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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 187 §
19.10.2021

Kallelsen är publicerad och meddelad den 14.10.2021.

Sammanträdet  är  beslutfört  då  minst  hälften  av  ledamöterna,  d  v  s  3
ledamöter, är närvarande. 

BESLUT:
Närvarande var fyra ledamöter.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
------------

187 §
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Val av protokolljusterare

BMN 188 §
19.10.2021

Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) utses två 
protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då 
protokolljusteringen äger rum. 

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Matti Lindholm och Anna-Greta Helsing.
Protokolljusteringen äger rum vid Elektrolindning i Mariehamn fredagen 
den 22.10. kl 15.15. 
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 189 §
19.10.2021

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan §§ 187 - 202. 
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/669/2021

Björkdungen 438-405-1-62 Norrboda Fritidshus

BMN 190 § 
19.10.2021

Markägaren till det aktuella området anhåller om bygglov för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Björkdungen 1:62 i Norrboda. Fastigheten ligger 
längs Holmsvägen.

Området i fråga är en skogstomt om 2,4 ha. Området är sedan tidigare be-
byggd med ett par bodar.

Det nya fritidshuset är 100 m2 stort och byggs i ett plan. Nockhöjden är ca 
5,5 meter.  

Byggnaden förses med vit fasad och grått tak. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal samt rinnande vatten och toa-
lett. Enskild avloppsanläggning fordras.

Avstånden till rålinjer och övriga byggnader är tillräckliga.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 29.9.2021.

Grannarna har hörts i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygg-
lov för fritidshus på fastigheten Björkdungen 1:62 i Norrboda.

Byggnaden färgsätts med vit fasad och grått tak.

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft.

Innan ibruktagning skall byggnadens avloppsarrangemang vara klara.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/672/2021

Älghagen 417-405-5-25 Granboda Bostadshus

BMN 191 § 
19.10.2021

Ägaren till den aktuella fastigheten anhåller om bygglov för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Älghagen 5:25 i Granboda. Fastigheten har infart 
från Klubbensvägen. Fastigheten är en skogstomt. 

Det nya bostadshuset är 250 m2 stort och byggs i två plan. Nockhöjden är ca
9 meter. Fastigheten är sedan tidigare obebyggd.

Byggnaden förses med ljusgrå fasad och svart tak. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal samt anslutning till kommunalt
vattenledningsnät. Enskild avloppsanläggning fordras.

Energikalkylen visar godkänt värde.

Avstånden till rålinjer är tillräckliga.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 4.10.2021.

Grannarna har informerats i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bostadshus på 
fastigheten Älghagen 5:25 i Granboda.

Byggnadens vatten- och avloppsarrangemang skall vara klara vid ibruktag-
ning.

Byggnaden förses med ljusgrå fasad och svart tak. 

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan bygglovsbeslutet 
vunnit laga kraft.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/695/2021

Byggbarhet på Tomt 7 Kvarter 5 417-414-2-47 Utlåtande

BMN 192 § 
19.10.2021

En spekulant till den aktuella tomten anhåller om nämndens utlåtande gäl-
lande nybyggnad av bostadshus som suterränglösning.

Tomten i fråga ligger på detaljplanerat område. Tomen är reserverad för bo-
stadshus i max 2 plan. Byggrätten är 240 m2. Därtill garageutrymmen om 
max 40 m2.

Tomten är lämplig för sluttningshus.

Det planerade bostadshuset är ca 87 m2 stort och byggs i ett plan. Huset är 
tänkt att bestå av fem metallcontainers. Hela huset är att jämföra med en 
källare utan påbyggnad.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 11.10.2021.

Fukttekniskt är det en utmaning att gräva ner metalldelar i mark. Man kan
tidvis ha fuktteknisk belastning utifrån och tidvis inifrån (kondens).  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden konstaterar att den planerade byggnaden kan förverkligas med 
gällande detaljplan.

För beviljande av bygglov behöver byggnaden bl a uppfylla följande;
- ha en rumshöjd om minst 2,4 meter
- förses med kommunalt vatten och avlopp.
- placeras innanför byggrutan
- ha en energikalkyl med godkända värden.
- speciellt väggar och tak skall kunna motstå rådande marktryck
- noggrann fuktteknisk analys för olika förhållanden

Vid byggande bör stor vikt läggas vid avledande av dränerings- och dagvat-
ten samt de omgivande konstruktionernas vattenisoleringsförmåga och för-
måga att motstå korrosion.

Det kan bli aktuellt med skyddsräcken eller dyl. ovanom byggnadens västra
fasad samt byggnadens utstickande nordvästra del.
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LEMLANDS KOMMUN

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 

Erica Scott anlände till mötet under denna paragraf.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/628/2021

Oxellund 417-418-2-50 Söderby Ekonomibyggnad

BMN 193 § 
19.10.2021

Ägaren till fastigheten i fråga anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad 
på fastigheten Oxellund 2:50 i Söderby. Den aktuella fastigheten är belägen 
längs Kyrkstallsvägen. 

Fastigheten som är 3000 m2 stor är sedan tidigare bebyggd med två bostads-
hus samt två ekonomibyggnader. Av den ursprungliga byggrätten om 450 
m2 återstår ca 210 m2.

Ekonomibyggnaden i fråga är 112 m2. Den placeras centralt på tomten.
Enligt uppgift ska den användas som garage och hobbyverkstad.

Byggnaden färgsätts med grön fasad och svart tak.

Avstånden till rålinjer är tillräckliga. Avståndet till intilliggande ekonomi-
byggnad är under 4 meter. Denna måste kompenseras genom brandtekniska
åtgärder.  

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 13.10.2021.

Området  i  fråga  är  generalplanerat.  Fastigheten  har  beteckningen  BE/s
”Småhusdominerat bostadsområde där miljön bevaras”. 
Vid ny- och kompletteringsbyggande bör man särskilt beakta att åtgärderna
är anpassade till den värdefulla miljön. Området skall detaljplaneras innan
bygglov för ny bebyggelse kan beviljas.

Om åtgärden innebär avvikelser från generalplan kan ansökan om bygglov
bifallas om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger
särskilda skäl att medge avvikelser. Detsamma gäller inom områden i behov
av planläggning och på områden där  byggnads- eller  åtgärdsbegränsning
gäller… 
Ur PBL 72 § 3 mom.

Området är under detaljplanering.

Grannarna har hörts i ärendet. Synpunkter på den planerade byggnader är bl
a;
- Oro angående byggnadens användning och placering
- Kritik mot byggnadens utformning och höjd
- Oro över eventuell minskat fastighetsvärde som följd av projektet
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LEMLANDS KOMMUN

Enligt de först inlämnade byggnadsritningarna skulle byggnaden ha pulpet-
tak. Fasadritningar har nu reviderats så att byggnaden har åstak istället. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter begära utlåtande i ärendet från landskapets kulturbyrå.

Nämnden omfattar även förslagen till bemötande av inkomna utlåtanden.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

Bilagor
Granneutlåtande 1
Bemötande 1
Granneutlåtande 2
Bemötande 2
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LEMLANDS KOMMUN

LE/620/2021

Tomt 4 Kvarter 4104 (2:163) Lemböte Pool

BMN 194 § 
19.10.2021

Ägarna till den aktuella tomten nr 4 i kvarter 4104 i Björkudden anhåller
om  bygglov  för  en  utomhuspool.  Byggnadsplatsen  ligger  alltså  på
detaljplanerat område. Poolen är placerad norr om bostadshuset.

En fast cistern eller likande anordning med en volym överstigande 10 kbm
är bygglovspliktig i enlighet med PBL 67 §, punkt 2. 

Denna pool byggs på en betongplatta med väggar av murblock. Poolens
yttermått är 4 x 7 meter. Eftersom det inte är en byggnad så behövs inte
ledig byggrätt för denna. 

Poolen är placerad utanför byggrutan.

Enligt  detaljplanen  får  på  tomten  uppföras  ett  bostadshus  samt  en
ekonomibyggnad.

De övriga markägarna i området har hörts i ärendet. Inga utlåtanden har
inkommit.

Beslutet i detta ärende kan få en prejudicerande verkan, åtminstone för de
andra tomterna i detta område.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden konstaterar att  byggandet av en pool på tomten inte äventyrar
detaljplanens målsättningar.

Nämnden besluter därför med stöd av PBL 72 § att bevilja ansökt bygglov
för utomhuspool på tomten nr 4 i kvarter 4104 i Björkudden.

Villkor;
- Poolen skall förses med fast stege, alt. integrerad trappa
- Livboy eller dyl. räddningsutrustning skall finnas till hands
- Innan tömning av poolen sker (även partiellt) skall vattnets klorering 

inte ha skett under 3 dagar.
Observera att pooler utan tak eller skyddsräcken utgör en risk gällande 
drunkningsolyckor. Nämnden rekommenderar därför tak eller skyddsplast 
över poolen. 
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LEMLANDS KOMMUN

Utan särskilt beslut får inte arbetet inledas innan bygglovsbeslutet vunnit
laga kraft.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/689/2021

Röjvik 417-413-2-73 Nåtö Ekonomibyggnad

BMN 195 § 
19.10.2021

Sökanden har återtagit sin bygglovsansökan.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/673/2021

Detaljplaneändring för fastigheterna 417-412-4-109 och 417-412-4-38 i 
Norrby

BMN 17 § 
16.2.2021

Thomas Granfors och Elin Andersén anhåller om förhandsbesked angående 
bygglov för ett häststall på tomt 1 i kvarter 2 (del av 4:109) Norrby. 

Tomten i fråga är en del av ett detaljplanerat område med fritidshustomter 
samt skogsområde i nordöstra Norrby.

På tomten i fråga får byggas ett fritidshus om max 90 m2 samt en ekonomi-
byggnad om max 20 m2. 

Sökande vill uppföra en stallbyggnad om ca 116 m2 i ett plan. Byggnaden är
placerad utanför byggrutan. 

Tomten jämte lantbruksområdena runtom ägs idag av Folke Engblom. Mar-
kägaren jämte ett antal andra markägare i närområdet är enligt de sökande 
positiva till den aktuella stallbyggnaden. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 5.2.2021.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter meddela de sökande följande;
- Den planerade byggnadens användning, placering samt storlek överens-

stämmer inte med detaljplanen. Ett förverkligande fordrar därför detalj-
planeändring.

- En detaljplaneändring initieras av markägaren. Målsättningarna jämte 
motiveringar samt planläggare skall godkännas av kommunen innan 
själva planläggningsarbetet startar.

Se närmare om planläggningsprocessen på Lemlands hemsida.

En  planändring  skall  förutom  i  nämnden,  också  behandlas  i
kommunstyrelsen,  för  att  slutligen  godkännas  av  kommunfullmäktige.
Nämnden kan inte förutse hur kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
ser på det aktuella ärendet. 

Följer  sedan  bygglovsansökan  den  reviderade  detaljplanen  kommer
bygglov att beviljas.
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LEMLANDS KOMMUN

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

Bilagor;
Ansökan om förhandsbesked med tomtkarta
Ritning på stall

BMN 196 § 
19.10.2021

Markägarna  till  fastigheterna  4:109  och  4:38  anhåller  gemensamt  om
detaljplaneändring. 

Den aktuella detaljplanen för fastigheten 4:109 samt 4:73 och 4:100 ligger i
nordöstra Norrby. Detaljplanen är uppgjord 1983 och reviderad 2002.

Planen är  ursprungligen uppgjord för  att  möjliggöra utstyckning av fyra
strandnära tomter för fritidshus. Fastighetens 4:109 övriga delar har lämnats
oexploaterade. 

Området de sökande vill göra ändringar i är ca 2,5 ha stort. Inom området
finns idag vägar, en fritidhustomt samt lantbruksområde. Man vill samtidigt
införliva en strandtomt i planeområdet. 

Som planläggare föreslås arkitekt Ursula Koponen.

Målsättningen med ändringen;
- Skapa förutsättningar för byggande av ett häststall i området
- Korrigera vägområdet i planen

Konsekvenserna av den ansökta planeändringen bedöms vara små.

Om bl a uppgörande, ändring och antagande av detaljplan stadgas i PBL 5 
kap. (samt PBF 7 §)

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter informera fastighetsägarna i området om den inkomna
ansökan och bereda dessa tillfälle att yttra sig i ärendet.
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
----------- 

Bilagor
- Gällande detaljplan för fastigheten 4:109 m fl. i Norrby
- Anhållan om detaljplaneändring i Norrby jämte områdesavgränsning
- Förslag till målsättningar för detaljplaneändring i Norrby
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LEMLANDS KOMMUN

LE/460/2018

Detaljplaneändring vid Bengtsböle industriområde

BMN 27 § 
25.2.2020

Inför  byggandet  av  en  stödjepunkt  för  den  tekniska  verksamheten  i
Lemland och Lumparland ändrades detaljplanen i Bengtsböle hösten 2013.
På grund av tidspress så gjordes endast de mest nödvändiga ändringarna då.

Hösten 2018 fanns ett förslag till nya industritomter norr om det befintliga
området  i  Bengtsböle.  Förslaget  konstaterades  inte  till  alla  delar  vara
optimalt  så  planläggningsarbetet  fortsatte.  Vi  inväntade också klartecken
från Museibyrån om att inga fornlämningar fanns i det aktuella området.

Efter att museibyrån nu efter terrängarbeten gett  klartecken åt  oss att gå
vidare i ärendet har planläggaren Åsa Mattsson färdigställt ett förslag till
utökad detaljplan vid Bengtsböle Industriområdet. 

Utökningen utgör ca 7,2 ha och skapar 3,6 ha tomtmark. 

Trafiken till de nya tomterna kan ske dels västerifrån samt österifrån.

Det  nu  liggande  förslaget  till  utökad detaljplan  har  delgetts  markägarna
inom industriområdet. Dessa hade tid på sig t o m den 19.2.2020 att komma
med synpunkter på förslaget. Inga åsikter har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden omfattar förslaget till utökning av detaljplaneområdet i Bengts-
böle 4.10.2019.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:
Ärendet återremitterades för att utreda dagvattenavledningen.
------------ 

Bilagor:
Bengtsböle industriområde detaljplaneförslag 19.10.2019
Bengtsböle industriområde planebeskrivning 3.2.2020
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BMN 197 § 
19.10.2021

Byggnadsinspektören har låtit företaget DEAB konsult projektera ett dike
mellan  de  nya  industritomterna  och  trumman  genom Lemlandsvägen.  I
arbetet har också landskapets skogsvårdsbyrå samt kulturbyrån hörts.  

Själva diket är ca 600 meter långt. Dikessträckningen går helt och hållet på
mark som tillhör Lemlands kommun. I närheten av sektion 500 ligger en
fornlämning (Le 1.9). Innan dikningsarbetet kan påbörjas måste tillstånd för
arbete i närheten av detta fornminne erhållas.

Förverkligande  av  projektet  kan  i  förlängningen  utmynna  i  en
dikesförrättning  och  ekonomiskt  ansvar  för  Lemlands  kommun  för
vattenföringen även norr om landsvägen.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden omfattar förslaget till utökning av detaljplaneområdet i Bengts-
böle enligt detaljplaneförslag 19.10.2019.

Nämnden  antecknar  samtidigt  till  kännedom dikesplanen  mellan  de  nya
industritomterna och trumman genom Lemlandsvägen.

Slamgrop i sektion 500 flyttas till sektion 480.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 

Bilagor:
Bengtsböle industriområde detaljplaneförslag 19.10.2019
Bengtsböle industriområde planebeskrivning 3.2.2020
Bengtsböle dike plankarta 10.3.2021
Bengtsböle dike längdprofil 9.2.2021
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LE/614/2021

Nytt namn på infartsväg från Flakavägen i Hellestorp

BMN 198 § 
19.10.2021

Fastigheterna Sundsvidja 8:16, Forsberga 8:29 och Fiskarbacken 8:30 i 
Hellestorp har gemensam infart från Hellestorpvägen

Ett initiativ om vägnamnet Sundsvidja har inkommit. Namnet  Sundsvidja
finns dock strax söder om den aktuella platsen.

Byggnadsinspektören har sänt brev till de berörda med begäran om utlåtan-
de över vägnamnet Fiskarbacken. 

De tre fastigheternas ägare har nu inkommit med ett gemensamt förslag till 
vägnamn. Förslaget lyder Norra Sundsvidja. 

Vägnamnet Norra Sundsvidja finns inte sedan tidigare i Lemland. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter godkänna vägnamnet Norra Sundsvidja som namn på 
fastigheterna Sundsvidja 8:16, Forsberga 8:29 och Fiskarbacken 8:30 i Hel-
lestorp gemensamma infart från Hellestorpvägen.

Kansliet delar ut nya adressnummer

Det  nya  vägnamnet  samt  adressnumren  delges  lantmäteriverket,
alarmcentralen, magistraten m fl.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 
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LE/677/2021

Öjen 417-418-3-33 Söderby Ändrad renhållningsavgift för uthyrnings-
stugor

BMN 199 § 
19.10.2021

Ägaren anhåller  om ändrad  renhållningsavgift  för  3  uthyrningsstugor  på
fastigheten Öjen 3:33 i norra Söderby. Ägaren motiverar sin anhållan med
att inga gäster använt stugorna i år p g a rådande samhällssituation.

Om avgifter  för  avfallshantering  stadgas  i  9.  kap.  i  landskapslagen  om
tillämpning av rikets avfallslag (ÅFS 83/2018).

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria de tre uthyrningsstugorna på fastigheten Öjen 3:33
i norra Söderby från avgift år 2021 enligt anhållan. 

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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Delgivningar

BNM 200 § 
19.10.2021

Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm;

- Björkbacka 1, 1:38, Norrboda, Ensk avloppsanläggning
- Sjögård 5:52, Flaka, Ekon.byggnad till bostadshus
- Norra Tärnskär 7:106, Flaka, Fritidshustillb.
- Granelund 4:27, Bistorp, Pool
- Grankulla 15:3, Söderby, Eldstad
- Mörkö-Grynnorna 1:85, Hellestorp, Lusthus

Övrigt;
- Le Kfge 70 § Bygglovstaxa för år 2022
- Lu Ks 108 §, Detaljplaneändring för Kapellhagen omr.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-----------
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LE/78/2021

Nämndens nästa sammanträde

BMN 11 § 
19.1.2021

Beslutsunderlag;
Enligt  nämndens  instruktion  bestämmer  nämnden  varje  år  på  sitt  första
sammanträde tiden och platsen för sina ordinarie sammanträden. Detta kun-
görs på det sätt kommunala kungörelser tillkännages.  

Kommunstyrelsen i Lemland sammanträder på måndagar. Kommunstyrel-
sen i Lumparland sammanträder på onsdagar. Detta gör också såväl Lem-
lands 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 2021;

Våren
- 16.2.
- 16.3
- 20.4
- 18.5
- 15.6

Hösten
- 17.8
- 21.9
- 19.10
- 16.11
- 14.12

Sammanträdena börjar normalt kl. 18.30.
Sammanträdesplats är normalt Kommungården i Söderby. Sammanträdes-
platsen 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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LEMLANDS KOMMUN

BMN 201 § 
19.10.2021

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens nästa sammanträde hålls tisdagen den 16.11.2021 kl 18.30 på
kommungården i Söderby.

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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Mötets avslutande

BMN 202 §
19.10.2021

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 19.45.
-----------
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LEMLANDS KOMMUN

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 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 192-193, 196-197, 200-202

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen samt 9 § i LL om tillämpning av rikets avfallslag kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 187-189, 198-199

Enligt 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: 187-189, 198-199

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet 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 kom-
munalbesvär 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 da-
gar 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.

Avgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: 190-191, 194
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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.  

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 post-
adress 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. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
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