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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 214 §
14.12.2021

Kallelsen är kungjord och meddelad den 9.12.2021. 

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

BESLUT:
Närvarande var tre ledamöter samt två ersättare.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Val av protokolljusterare

BMN 215 §
14.12.2021

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Minna Öberg och Niklas Johansson.
Protokolljusteringen äger rum efter mötet.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 216 §
14.12.2021

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan §§ 214 – 227.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/79/2021

Detaljplaneändring i Långnäs

BMN 34 § 
23.3.2021

Hamn-  och  industriområdet  i  Långnäs  i  Klemetsby  är  detaljplanerat.
Hamnområdet  och  -verksamheten  bör  anses  uppfylla  en  viktig
samhällsfunktion som betjänar hela Åland. 

Långnäs hamn Ab anhåller nu om detaljplaneändring. Det berörda området
sträcker sig från landsvägen i söder till hamnområdet i norr.

Långnäs hamn Ab önskar att dagens vägområde i framtiden blir område för
hamnverksamhet.  Bolaget  vill  också  att  vissa  grönområdet  ändras  till
område för hamnverksamhet. 

Målsättningen med ändringen är att skapa förutsättningar för en fungerande
hamnverksamhet i Långnäs. Samtidigt uppdatera den gällande detaljplanen
i viss mån. 

Konsekvenser är bl a;
- Uppställningsytorna för främst långtradare ökar
- Grönområden kan minska
- Trafikarrangemangena till fastigheterna längs Lotsstigen ändrar  

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

Enligt PBL 24 § är det kommunens ansvar att detaljplaner hålls aktuella. 

Enligt PBL 11 § kan landskapsregeringen vid behov fatta beslut om mar-
kanvändning för vissa viktiga samhällsfunktioner eller för vissa ändamål 
som har stor betydelse för samhället. Hamnar hör till dessa.

Som ett led i processen har övriga markägare inom planeområdet samt 
grannarna runtom getts möjlighet att uttala sig i ärendet. Följande utlåtan-
den har inkommit;
- Rundbergs bil och service Ab/Roger Rundberg
- Bernt Vilén
- Sune Wilhelms m fl.
- Långnäs hamns genmäle över Sune Wilhelms m fl utlåtande
- Landskapsregeringens utlåtande 
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LEMLANDS KOMMUN

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden konstaterar att Långnäs hamn är en mycket viktig samhällsfunk-
tion för hela Åland. 

Nämnden finner  att  det  föreligger  ett  behov  att  utveckla  området  så  att
hamnverksamheten kan tryggas i alla lägen.

Nämnden föreslår därför;
a) Att  Långnäs  hamn  Ab  får  låta  utarbeta  ett  ändringsförslag  för

detaljplanerat  område i  Långnäs.  Området  som berörs  är  i  huvudsak
hamnområde samt vägområde. 

b) Målsättningen  med  ändringen  är  att  skapa  förutsättningar  för  en
fungerande  hamnverksamhet  i  Långnäs.  Samtidigt  uppdatera  den
gällande detaljplanen i viss mån. 

c) Planläggningsarbetet  skall  ske  i  samråd  med  byggnadsnämnden,
landskapsregeringen, samt berörda mark- och vattenägare

d) Långnäs hamn Ab står för planläggningskostnaderna
e) Förslaget  till  reviderad  detaljplan  jämte  planebeskrivning  lämnas  till

byggnadsnämnden för vidare behandling.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

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

Bilagor
- Anhållan om detaljplaneändring i Långnäs
- Rundbergs bil och service Ab/Roger Rundberg
- Bernt Vilén
- Sune Wilhelms m fl.
- Långnäs hamns genmäle över Sune Wilhelms m fl utlåtande
- Nämndens genmäle över Sune Wilhelms m fl utlåtande
- Detaljplan för Långnäs hamnområde
- Landskapsregeringens utlåtande 

BMN 217 § 
14.12.2021

Planläggaren  Tiina  Holmberg  har  nu  utarbetat  ett  förslag  till  ändrad
detaljplan  för  hamnområdet  i  Långnäs.  Förslaget  omfattar  såväl  själva
detaljplaneförslag och planebeskrivning.

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

Förslaget har skickats till berörda markägare inom området samt grannarna
runtom.

Den 2.11.2021 hölls samråd om planeförslaget (PM från mötet som bilaga).

Tre  skriftliga  utlåtanden  har  inkommit  på  planeförslaget.  Förslag  till
genmälen biläggs.

Planläggaren Tiina Holmberg har på basen av de inkomna synpunkterna
gjort  vissa ändringar  i  förslaget.  Planläggaren  är  inbjuden att  presentera
planeförslaget.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter omfatta förslagen till genmälen.

Nämnden besluter därtill förorda ändringsförslaget för detaljplan för hamn-
området i Långnäs.

Det  är  kommunstyrelsens  uppgift  i  Lumparland  att  ta  ställning  till  om
planeförslaget i liggande form kan ställas ut eller återremitteras. 

Nämnden ber också påminna kommunstyrelsen i Lumparland om att trafik-
byrån vid landskapet önskar bli hörd i samband med eventuellt utställande
av planeförslaget.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

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

Bilagor
- Detaljplaneförslag 9.12.2021
- Planebeskrivning 9.12.2021
- PM från samråd 2.11.2021
- Yttrande om förslaget från fastighetsägare 1
- Genmäle över fastighetsägare 1 utlåtande
- Yttrande om förslaget från fastighetsägare 2 m fl
- Genmäle över fastighetsägare 2 m fl utlåtande
- Landskapsregeringens utlåtande 
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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.

218 §
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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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LEMLANDS KOMMUN

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

BMN 218 § 
14.12.2021

Markägarna  inom  området  samt  i  dess  omedelbara  närhet  har  nu  haft
möjlighet att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden omfattar anhållan om ändring med följande ändringar;
1) Detaljplaneområdet ska inte utökas att omfatta fastighet 4:38.
2) På området ska inte fast bosättning tillåtas

 
Nämnden ber om reviderade målsättningar och områdeskarta utifrån syn-
punkterna ovan.

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/765/2021

Anhållan om förhandsutlåtande om byggrätt i Hellestorp

BMN 219 § 
14.12.2021

Fastigheten Östergård 1, 4:60 ägs av ett dödsbo. Fastigheten är 1,29 ha stor
och är bebyggd med ett bostadshus.
Fastigheten är i generalplanen huvudsakligen betecknad som LG område (=
1 gr byggrätt per 2 ha).
Området saknar ledig grundbyggnadsrätt.

Fastigheten Östergård 2:24 ägs av samma dödsbo. Fastigheten är 0,52 ha
stor och är obebyggd.
Fastigheten ingår delvis i generalplanens BE område (förtätningsområde för
fast bebyggelse)

Fastigheten  Östergläntan  7:32  ägs  av  två  privatpersoner.  Fastigheten  är
0,615 ha stor och är obebyggd. 
Fastigheten är i generalplanen huvudsakligen betecknad som LG område (=
1 gr byggrätt per 2 ha).
Området saknar grundbyggnadsrätt.

Ägarna till Östergläntan 7:32 samt delägare i Östergård 2:24 och Östergård
1, 4:60 anhåller nu om nämndens utlåtande gällande möjligheten att genom
att  sammanslå  Östergläntan  7:32,  Östergård  2:24  samt  största  delen  av
Östergård  1,  4:60  (ca  1  ha)  till  en  fastighet  om  ca  2,1  ha  få  en
grundbyggnadsrätt på den nya fastigheten. 

Sökandena motiverar ansökan med: 
- Den föreslagna byggplatsen är bättre än byggande på åkern tillhörande

fastighet 2:24.

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 be-
hov av planläggning och på områden där byggnads- eller åtgärdsbegräns-
ning gäller… 
Ur PBL 72 § 3 mom.

De två  byggnadsplatserna  är  rätt  likvärdiga  gällande  markförhållandena.
Den  västra  dock  betydligt  större  än  den  östra.  På  båda  platser  finns
möjlighet till kommunalt VA. 
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Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden finner den föreslagna lösningen godtagbar.  

En  grundbyggnadsrätt  kan  beviljas  på  föreslagen  plats  på  fastigheten
Östergård 1, 4:60 under följande villkor;

- Fastighetsägarna  förbinder  sig  att  inte  i  en  kommande
detaljplaneprocess yrka på en andra grundbyggnadsbyggrätt till för den
nya sammanslagna fastigheten (del av 4:40, 2:24 samt 7:32).

- Nuvarande  fastigheten  Östergård  2:24  kan  i  framtida  general-  eller
detaljplaner komma att bli lantbruks- eller parkområde i någon form.

I  mån  av  möjlighet  ska  kommunen  i  kommande  revidering  av
generalplanen beakta den nya situationen.

Eftersom detta endast är ett förhandsbesked kan beslutet inte överklagas.
Slutligen avgörs frågan om bygglov vid sedvanlig bygglovsprövning.

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

Bilagor;
Anhållan om förhandsutlåtande med karta
Utdrag ur generalplan
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LE/793/2021

Solvik 417-407-2-56 Hellestorp Bostadshus tillbyggnad

BMN 220 § 
14.12.2021

Ägaren till den aktuella byggnadsplatsen anhåller om bygglov för tillbygg-
nad av bostadshus på fastigheten Solvik 2:56 i Hellestorp. Den aktuella fas-
tigheten är belägen i södra Hellestorp.

Fastigheten är 9350 m2 stor och sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus 
samt två ekonomibyggnader. Återstående byggrätt är tillräcklig. 

Tillbyggnaden görs i två plan söderut. Därtill byggs en farstu västerut. To-
talt omfattar tillbyggnaderna 71 m2. Tillbyggnaden sker med samma arki-
tektur och färgsättning som befintligt hus. Tillbyggnadens konstruktioner 
uppfyller gällande normer.

Byggnaden är ansluts till kommunal vattenledning. Avloppsvattnet kommer
ledas till enskilt avlopp. 

Avstånden till vägen, rålinjer samt övriga byggnader är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 12.11.2021.

Grannarna har hörts i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för tillbyggnad av
bostadshus på fastigheten Solvik 2:56 i Hellestorp.

Tillbyggnaden färgsätts enligt befintligt hus.

Innan i bruktagning skall byggnadens avlopp vara ombyggt och godkänt.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/390/2021

Tomt 2 i kvarter 4101 Björkudden, ändring av detaljplan

BMN 117 § 
18.8.2020

Fredrik och Susanne Perander anhåller om bygglov för en carport med för-
råd på tomt 2 i kvarter 4101 i Björkudden i Lemland. Byggnaden är place-
rad delvis utanför byggrutan på tomtens norra del.

Tomten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus. Ledig byggrätt finns.

Byggnaden som ansökan avser omfattar carport om 43,6 m2 samt förråd om
25,2 m2. Byggnaden är placerad delvis utanför byggrutan så att minsta av-
stånd till rålinjen i norr är 2 meter.  

Byggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak i likhet med bostadshuset.

Om åtgärden innebär avvikelse från detalj- eller generalplan kan ansökan
om bygglov bifallas om avvikelsen är förenliga med planens syften eller det
föreligger särskilda skäl att medge avvikelse.
Innan ett sådant ärende avgörs skall berörda grannar ges tillfälle att skrift-
ligen inkomma med synpunkter. Grannarna underrättas av kommunen. 
(ur PBL 72 §)

Vid markanvändning och byggande ska bestämmelserna i en antagen de-
taljplan följas.
(PBF 28 §)

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 7.8.2020.  

Byggrutorna i detaljplanen finns till för att skapa små gröna korridorer mel-
lan tomterna samt tillse tillräckligt skydd mot brandspridning mellan bygg-
nader. Tomternas byggrutor är generellt sett rätt generösa.

Byggnadsinspektören har gett grannarna i området möjlighet att uttala sig i
ärendet. Utlåtande skulle vara inlämnade den 10.8.2020. Inga utlåtande har
inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter att inte bevilja ansökt bygglov.

Beslutet motiveras med att byggnadens föreslagna placering strider mot an-
tagen detaljplan. 
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Nämnden föreslår att byggherren endera flyttar byggnaden innanför angi-
ven byggruta eller anhåller om ändring av detaljplanen. 

BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------
Bilaga;
Situationsplan 1:500

BMN 122 § 
15.06.2021

Ägarna till  den aktuella tomten anhåller om ändring av detaljplan för att
möjliggöra en carport med förråd på tomt 2 i kvarter 4101 i Björkudden i
Lemland 

Ändringen som behövs gäller korrigering av byggrutor.

Som ett led i beredningen har samtliga markägare inom detaljplaneområdet
hörts i ärendet. Datumet för lämnande av utlåtanden var 9.6.2021. Inga utlå-
tanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter förorda att ägarna till tomt 2 i kvarter 4101 i Björkudden
i Lemland får utarbeta ett förslag till ändring av detaljplanen. 

Villkor;
- Planläggningsarbetet bekostas i sin helhet av markägarna.
- Med förslaget till planeändring följer en beskrivning av planeändringen

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
----------- 
Bilaga; Ansökan om ändring av detaljplan

KS 161 §
13.09.2021

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att förorda att ägarna till tomt 2 i kvarter 4101 i 
Björkudden i Lemland får utarbeta ett förslag till ändring av detaljplanen, 
på följande villkor:

- Planläggningsarbetet bekostas i sin helhet av markägarna.
- Med förslaget till planeändring ska en beskrivning av planeändringen 
bifogas.
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- Markägarna utarbetar ett förslag till ändrad detaljplan i samråd med en av 
kommunen godkänd planläggare. 

När detaljplaneändringsförslaget är färdigt ska det lämnas in till kommunen
för vidare behandling och godkännande.

Ansökan om ändring av detaljplan bifogas beredningen. 
************
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
------------ 

BMN 221 § 
14.12.2021

Grannarna har  nu hörts  angående förslaget  till  ändring av detaljplan för
tomt 2 i kvarter 4101 i Björkudden i Lemland. Inga utlåtanden har inkom-
mit. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter förorda att förslaget till ändring av detaljplan för tomt 2 i
kvarter 4101 i Björkudden i Lemland godkänns.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

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

Bilagor; 
Förslag till ändring av detaljplan för tomt 2 i Kv 4101
Beskrivning av förslag till ändring av detaljplan för tomt 2 i Kv 4101
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LE/785/2021

Notberg 417-408-3-130 Järsö Båthus tillbyggnad

BMN 222 § 
14.12.2021

Ägarna anhåller om bygglov för tillbyggnad av båthus på fastigheten Not-
berg 3:130 i Järsö by. Byggnaden ligger vid Granöfjärden.

Fastigheten är ca 4,5 ha stor. Återstående byggrätt är tillräcklig. 

Sökande avser bygga till befintligt båthus om 59 m2 med 79 m2. Byggnaden
är sedan tidigare försedd med röd fasad och rött tak och blir efter tillbygg-
nad 138 m2 stor.

Byggnaden är belägen vid stranden av Granöfjärden. Byggnadsplatsen är en
liten skyddad vik delvis omgiven av bergformationer.

Tillbyggnadens taklutning är 17 gr, d v s  1:3,2 (samma taklutning som be-
fintligt båthus).

Enligt Lemlands byggnadsordning 4.2 skall båthus uppfylla följande krav,
- Taklutning mellan 1:1,6 och 1:2,5 
- Takmaterial med matt kulör
- Fasadmaterial i trä
- Fasadfärg i matt kulör

Byggnadsnämnden kan av särskilda skäl bevilja mindre avvikelse från före-
skrifterna i denna byggnadsordning, om detta inte medför att syftet med be-
stämmelserna åsidosätts. Avvikelser från denna byggnadsordning skall mo-
tiveras.
BO 9.1  

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 8.12.2021.

Grannar har hörts i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter bevilja avvikelse från byggnadsord-
ningens punkt 9.1 gällande taklutning hos båthus. Avvikelsen motiveras av 
att det är frågan om en tillbyggnad. Att bygga tillbyggnadens tak med annan
lutning än den befintliga delen kan inte anses vara till fördel för helhetsbil-
den.
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Byggnads- och miljönämnden besluter därtill med stöd av PBL 72 § bevilja 
ansökt bygglov för tillbyggnad av båthus på Notberg 3:130 i Järsö by

Tillbyggnaden färgsätts med matt röd fasad och matt rött tak.

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/757/2021

Granmo 417-408-1-68 Järsö Ekonomibyggnad

BMN 223 § 
14.12.2021

Ägaren till den aktuella fastigheten anhåller om bygglov för en ekonomi-
byggnad på fastigheten Granmo 1:68 i Järsö by. Byggnaden är planerad vid 
vägen Bergbrinken. Byggnadsplatsen är skogsmark.

Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad 133 m2. Byggnaden färgsätts
med ljusgrå fasad och svart tak.

Fastigheten blir, efter sammanslagning av två fastigheter samt två tilläggs-
områden ca 7600 m2 stor. Återstående byggrätt är tillräcklig. 

Byggnadens avstånd till  privat  väg är  ca  7 m.  Detta  har  väganvändaren
skriftligen samtyckt till.
Avståndet till rålinjen understiger fem meter. Även till detta har rågrannen
skriftligen samtyckt. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 8.12.2021.

Grannar har hörts i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för ekonomibyggnad på tilläggsmark till fastigheten Granmo 1:68 i
Järsö by

Byggnaden färgsätts med ljusgrå fasad och svart tak.

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/278/2020

Förslag till prioriteringsordning utgående från slutrapporten från ar-
betsgruppen för näringsliv och turism

KST 126 § 
18.05.2020

I budgeten för 2020 för kostnadsställe 1331 Främjande av näringsliv finns
som verksamhetsmål att under året tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta
en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i Lemlands kommun.
För ändamålet har budgeterats 1 000 euro.

Kommunstyrelsen  beslöt  genom  §  101/20.4.2020  att  ge  kommunens
ledningsgrupp i uppdrag att ta fram en Vision 2030. Det är ändamålsenligt
om arbetsgruppen för att utveckla näringslivet och turismen kan koordinera
arbetet med ledningsgruppens visionsarbete.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse namngivna personer till en arbetsgrupp
för  att  utarbeta  en  strategi  för  att  utveckla  näringslivet  och  turismen  i
Lemlands  kommun  samt  att  besluta  om ordförande  och  sekreterare  för
arbetsgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att arbetsgruppen ska inkomma med en
rapport  till  kommunstyrelsen  senast  i  samband  med  första
budgetbehandlingen inför 2021. Arbetsgruppen ska ha en tät  dialog med
kommunens ledningsgrupp som under samma tid tar fram en Vision 2030
för kommunen.
*********
BESLUT:
Ärendet bordläggs. 
--------------

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande Susanne Fagerström anländer
under behandlingen av denna paragraf, kl 15.45.

KST 150 §
01.06.2020

BESLUT:
Ärendet bordläggs. 
------------

KST 169 §
15.06.2020

BESLUT:
Ärendet återremitteras till allmänna kansliet för att göra en förfrågan om
intresse att  delta  i  arbetsgruppen på facebook,  kommunens hemsida och
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eventuellt i infobladet.
-------------

KST 217 §
07.09.2020

En  förfrågan  om att  delta  i  arbetsgruppen  har  publicerats  på  facebook,
kommunens hemsida och i infobladet. 
Inom  utsatt  tid  har  fyra  (4)  intresseanmälningar  kommit  in.  Två  (2)
intresseanmälningar finns noterade sedan tidigare, därmed har totalt sex (6)
intresseanmälningar kommit in. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse namngivna personer till en arbetsgrupp 
för att utarbeta en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i 
Lemlands kommun samt att besluta om ordförande eller sammankallare och
sekreterare för arbetsgruppen. 
Kommunstyrelsen beslutar att närmare precisera arbetsgruppens uppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att arbetsgruppen ska inkomma med en
rapport till kommunstyrelsen senast den 31 december 2020. Arbetsgruppen
ska ha en tät dialog med kommunens ledningsgrupp som under samma tid
tar fram en Vision 2030 för kommunen.
Arvode till arbetsgruppens medlemmar utgår enligt arvodesstadgan. 
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att utse Matz Olson, Jonas Jakobsson, 
Birgitta Karlsson och Matilda Nieminen till en arbetsgrupp för att utarbeta 
en strategi för att utveckla näringslivet och turismen i Lemlands kommun. 
Arkitekten vid landskapets fastighetsverk Daniel Andersson bjuds in som 
referensperson till arbetsgruppens första möte. Kommundirektör Julia 
Lindfors bjuder in till det första mötet. Matz Olson utses till ordförande för 
arbetsgruppen medan sekreterare utses inom gruppen. 
Kommunstyrelsen beslöt att närmare precisera arbetsgruppens uppdrag 
enligt följande: Vad kan Lemlands kommun göra för att stimulera företags- 
och turismutveckling i kommunen?

Kommunstyrelsen  beslöt  vidare  att  arbetsgruppen  ska  inkomma med  en
rapport till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021. Arbetsgruppen ska
ha en tät dialog med kommunens ledningsgrupp som under samma tid tar
fram en Vision 2030 för kommunen.
Arvode till arbetsgruppens medlemmar utgår enligt arvodesstadgan. 
---------------

KS 64 §
29.03.2021

Arbetsgruppen har 15.3.2021 inkommit med en anhållan om förlängd tid
för  uppdraget  med  anledning  av  att  de  önskar  träffas  fysiskt  inför
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slutförandet av rapporten och det försämrade coronaläget på Åland sedan
mitten  av  februari  har  medfört  svårigheter  för  arbetsgruppen  att  träffas
fysiskt. Eftersom coronaläget förbättrats något bör arbetsgruppen snart ha
möjlighet att träffas fysiskt. En förlängning till 30.4.2021 kan därmed vara
lämplig.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja arbetsgruppens anhållan om förlängd tid
för slutförande av uppdraget. Arbetsgruppen ska inkomma med en rapport
till kommunstyrelsen senast den 30 april 2021.
**********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
------------

KS 102 §
31.05.2021

Arbetsgruppen för näringsliv och turism har inkommit med sin slutrapport.
Rapporten bifogas beredningen.

Arbetsgruppens ordförande deltar och presenterar rapporten.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppens uppdrag är slutfört.

Kommunstyrelsen  diskuterar  arbetsgruppens  rapport  för  prioritering  av
vidare åtgärder under budgetåret eller inför kommande budgetår.
**********
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
------------

KS 127 §
21.06.2021

BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att arbetsgruppens uppdrag är slutfört. 

Kommunstyrelsen  beslöt  enhälligt  att  ge  kommunstyrelsens  ordförande
Jana  Eriksson  och  ledamot  Carina  Andersson  i  uppdrag  att  inför
budgetarbetet  göra upp ett  förslag till  prioriteringsordning utgående från
arbetsgruppens slutrapport. 
------------

KS 256 §
22.11.2021

Kommunstyrelsens  ordförande  Jana  Eriksson  och  ledamot  Carina
Andersson  har  den  5.11.2021  kommit  in  med  sitt  förslag  till
prioriteringsordning  utgående  från  arbetsgruppens  slutrapport.
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Prioriteringsordningen bifogas beredningen.

Av  prioriteringsordningen  framkommer  att  en  ändring  av
utgivningsintervallet för kommunens infoblad ”Lemlandsnytt” förordas, så
att Lemlandsnytt endast utkommer i början av februari,  maj, augusti och
november  från  2022.  Lemlandsnytt  utkommer  i  dagsläget  varje  månad
förutom  januari  och  juli  och  skickas  till  alla  fasta  hushåll  i  Lemland.
Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att
annonsera.  Utöver  kommunens  egen  information  brukar  Lemland-
Lumparlands församling annonsera på fyra helsidor i varje nummer enligt
en  muntlig  överenskommelse  om  gemensam  distribution  av
samhällsinformation.  Eftersom församlingen  är  gemensam för  Lemlands
och  Lumparlands  kommuner  och  församlingen  har  annonserat  i  båda
kommunernas respektive infoblad har kommunerna eftersträvat utgivning
vid samma tidpunkter under året.

Övriga  annonser  från  privatpersoner,  föreningar,  sammanslutningar  och
företag varierar, men många är återkommande under året. 

En förändring av utgivningsintervallet för Lemlandsnytt bör därför ske med
god framförhållning, så att såväl interna som externa parter ges en rimlig
möjlighet  att  hitta  alternativa  informationskanaler  för  att  även
fortsättningsvis  ha  möjlighet  att  ge  relevant  samhällsinformation  till
kommuninvånarna.

Övriga punkter som framkommer av den förordade prioriteringsordningen
är sådana som lämpligen kan utföras av förvaltningen som en del av det
löpande arbetet.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnads- och miljönämnden, tekniska 
nämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgsnämnden, äldrerådet samt 
biblioteks-, kultur- och fritidssektorn och Lemland-Lumparlands församling
möjlighet att inkomma med utlåtanden avseende en ändring av 
utgivningsintervallet för kommunens infoblad ”Lemlandsnytt” till att endast
utkomma fyra gånger per år (februari, maj, augusti och november). 
Utlåtanden ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 3.1.2022.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att ärendet delges Lumparlands kommun 
till kännedom.

Kommunstyrelsen beslutar att övriga punkter som framkommer av den 
förordade prioriteringsordningen ska utföras av förvaltningen som en del av
det löpande arbetet.
*********
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
-------------

BMN 224 §
14.12.2021

Ärenderubriken är lite förvirrande i  förhållande till  det egentliga ärendet
som gäller utgivningsintervallet för kommunens infoblad ”Lemlandsnytt”

Lemlandsnytt  fyller  en  funktion  då  det  gäller  att  få  ut  information  från
kommunen till innevånarna samt som allmänt informationsforum om vad
som händer i kommunen. Människor söker också allt mer information via
andra kanaler.

Det  är  ett  faktum  att  kommunen  har  ett  behov  av  att  informera
kommuninnevånarna i olika frågor. Detta är t o m i vissa fall lagstadgat.
Hur  detta  skall  ske  kunde  lämpligen  vara  stadgat  i  en  kommunal
informationspolicy. Det skulle då vara lättare att ta ställning till ärendet om
man på förhand skulle fastslå Lemlandsnytts roll som informationskanal.

Nämnden har behov av att kommunicera allmän information, uppmaningar
samt  tips  och  råd.  Vi  använder  inte  Lemlandsnytt  för  officiella
meddelanden. 
Andra infokanaler  är  hemsidan och specifik  information i  samband med
bygglovsdelgivning samt avfallsfakturering

Istället för att informera i infobladet kan vi använda t ex hemsidan i större
utsträckning. Men det är ett faktum att alla människor inte använder digitala
informationskanaler  så  dessa  nås  inte  via  hemsidan  od.  digitala
informationsmedier.

Byggnads- o miljöinspektörens beslutsförslag:
Den information som är lagstadgad sänds ut via brev till berörda, alternativt
genom annonser i tidningen samt officiella meddelanden på hemsidan.

För att nå ut med den övriga informationen är Lemlandsnytt en bra kanal
jämsides med t  ex hemsidan samt specifik information tillsammans med
fakturor. 

Lemlandsnytts  utgivningsfrekvens  är  inte  avgörande  för  vår
informationsverksamhet,  men  en  glesare  utgivningsfrekvens  kan  få
konsekvensen att alla kommuninnevånare inte får samma information.

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

BNM 225 § 
14.12.2021

Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm;

- Havanita 1:21, Stackskär, enskild avloppsanläggning
- Sundberget 1:33, Haddnäs, enskild avloppsanläggning
- Svenbacka 14:4, Söderby, enskild avloppsanläggning
- Dahlbo 3:48, Knutsboda, Fritidshus tillbyggnad
- Backen 1:12, Lemböte, Fritidshus tillbyggnad
- TJ beslut 8.12.2021, Hämtning av brännbart avfall 2022
- TJ beslut 8.12.2021, Hämtning av återv.bart avfall 2022

Övrigt;

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
------------

225 §
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LE/78/2021

Nämndens nästa sammanträde

BMN 226 § 
14.12.2021

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens  nästa  sammanträde  hålls  tisdagen  den 18.1.2022 kl  18.30  på
kommungården i Söderby.

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

226 §
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Mötets avslutande

BMN 227 §
14.12.2021

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 19.35
-----------

227 §
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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 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 217 – 219, 221, 224 - 227

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: 214 - 216

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: 214 - 216

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: 220, 222 - 223
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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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