiderna på Bengtsböle
återvinningscentral skall utökas. Förslagsvis kunde öppettiderna utökas en
kväll i veckan för att minska trycket på speciellt måndagar och samtidigt
öka servicen.
Vik.byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter att utöka öppettiden med en dag på
onsdagar mellan kl.16.00-20.00
**********
BESLUT:
Ärendet återremitteras för bättre beredning.
---------BMN 163 §
25.9.2018
Lemlands kommun köper idag öppethållningstjänster för Bengtsböle ÅVC
av Lemlands taxi enl följande;
- Måndagar 16 - 20 året om
- Lördagar sommarhalvåret 10 - 13
- Första lördagen i månaden vinterhalvåret 10-13
Miljöinspektören har begärt en offert av Henry Marjanen vid Lemland taxi
för öppethållning av Bengtsböle ÅVC även under onsdag eller torsdag
kväll.
Offerten gäller alltså öppethållning onsdag eller torsdag kväll kl 18 - 20 till
en kostnad om 80 €/kväll (inkl moms).
Detta ger en årskostnad om ca 4160 € exkl moms.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter anta offerten om öppethållning i
Bengtsöle ÅVC torsdagar mellan kl.18.00-20.00 till en kostnad om 80
€/kväll.
Den nya öppethållningen skulle starta fr o m torsdag 1.11.2018.
Arrangemanget skulle gälla året om.

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens förslag.
Öppethållningen utvärderas under år 2019.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/330/2018
164 §

Motion om försäljning av kommunens mark i Norrby

Kfge 107 §
25.10.2017

KST 117/2017
Kommunfullmäktigeledamot Joakim Sjögren har som första undertecknare
inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2017 lämnat in en
motion till kommunfullmäktiges ordförande Robert Mansén.
Kommunfullmäktigeledamot Joakim Sjögren motionerar om att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över en
eventuell försäljning av kommunens markområde (417-412-6-24) i Norrby
vid Kajtovik.
Fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens
gemensamma angelägenheter, efter det att behandlingen av de i
föredragningslistan nämnda ärendena slutförts. Motion ska i skriftlig form
lämnas till fullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början.
Då motion inlämnats till ordföranden ska motionens första undertecknare
beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan överläggning remitteras
till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.
BESLUT:
Efter att motionens första undertecknare ledamot Joakim Sjögren beretts
tillfälle att yttra sig beslöt kommunfullmäktige enhälligt att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen bifogas protokollet som Bilaga A-107 §.
-------------

Le Kst 307 §
20.11.2017
Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommundirektören
för att inkomma med förslag till pris/m2 baserat på en värdering av tomterna
och att i samråd med tekniska sektorn utreda möjligheten (även
ekonomiskt) och tidsperspektivet för att anlägga vattenledning till området.
Detta så att närliggande fastigheters intressen för vattenanslutning utreds
och klarläggs inför fortsatt behandling av ärendet.
**********
BESLUT:
Ärendet bordläggs för politiska diskussioner.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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-------------Le Kst 346 §
11.12.2017
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet till byggnads- och
miljönämnden för att utreda vilka möjligheter som finns för att exploatera
området.
-----------BMN 7 §,
16.1.2018
Beslutsunderlag;
Det aktuella området i Norrby är en del av fastigheten Södergård 6:24.
Området i fråga är 44 260 m2 (4,43 ha) stort. Området gränsar såväl i söder
som i norr till bebyggda strandområden.
Området har strand mot Kajtoviken i väster. Strandlinjen är ca 220 meter
lång. Vattenområdet utanför är samfällt inom Norrby by.
Enskild väg går i områdets östra rålinjen. En ellinje löper snett över
området. Kommunal vattenledning slutar ca 100 meter söder om områdets
södra rålinje. Byggnads och miljönämnden har nyligen låtit
förnyelseavverka området.
Utvecklingsmöjligheterna hos det aktuella området är goda. Man kan t ex
stycka ut ett fåtal tomter med egen strand. Efter detaljplanering av ett något
större område kan man t ex stycka ut flera tomter med gemensam strand.
Avloppsfrågan samt vägfrågan får större vikt ju flera nya tomter man avser
stycka ut.
Förslag;
- Området styckas upp i fyra delar varav tre är nya strandtomter om ca 9000
m2.
- Körvägar byggs på området ca 230 lm
- Gemensamt reningsverk anläggs på platsen för minst 15 pe
- Vattenledningen byggs ut ca 330 m
- Ellinjen flyttas eller grävs ner
(se bifogad styckningsplan)
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter meddela kommunstyrelsen i Lemland att
utvecklingsmöjligheterna hos det aktuella området är goda. Man kan t ex
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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stycka ut ett fåtal tomter med egen strand. Efter detaljplanering av ett något
större område kan man t ex stycka ut flera tomter med gemensam strand.
Förslag på exploatering;
- Området styckas upp i fyra delar varav tre är nya strandtomter om ca 9000
m2.
- Körvägar byggs på området ca 230 lm
- Gemensamt reningsverk anläggs på platsen för minst 15 pe
- Vattenledningen byggs ut ca 330 m
- Ellinjen flyttas eller grävs ner
(se bifogad styckningsplan)
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lemland.
Gun Holmströms beslutsförslag:
Nämnden besluter meddela kommunstyrelsen i Lemland att
utvecklingsmöjligheterna hos det aktuella området är goda. Man kan t ex
stycka ut ett fåtal tomter med egen strand. Alternativet är att efter
detaljplanering av ett något större område kan man t ex stycka ut flera
tomter med gemensam strand.
Området kan t ex styckas upp i fyra delar varav tre är nya strandtomter om
ca 9000 m2. Den fjärde delen förblir skogsmark.
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lemland.
Förslaget understöddes av Kirsi Sundholm.
BESLUT:
Nämnden omfattade enhälligt Gun Holmströms beslutsförslag.
------------Förslag till styckningsplan bifogas såsom BMN Bilaga A - 7 §.
Le Kst 27 §
05.02.2018
Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta byggnads- och miljönämndens
förslag att området styckas i fyra delar varav tre är nya strandtomter och
den fjärde förblir skogsmark. Förslaget till styckningsplan bifogas
beredningen. Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden ges i
uppdrag att projektera och kostnadsberäkna anläggande av vattenledning till
området så att detta tillgodoses enligt uppgjord styckningsplan samt intill
liggande fastigheter. En kommande utförsäljning av dessa tomter kommer
att ske genom fullmäktigebeslut om detta inte framledes delegeras. Detta
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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innebär en mindre avvikelse från kommunens markanvändningsplan där
visionen var att planera området för fast boende. Förutom
kostnadsberäkningen behöver tekniska nämnden göra en bedömning när
vattenledning till området tidigast kan anläggas. Kommunstyrelsen beslutar
att avloppsfrågan för fastigheterna skall hanteras i normal ordning av de
kommande fastighetsägarna, enskilt eller gemensamt, och således inte
bekostas eller anläggas av kommunen.
*********
BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnads- och miljönämnden för att utreda flera
alternativ.
------------BMN 64 §,
17.4.2018
Beslutsunderlag;
Ark Ursula Koponen har nu utarbetat fyra skissförslag till detaljplanering
av det aktuella området i Norrby.
Förslagen är;
A, 5 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet
B, 6 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet
C, 8 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet
D, 9 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet
Ursula Koponen beskriver förslagen enligt följande;
Här är fyra skisser för kommunens markområde i Norrby. Reningsverket
har jag inte ritat på skisserna, eftersom det beror lite på typ var den ska
placeras. Har tänkt sydöstra hörnet eller i anslutning till hamnen.
Elledningen ska antingen flyttas så att den följer fastighetens östra och
södra gräns eller helst kablas.
Jag har försökt få sjöutsikt från alla tomter och att alla har anslutning till
park.
Det går att exploatera området med 8 – 9 tomter men finns det efterfrågan
på den typen av boende på detta område som i varje fall ligger lite i periferin? Förslag A och B känns mera lockande.
Skalan i skisserna är 1:1500.
Hälsningar Ursula
---------Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
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Nämnden besluter delge kommunstyrelsen i Lemland Ark. Ursula
Koponens samtliga fyra skissförslag som komplettering till tidigare
levererat styckningsplan med tre tomter.
Noteras bör att Koponens skisser inte är styckningsförslag utan
detaljplaneskisser. En detaljplan innebär som känt en hel del skyldigheter
för kommunen som inte en normal styckning innebär.
Avloppsfrågan samt vägförbindelsen till området får större vikt ju flera nya
tomter man avser ordna.
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lemland.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------Ark Koponens detaljplaneskisser bifogas såsom BMN Bilaga A - 64 §.
Kst 159 §
28.05.2018
Områdesarkitekten har inkallats till kommunstyrelsens sammanträde för att
redogöra för de olika förslagen.
Kommunstyrelsen tar del av de olika alternativen som byggnads- och
miljönämnden redogjort för.
Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att omfatta
byggnads- och miljönämndens tidigare styckningsplan (BMN Bilaga A-7 §)
så att området styckas i fyra delar varav tre är nya strandtomter och den
fjärde förblir skogsmark. Förslaget till styckningsplan bifogas beredningen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa styckningsplanen. En
kommande utförsäljning av dessa tomter kommer att ske genom
fullmäktigebeslut om detta inte delegeras framöver. Beslutet innebär en
mindre avvikelse från kommunens markanvändningsplan där visionen var
att planera området för fast boende.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avloppsfrågan för
fastigheterna skall hanteras i normal ordning av de kommande
fastighetsägarna, enskilt eller gemensamt och således varken bekostas eller
anläggas av kommunen.
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Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att fullmäktige beslutar
enligt ovan så ges tekniska nämnden i uppdrag att projektera och
kostnadsberäkna anläggande av vattenledning till området så att detta
tillgodoses enligt uppgjord styckningsplan samt intill liggande fastigheter.
Förutom kostnadsberäkningen behöver tekniska nämnden göra en
bedömning när vattenledning till området tidigast kan anläggas. Ett
önskemål är att detta kunde prioriteras inom ramen för kvarvarande anslag
för ospecificerade vattenledningar i den innevarande budgeten 2018.
Alternativt bör anslag beaktas i tekniska nämndens kommande
budgetförslag för budgeten 2019 och planperioden 2020-2021 så att
kostnaderna och tidsperspektivet för anläggande av ovannämnda
kommunalteknik framgår.
Kommunstyrelsen noterar att all eventuell avkastning från
tomtförsäljningen skall tillskrivas donationsfonden för äldreomsorgen i
Lemland, enligt gällande fondstadga.
*********
BESLUT:
Ärendet återremitteras till byggnads- och miljönämnden.
-----------BMN 164 §
25.9.2018
Nämnden har den 16.1.2018 i enlighet med kommunstyrelsens beslut
11.12.2017 presenterat en styckningsplan över området så att tre
byggnadstomter kan styckas ut och säljas.
Nämnden har den 17.4.2018 i enlighet med kommunstyrelsens beslut
5.2.2018 presenterat fyra alternativa detaljplaneskisser över området.
Vad byggnads- och miljönämnden förväntas tillföra ärendet efter Lemlands
kommunstyrelses behandling av ärendet den 28.5.2018 är oklart eftersom
beslutet om återremiss saknar motivering.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Kommunen besluter stycka upp området så att tre byggnadstomter kan
styckas ut och säljas, alternativt skjuta områdets exploatering på framtiden.
Områdets exploatering behandlas då i framtiden tillsammans med
kommunens detaljplanering av kommunens övriga markområden samt
privata markområden i området.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
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BESLUT:
Områdets exploatering skjuts på framtiden.
Områdets exploatering behandlas då i framtiden tillsammans med
kommunens detaljplanering av kommunens övriga markområden samt
privata markområden i området.
Beslutet motiveras med att det är ändamålsenligt att;
- Spara markområdet för kommande detaljplanering
- Vänta på utbyggnad av infrastruktur
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
------------
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165 §
Delgivningar
BMN 165 §
25.9.2018
Tjänsteinnehavarbeslut:
- Elbacka 1:73, Hellestorp, Bastu
- Havsvik 1:10, Haddnäs, Enskilt avloppstillstånd
- Jockebo 2:51, Rörstorp, Enskilt avloppstillstånd
- Havsvik 1:10, Haddnäs, Tillbyggnad av fritidshus
- Tomt 3/Kvarter 10 (Rnr 10:3), Bengtsböle, staket
- Björkliden 1:36, Vessingsboda, Enskilt avloppstillstånd
- Ljungvalla 4:1, Lumparby, Enskilt avloppstillstånd
- Skepphusbacken 6:50, Lumparby, Ekonomibyggnad (förråd)
- Stenhaga 7:97, Flaka, Enskilt avloppstillstånd
- Del av Mörkö-Grynnorna 1:85, Hellestorp, Tillbyggnad av fritidshus med
uterum
-Holmsudden 3:81, Flaka, Tillbyggnad av fritidshus
-Pelletsberget 1:114 (KV 9), Klemetsby, Presseningshall
Tidsbundet lov tom.15.10.2023
Övriga tjänsteinnehavarbeslut:
-Försäljning av grovskrot från Bengtsböle återvinningscentral
Övriga ärenden:
- ÅFS 35/2018, Landskapsförordning om ändring av lanskapsförordningen
om miljöskydd
- ÅFS 33/2018 Landskapsförordning om miljökonsekvensbedömning och
miljöbedömning
- ÅFS 32/2018 Landskapslag om ändring av 3 och 5 §§
plan- och bygglagen för landskapet Åland
- ÅFS 31/2018 Landskapslag om miljökonsekvensbedömning och
miljöbedömning
- Le KST 245 §, Förfrågan om utökat deltagande i samarbetsprojekt
enskilda avlopp
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens förslag.
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166 §

Nämndens nästa sammanträde

BMN 9 §
16.1.2018
Beslutsunderlag;
Enligt nämndens instruktion bestämmer nämnden varje år på sitt första
sammanträde tiden och platsen för sina ordinarie sammanträden. Detta kungörs på det sätt kommunala kungörelser tillkännages.
Kommunstyrelsen i Lemland sammanträder på måndagar. Kommunstyrelsen i Lumparland sammanträder på onsdagar. Detta gör också såväl Lemlands som Lumparlands kommunfullmäktigen.
BMN:s sammanträdesdag har tidigare varit tisdag, normalt tredje tisdagen i
månaden.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter sammanträda på tisdagar enligt följande under år 2018;
Våren
- 20.2.
- 20.3
- 17.4
- 15.5
- 19.6
Hösten
- 21.8
- 18.9
- 16.10
- 20.11
- 18.12
Sammanträdena börjar normalt kl. 19.00.
Sammanträdesplats är normalt Kommungården i Söderby. Sammanträdesplatsen kan också vara någon annan lokal.
Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas eller datum ändras.
BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
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BMN 166 §
25.9.2018
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 16.10.2018 kl. 19.00.
BESLUT;
Nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 16.10.2018 kl. 19.00 i
Lumparland.
-------------
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167 §

Mötets avslutande

BMN 167 §
25.9.2018
BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl. 22.20
----------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 156 - 157, 159 - 160, 162, 164 - 167
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 158, 163
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
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 är:
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland
Paragrafer: 158, 163
Yrkandet skall 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 kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
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, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: -Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha 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 på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: 161
Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.
Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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