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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 12 §
25.2.2020

Kallelsen är meddelad och utsänd den 20.2.2020.

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

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

Administratör Eivor Augustsson informerade om rutinerna kring utsändning
av kallelser samt hur man kommer åt dessa.
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LEMLANDS KOMMUN

Val av protokolljusterare

BMN 13 §
25.2.2020

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Erica Scott och Agneta Sviberg.
Protokolljusteringen sker efter mötet ca 22.15.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 14 §
25.2.2020

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 12 - 35 §§.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/98/2020

Information om Byggnads- och miljönämndens ansvarsområden och 
verksamhet

BMN 15 § 
25.2.2020

Allmänt;
Kommunal verksamhet indelas på många sätt. 
- lagstadgad verksamhet / frivillig verksamhet
- myndighetsverksamhet / förvaltning och underhåll
- samhällstjänster / affärsverksamhet
- drift / investeringar

I  kommunallagen och förvaltningslagen stadgas  om de  övergripande be-
stämmelserna kring kommunal verksamhet. Därtill finns speciallagstiftning
bl a inom planläggning och byggande, avfallshantering, vattenvård, miljö-
och hälsoskydd, skydd av fornminnen, naturskydd m m. 

Till den kommunala självstyrelsen hör rätten (skyldigheten) att uppgöra oli-
ka kommunala stadgor. Dessa är bl a förvaltningsstadgan, nämndernas in-
struktioner, tjänsteinstruktioner, byggnadsordningen, avfallsbestämmelserna
m fl. Därtill kommer olika avgifter och taxor för tjänster som kommunen
utför och tillhandahåller.       

Enligt olika lagar och stadgor har nämnderna också rätt (och skyldighet) att
anställa personal, besluta om fördelning av resurser och bidrag, upphandla
varor och tjänster samt uppgöra regler och bestämmelser. Sådana är t ex
byggnadsordningar samt avfallsbestämmelserna. 

Exempel på lagstiftning är;
- Kommunallagen Ål
- Lag om förvaltningsförfarande Ål
- Speciallagstiftning Ål
- Specialförordningar Ål
- LR beslut

Kommunala instruktioner och anvisningar;
- Nämndens instruktion
- Förvaltningsstadgan
- Instruktion för byggnads- och miljöinspektör
- Övriga kommunala stadgor, bestämmelser, anvisningar, planer och pro-

gram
- Verksamhetsplan och budget för det aktuella åren (samt ekonomiplan).
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LEMLANDS KOMMUN

Ekonomi och budget
Kommunens verksamhet är indelad i olika uppgiftsområden. Dessa är sedan
underställda olika nämnder. Kommunfullmäktige fastställer varje höst verk-
samhetsplan och budget för de olika uppgiftsområdena. Anslagen fastställs
på nettonivå, d v s inte utgifter och inkomster skilt för sig utan differensen
mellan dessa. I praktiken har detta dock inte så stor betydelse emedan full-
mäktige och inte nämnden fastställer storleken på taxor och avgifter. Det är
inte tillåtet för nämnden att flytta löneanslag till driftskonton och vice versa.

Nämndens uppgift
Byggnads- och miljönämndens uppgifter är att; 
- Behandla byggnadslovsansökningar- anmälningar, tillstånd för enskilda

avlopp, fakturera avgifter
- Bereda planläggningsärenden inför kommunstyrelsen
- Handha avfallshanteringen (fn mestadels i Lemland)
- Fungera såsom Lemlands avfallsmyndighet
- Administrera kommunernas jord- och skogsbruksområden
- Fungera som kommunernas miljönämnd 

Byggnads och miljöfrågor är ju rätt tätt sammanknippade. Vid planläggning
beaktas de övergripande frågorna för en god livsmiljö. Genom husbyggnad
skapar man ju livskvalitet för människor såväl inomhus som utomhus. En
god avloppsvattenbehandling även i glesbygd är god vattenvård. En funge-
rande avfallshantering är ju en viktig del av ett hållbart samhälle. Skogen är
för många en viktig plats för rekreation, även den av kommunen ägda. Ge-
nom strategiskt miljöarbete kan kommunen vara ett gott föredöme bland det
offentliga på Åland samt även visa på goda exempel för allmänheten och af-
färsvärlden gällande miljöanpassad verksamhet.      

Föredragande i nämnden är byggnads- & miljöinspektör Johan Willstedt.
Han är också bfs-inspektör i Lemland och Lumparland. Kommunerna har
också en gemensam ledningscentral med gemensam bemanning inkl. led-
ningsgrupp för särskilda förhållanden. 

Nämndens administration
- Nämnden
- Kansliet

Byggnadstillsyn (inkl småskaliga avloppsanläggn och adressregistret)
- Lemland
- Lumparland

Planläggning
- Lemland
- Lumparland
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LEMLANDS KOMMUN

Avfallshantering 
- Bengtsböle återv.central (Le)
- Haddnäs fd deponi (Le)
- Kom verksamhet (Le)
- Krogstad fd deponi (Lu)

Jord- och skogsbruk
- Jordbruk (Le)
- Skogsbruk (Le)

Miljöarbete
- Lemland
- Lumparland

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden antecknar informationen till kännedom.
Vid de följande sammanträdena kommer  mera  detaljerad  information att
presenteras om de olika uppgiftsområdenas verksamhet som nämnden an-
svarar för.

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

LE/105/2020

Lu lu land 3:63 Lumpo Ekonomibyggnad (förråd)

BMN 16 § 
25.2.2020

Peter Jörgensen  anhåller om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad
(förråd) på fastigheten Lu lu land 3:63 i Lumpo. 

Fastigheten är 5460 m2 stor och är belägen i det sk Östadaområdet på Lum-
po udds östra sida. Fastigheten är tidigare bebyggd med ett bostadshus, ett 
garage samt en bod. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig. 

Sökande avser bygga ett förråd om 77 m2. Byggnaden är planerad på tom-
tens västra del.

Nybyggnaden färgsätts med grå fasad och svart tak.

Avståndet till rålinjen är 2 meter. Till detta har rågrannen i norr samtyckt.
Avståndet till vägens mitt är ca 4 meter till detta har fastighetsägarna med
vägrätt samtyckt. Avståndet till  närmsta byggnad är under 4 meter. Detta
kompenseras  av  att  grannbyggnaden  har  en  ytterväggskonstruktion  som
uppfyller EI30. Därtill förses nybyggnaden med öppningar i den norra ga-
veln som möjliggör luftgenomströmning (ventilation av brandrök). 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 12.2.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna hade tid på sig till den 20.2.2020
att yttra sig i ärendet. Grannarna har inte emotsatt sig byggnadsåtgärden i
fråga.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för nybyggnad av förråd på fastigheten Lu lu land 3:63 i Lumpo.

Byggnaden färgsätts med grå fasad och svart tak.

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

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

16 §
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LEMLANDS KOMMUN

LE/52/2020

Långnäs Solbergen 3:53 Lumparby Fritidshus

BMN 17 § 
25.2.2020

Jakob Lillie samt Josephine Blomster-Lillie anhåller om bygglov för en fri-
tidshus på fastigheten Långnäs Solbergen 3:53 i Lumparby. 

Fastigheten, som är 59000 m2 stor är belägen på Lumparby Långnäs uddens
västra sida. Strandlinjens längd är ca 140 m. Adressen är Olavsvägen 30. 
Fastigheten är sedan tidigare obebyggd. Återstående byggrätt är tillräcklig. 
Enskild väg är byggd till byggnadsplatsen.  

Lillie anhåller om bygglov för ett fritidshus om 87 m2 i ett plan. Byggnaden
förses med eldstad och rökkanal

Byggnaden färgsätts med brun fasad samt svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 45 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 27.11.2019.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna har tid på sig t o m den 7.2.2020
att utlåta sig i ärendet. Inga anmärkningar har inkommit.

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på 
fastigheten Långnäs Solbergen 3:53 i Lumparby. 

Byggnaden färgsätts med brun fasad samt svart tak.

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

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

LE/85/2020

Del av Lugne 2:45 Lumparby Ekonomibyggnad (garage)

BMN 18 § 
25.2.2020

Stefan Karlsson  anhåller om bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad
(garage) på del av fastigheten Lugne 2:45 i Lumparby. 

Byggnadsplatsen består av ett arrendeområde om 1 ha. Det är beläget i Söd-
ra Lumparby. Arrendeområdet är tidigare bebyggd med ett bostadshus och 
bodar. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig.

Sökande avser bygga ett garage om 140 m2. Byggnaden är planerad norr om
bostadshuset.

Nybyggnaden färgsätts i likhet med bostadshuset med grön  fasad och rött
tak.

Avståndet till rålinjer och övriga byggnader är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen senast den 12.2.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna hade tid på sig till den 14.2.2020
att yttra sig i ärendet. Inga yttranden inkom.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för nybyggnad av garage på del av fastigheten Lugne 2:45 i Lum-
parby.

Byggnaden färgsätts med grön fasad och rött tak.

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

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

LE/67/2020

Båthusviken 1:51 Fritidshus Lumparby

BMN 19 § 
25.2.2020

Hannele Areshoug anhåller om bygglov för ett fritidshus på fastigheten Båt-
husviken 1:51 i Lumparby. Strandlinjens längd är ca 56 meter.

Fastigheten, som är 7000 m2 stor är belägen vid Båthusviken i västra Lum-
parby. Adressen är Lerviksvägen 149. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd
med två fritidshus, en bastu, båthus samt bodar. Återstående byggrätt finns.

Byggnadsåtgärden som planeras är att riva det äldre och större fritidshuset 
(ca 50 m2 från 70-talet) för att ersättas med ett nytt. Det yngre fritidshuset 
(om 44 m2) är byggt i enlighet med Blov 20/99.

Det nya fritidshuset är 108 m2 stort och byggs i ett plan. Byggnaden förses 
med eldstad och rökkanal

Byggnaden färgsätts med mörk grå fasad samt svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen ca 65 meter. Avståndet till rå-
linjen är minst 5 meter.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 15.1.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna har tid på sig t o m den 10.2.2020
att utlåta sig i ärendet. Inga anmärkningar har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på 
fastigheten Båthusviken 1:51 i Lumparby.

Beslutet motiveras med att det är frågan om att ersätta ett fritidshus med ett
nytt på samma plats.

Byggnaden färgsätts med fasad mörk grå fasad samt svart tak.

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

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

25.02.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 12



LEMLANDS KOMMUN

LE/102/2020

Tallbacken 2:16 Granboda Bastubyggnad

BMN 20 § 
25.2.2020

Conny och Sonja Sjöström anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten
Tallbacken 2:16 i norra Granboda. 

Fastigheten är belägen på västra Bockholm, norr om Pellas Skeppargård. 
Den är 3770 m2 stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus samt en mindre
förrådsbyggnad. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig.

Tillståndsansökan gäller en bastu om 9 m2. Bastun har eldstad och rökkanal.

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 5 meter.   

Enligt byggnadsordningen är det tillåtet att bygga en bastu om max 15 m2

närmare än 30 meter från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 21.11.2019.

Grannar  har  inte  hörts  i  ärendet.  Detta  därför  att  byggnadens  storlek  är
moderat samt avstånden till rålinjerna är betryggande. 

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO bevilja bygglov för bastu
på fastigheten Tallbacken 2:16 i norra Granboda.

Byggnaden färgsätts med fasad mörk grå fasad samt svart tak.

Byggnadens golvhöjd bör ligga på minst +1,5 m över MVN.

Byggherren ansvarar själv för fuktskador förosakade av högt vattenstånd. 

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/65/2020

Enbacka 2:66 Bostadshus Söderby

BMN 21 § 
25.2.2020

Jonas Karlsson anhåller om bygglov för ett bostadshus på fastigheten En-
backa 2:66 i Söderby. Till bygglovsansökan har bifogats köpebrev samt sö-
kandes hembygdsrättsintyg.  

Fastigheten är belägen öster om församlingshemmet i Söderby. Den är 2900
m2 stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus samt ekonomibyggnader. 
Befintligt bostadshus skall rivas för att ge plats åt det nya bostadshuset. 
Återstående byggrätt (efter rivning av bostadshuset) finns om 200 m2.  

Sökande avser  uppföra ett  bostadshus om 134 m2 i  ett  plan.  Byggnaden
färgsätts med mörk grå fasad och svart tak. Byggnaden förses med eldstad
och rökkanal.

Området i fråga är i generalplanen definierat som BE område (=Småhus-
dominerat bostadsområde) 
Området skall detaljplaneras innan bygglov för ny bebyggelse kan beviljas.

Avståndet till enskild väg, rålinjer samt övriga byggnader är tillräckliga.  

Fastigheten har anslutning till enskild väg.

Byggnaden ansluts till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. 

Energikalkylen visar godkänt värde.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
10.2.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden beviljar med stöd av PBL 72 § 3 mom.
avvikelse från generalplanens krav om att bygglov inte får beviljas innan 
området detaljplanerats. Avvikelsen motiveras med att det nya bostadshuset 
ersätter det nuvarande på samma plats samt ej försvårar kommande detalj-
planering.

Byggnads- och miljönämnden besluter därför med stöd av PBL 72 § bevilja 
ansökt bygglov för bostadshus på fastigheten Enbacka 2:66 i Söderby.

Byggnaden färgsätts med mörk grå fasad och svart tak.
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Tillräckligt skyddsavstånd mot högspänningsledningen bör iaktas.

Byggnaden skall anslutas till kommunalt avloppsnät.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/41/2020

Westeröjen 8:61 Söderby Fritidshus

BMN 22 § 
25.2.2020

Björn Lundström anhåller om bygglov för en fritidshus på fastigheten Wes-
teröjen 8:61 i Södra Söderby. 

Fastigheten, som är 4205 m2 stor är belägen öster om Södra Söderbyvägen.  
Adressen är Södra Söderbyvägen 180. Fastigheten är sedan tidigare obe-
byggd. Återstående byggrätt är tillräcklig. Byggnadsplatsen ligger invid 
kommunalväg.  

Sökanden anhåller om bygglov för ett fritidshus om 92 m2 i ett plan. Bygg-
naden förses med eldstad och rökkanal

Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak. 

P g a utmanande grundläggningsförhållanden kommer grunden att vila på
stålpålar.

Avståndet mellan byggnaden och kommunalvägens mitt samt rålinjer är till-
räckliga.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 19.2.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna har tid på sig t o m den 7.2.2020
att utlåta sig i ärendet. Inga anmärkningar har inkommit.

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på 
fastigheten Westeröjen 8:61 i Södra Söderby. 

Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak.

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/89/2020

Ören 3:16 Hellestorp Bastubyggnad

BMN 23 § 
25.2.2020

Dan E Eriksson anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten Ören 3:16 i
norra Hellestorp. 

Byggnadsplatsen är belägen på holmen Ören strax väster om Hellestorp sjö-
viste. Sökanden har vid bodelning erhållit holmen i fråga.

Holmen i fråga är 27 000 m2 stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus
samt en mindre förrådsbyggnad. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig.

Tillståndsansökan gäller en bastu om 15 m2. Bastun har eldstad och rökka-
nal. 

Byggnaden färgsätts med grå träfasad och grått tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 5 meter.   

Enligt byggnadsordningen är det tillåtet att bygga en bastu om max 15 m2

närmare än 30 meter från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 6.9.2019.

De övriga delägarna i dödsboet har informerats. Några egentliga rågrannar
finns inte. 

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fas-
tigheten Ören 3:16 i norra Hellestorp.

Byggnaden färgsätts med fasad mörk grå fasad samt svart tak.

Byggnadens golvhöjd bör ligga på minst +1,5 m över MVN.

Byggherren ansvarar själv för fuktskador förosakade av högt vattenstånd. 

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

BESLUT:

23 §

25.02.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 17



LEMLANDS KOMMUN

Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/88/2020

Ören 3:16 Hellestorp Fritidshus om- och tillbyggnad

BMN 24 § 
25.2.2020

Dan E Eriksson anhåller om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastig-
heten Ören 3:16 i Hellestorp. 

Byggnadsplatsen är belägen på holmen Ören strax väster om Hellestorp sjö-
viste. Sökanden har vid bodelning erhållit holmen i fråga.

Holmen i fråga är 27 000 m2 stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus
samt en mindre förrådsbyggnad. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig.

Sökande avser bygga om och till befintligt fritidshus. Ombyggnaden består
av ombyggnad av takkonstruktionen samt installation av en ny eldstad. Till-
byggnaden består av tillbyggnad av befintlig stuga samt tillbyggnad av se-
parat gästlägenhet. Tillbyggnaden är totalt 49 m2. Byggnaden blir alltså ef-
ter tillbyggnad 105 m2.

Tillbyggnadens utseende följer  det befintliga husets.  Byggnaden färgsätts
med grå fasad och grått tak.

Avståndet mellan tillbyggnaden och strandlinjen i väster är det samma eller
större än hos befintlig byggnad.   

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 6.9.2019.

Eftersom holmen är omgiven av vatten finns inga naturliga grannar att höra
i ärendet.

De övriga delägarna i fastigheten har hörts i ärendet. Dessa hade tid på sig
till den 14.2.2019 att yttra sig i ärendet. Inga yttranden har inkommit.

Enligt BO 9.1 kan befintliga fritidshus byggas till  om inte  avståndet  till
strandlinjen minskar i och med åtgärden. Särskild vikt bör dock fästas vid
byggnadens utseende.
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Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av BO 9.1 bevilja avvikel-
se från byggnadsordningens krav på avståndet 30 meter mellan byggnad
och strandlinje. Tillräcklig vikt har fästs vid byggnadens utseende i detta
fall.

Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av BO 9.1 samt PBL 72 §
bevilja bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ören
3:16 i Hellestorp.

Byggnaden färgsätts med grå fasad och grått tak. 

Byggnadens avloppsanläggning ombyggs i enlighet med separat beslut.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/684/2019

Broskär 5:72 Hellestorp,Fritidshus

BMN 151 §
19.11.2019

Malin Franzén-Engblom anhåller om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten Broskär 5:72 i Hellestorp. 

Fastigheten är en holme belägen strax väster om holmen Hamnskär i norra 
Hellestorp.

Holmen är 4870 m2 stor och tidigare obebyggd. Den teoretiska byggnadsrät-
ten, sett till holmens storlek är 730 m2. Holmen är som bredast ca 56 meter 
och som längst ca 111 meter. Strandlinjens längd är ca 330 m.

Bygglovsansökan gäller  ett  fritidshus om 79 m2.  Fritidshuset  är  planerat
som en enplansbyggnad med en nockhöjd om ca 4,2 meter.

Byggnaden planeras färgsättas med grå fasad och mörkt tak.

Byggnaden planeras att förses med eldstad och rökkanal,

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är enligt situationsplanen ca
20, resp. 22 meter.

Holmar som saknar marklämplig såsom byggnadsplats, längre än 30 meter
från strandlinjen skall lämnas obebyggda. 
BO 4.1, 6 mom

Avståndet mellan byggnad och strandlinjen skall vara minst 30 meter samt
att strandlinjen skall vara minst 40 meter.
BO 4.1 

Byggnads- och miljönämnden kan av särskilda skäl bevilja mindre avvikel-
se från föreskrifterna i byggnadsordningen, om detta inte medför att syftet
med bestämmelserna åsidosätts. Avvikelser från byggnadsordningen skall
motiveras.
BO 9.1, 1 mom.

Myndigheterna skall bemöta dem som uträttar ärenden hos förvaltningen 
jämlikt och använda sina befogenheter enbart för syften som är godtagbara
enligt lag. Myndigheternas åtgärder skall vara opartiska och stå i rätt 
proportion till sitt syfte. Åtgärderna skall skydda förväntningar som är 
berättigade enligt rättsordningen.
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Förvaltningslagen 2 kap. Grunderna för god förvaltning
4 §.  Rättsprinciperna inom förvaltningen

Plan och bygglagen trädde i kraft den 1.10.2008.

Kommunens gällande byggnadsordning godkändes av fullmäktige 
23.10.2013.
-----------

Till bygglovsansökan har bilagts en anhållan om avvikelse från byggnads-
ordningen gällande kravet på avstånd mellan byggnad och strandlinjen.

Avvikelsen motiveras med att;
- byggnaden placeras mitt på holmen
- stor del av vegetationen kan bevaras
- byggnaden borde inte upplevas som störande
-  bygglov  har  tidigare  i  närområdet  beviljats  närmare  än  30  meter  från
stranden
- holmen är 4870 m2 stor
- närmsta grannarna har gett samtycke till projektet
- exploateringen blir blott ca 1,62 %
----------

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 1.11.2019.

Grannarna har hörts i ärendet genom att byggherren bett fastighetsägarna på
grannholmen Hamnskär skriftligen ge sitt samtycke till den planerade bygg-
nadsåtgärden. 

Tidigare beviljad avvikelse för bygglov i området; 

Beslutade avvikelser från byggnadsordningen (fastställd 2013) samt PBL
från 2008; 

BLOV 100/2014 (BMN 155, 16.9.2014) 
Kummelskär 1:25, Järsö by
Nybyggnad av fritidshus (gäststuga 35 m2) 
Allmänt; Bergig holme om ca 75 x 160 meter, totalt 9500 m2. 
Nämndens beslut; Bygglov beviljades 15 meter från stranden. 
Motivering; BO punkt 4.1 7 mom.
Särskilt skäl; Den godkända byggnadsplatsen var betydligt lämpligare än en
plats 30 meter från stranden. 
Förvaltningsdomstolens beslut; inget inlämnat besvär
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BLOV 27/2017 (BMN 57, 18.4.2017)
Ekbacka 11:10, Flaka by
Tillb. av bastu (ändr. till fritidshus)
Allmänt; Anhållan om tillbyggnad av bastu om 29 m2 placerad 18 meter
från stranden med undantag från BO enligt bygglov från 1990. Den ansökta
tillbyggnaden  var  14  m2.  Tillbyggnaden  skulle  ha  ändrat  bastun  till
fritidshus.
Nämndens beslut; Bygglovsansökan avslogs.
Motivering; Att tillåta tillbyggnad av den befintliga bastun skulle ha stridit
mot BO punkt 4.1.
Förvaltningsdomstolens beslut; Nämndens beslut ändrades inte.

BLOV 38/2017 (BMN 106, 20.6.2017)
Stegskärsgrundet 1:43, Stackskär enst.
Nybyggnad av fritidshus
Allmänt; Bergig holme om ca 60-75 x 140 meter, totalt ca 10000 m2.
Nämndens beslut; Bygglov beviljades ca 20 meter från stranden.
Motivering; Placeringen är den bästa ur miljösynpunkt.
Förvaltningsdomstolens beslut; inget inlämnat besvär

Tidigare beviljad avvikelse för bygglov i området (Äldre byggnadsordning
samt äldre byggnadslag);

BLOV 97/2006 (BPN 143, 17.10.2006)
Del av Ören 3:16, Hellestorp
Nybyggnad av fritidshus 36,5 m2

Allmänt; Rund holme med diameter om 40-60 meter, totalt 2400 m2.
Nämndens beslut; Bygglov beviljades för fritidshus ca 28, resp. ca 12 meter
från stranden.
Motivering; God anpassning till terrängen samt neutral färgsättning.
Förvaltningsdomstolens beslut; inget inlämnat besvär

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter avslå bygglovsansökan för fritidshus
på fastigheten Broskär 5:72 i Hellestorp.

Beslutet motiveras med byggnadsordningens stadgande i punkt 4.1, 6 mom.
om att /Holmar som saknar marklämplig såsom byggnadsplats, längre än 
30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda/. Noteras bör att detta 
stadgande tillkommit i den byggnadsordning som godkändes av fullmäktige
23.10.2013. I tidigare byggnadsordning fanns inte detta stadgande.

Den beviljade avvikelsen ingår i bygglovet 97/2006 tillkom med stöd av
tidigare byggnadslag samt tidigare byggnadsordning. Detta beslut är därför
inte jämförbart med den aktuella bygglovsansökan.
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Kenth Söderströms beslutsförslag;
Ärendet bordläggs för syn på platsen.
Lenita Nylund understödde förslaget.

BESLUT:
Nämnden omfattade Kenth Söderströms beslutsförslag.
------------

Bilagor:
Anhållan till Byggnadsnämnden jämte samtycke 15.9.2019
Svar på brev 23.10.2019

BMN 171 §
17.12.2019

Måndagen den 25.11. hölls syn på den tilltänkta byggnadsplatsen på 
Broskär. I synen deltog tre nämndledamöter samt byggherren.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter avslå bygglovsansökan för fritidshus
på fastigheten Broskär 5:72 i Hellestorp.

Beslutet motiveras med byggnadsordningens stadgande i punkt 4.1, 6 mom.
om att /Holmar som saknar marklämplig såsom byggnadsplats, längre än 
30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda/. Noteras bör att detta 
stadgande tillkommit i den byggnadsordning som godkändes av fullmäktige
23.10.2013. I tidigare byggnadsordning fanns inte detta stadgande.

Den beviljade avvikelsen ingår i bygglovet 97/2006 tillkom med stöd av
tidigare byggnadslag samt tidigare byggnadsordning. Detta beslut är därför
inte jämförbart med den aktuella bygglovsansökan.

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

Bilaga:
Syneprotokoll 25.11.2019
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BMN 6 §
21.1.2020

Malin Frantzen-Engblom biträdd av Göran Frantzen har tillsammans med 
kommundirektör Smeds och byggnadsinspektör Willstedt fredagen den 
3.1.2020 diskuterat situationen kring den aktuella bygglovsansökan för fri-
tidshus på fastigheten Broskär 5:72 i Hellestorp samt behandlingen av ansö-
kan.
 
Byggherren Malin Frantzen-Engblom har den 10.1.2020 lämnat anhållan 
om rättelse av nämndens beslut 171 §, 17.12.2019. 

Frantzen-Engblom anhållan om rättelse som bilaga.

Frantzen-Engblom anhåller om förnyad behandling av ärendet samt att 
muntligen vid nämndens möte få redogöra för sin bygglovsanhållan. 

Byggnadsinspektörens genmäle som bilaga. 

Stadganden rörande omprövning och rättelse av beslut;

Om ett beslut grundar sig på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på
uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfaran-
det då beslutet fattades, får myndigheten undanröja sitt felaktiga beslut och
avgöra ärendet på nytt. 
(FörvaltningsL 45 §)

En myndighet behandlar ett rättelseärende på eget initiativ eller på en 
parts begäran. Initiativet skall tas eller begäran om rättelse av ett fel fram-
ställas inom fem år från det beslutet fattades.
(FörvaltningsL 47 §)    
------------ 

Närvaro vid sammanträden
Vid kommunens organs sammanträden har förutom ledamöterna och/eller 
deras ersättare följande personer närvaro och yttranderätt;
- Vid kommunstyrelsens sammanträde fullmäktiges ordförande och vice 

ordförande
- Vid övriga organs sammanträden kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektören
- Kommunstyrelsens utsedda representanter i nämnderna

Om andra än ovan nämnda personers närvaro och yttranderätt beslutar re-
spektive organ.
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Även annan förtroendevald och eller deras ersättare, tjänsteman eller ut-
omstående person kan kallas till sammanträde för att höras i ett visst ären-
de. 
(Lemlands förvaltningsstadga 60 §)

Byggnadsinspektören har hos nämndens ledamöter efterhört deras inställ-
ning till sökandens anhållan om att muntligen vid nämndens möte få redo-
göra för sin bygglovsanhållan. Nämndens beslut i ärendet redovisas nedan. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden har noterat sökandens anhållan om avvikelse från byggnadsord-
ningens krav på avstånd mellan byggnad och strandlinje om minst 30 meter
som en del av bygglovsansökan.

Nämnden  anser  dock  att  frågan  om tillämpning  av  byggnadsordningens
stadgande i punkt 4.1, 6 mom. om att /Holmar som saknar mark lämplig så-
som byggnadsplats, längre än 30 meter från strandlinjen skall lämnas obe-
byggda/ skall avgöras före bedömning om byggnadsplatsens lämplighet och
byggnadens avstånd till strandlinjen. Nämnden har ansett att stadgandet i
punkt 4.1, 6 mom. inte uppfylls i detta ärende. Eftersom stadgandet inte
uppfylls  har  sökandens  anhållan  om avvikelse  från  byggnadsordningens
krav på avstånd mellan byggnad och strandlinje om minst 30 meter heller
inte bifallits.

Nämndens åsikt är att en strandtomt med rågräns närmare strand än 30 me-
ter, eller en holme smalare än ca 60 meter inte kan bebyggas (förutom med
vissa byggnader som tillåts närmare än 30 meter från stranden). 

Nämnden anser att möjligheten att ge avvikelse från kravet på avstånd mel-
lan  byggnad  och  strand  (vid  obebyggda  byggnadsplatser)  gäller  endast
strandtomt med rågräns över 30 meter från strand, eller en holme bredare än
ca 60 meter.  

Nämnden anser att ärendet utretts i tillräcklig omfattning, att lagstiftning el-
ler den kommunala byggnadsordningen inte tillämpats på fel sätt eller att
det inte skett något fel då beslutet fattades.

Nämnden vidhåller därför sitt beslut i ärendet 171 §, 17.12.2019.

Nämnden  besluter  omfatta  byggnadsinspektörens  genmäle  till  Frantzen-
Engbloms anhållan om rättelse av beslut samt anteckna informationen i öv-
rigt till kännedom. 

Besvärstiden startar om från och med delgivning av detta beslut.
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BESLUT:
På basen av den begäran om ställningstagande byggnadsinspektören på för-
hand begärt har fyra ledamöter svarat nekande på Malin Frantzen-Engbloms
begäran att framföra sitt ärende muntligt till nämnden. Begäran har alltså
inte beviljats. 
Detta beslut fattat med stöd av Lemlands kommuns förvaltningsstadga 60 §.

Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------

Bilaga:
Anhållan om rättelse av beslut
Byggnadsinspektörens genmäle  

BMN 25 §
25.2.2020

Malin Frantzen-Engblom har besvärat sig över nämndens beslut 171 §, 
17.12.2019 samt 6 § 21.1.2020 gällande bygglov för fritidshus på Broskär 
5:72 i Hellestorp. Förvaltningsdomstolen önskar bemötandet sig tillhanda 
senast den 5.3.2020.

Frantzen-Engblom hävdar i besväret att nämndens beslut inte är korrekt och
rättvist med beaktande av följande;
- Nämnden har inte tagit ställning till byggherrens anhållan om avvikelse 

från kravet om 30 meter mellan byggnad och strandlinjen
- Motiveringarna till stadgandet i BO 4.1 6 mom. uppfyller inte kraven i 

PBL. 
- Byggnadsbegränsningen enligt BO 4.1 6 mom. är inte skäligt
- Nämndens beslut strider mot likabehandlingsprincipen

Förslag till nämndens bemötande av besvärets motiveringar och yrkanden i 
bilaga. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden omfattar byggnadsinspektörens förslag till besvärsbemötande.

Nämnden anser att besluten enligt 171 §, 17.12.2019 samt 6 § 21.1.2020
tillkommit i laglig ordning. Därför skall Frantzen-Engbloms besvär förkas-
tas som obefogat.

Nämnden yrkar slutligen på att Frantzen-Engblom skall bära sina egna rät-
tegångskostnader. 
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------- 

Bilagor:
Broskär 5:72 Hellestorp,Fritidshus 
Frantzen-Engbloms besvärsskrift

Broskär 5:72, Hellestorp, Fritidshus 
Byggnadsinspektörens besvärsbemötande  
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LEMLANDS KOMMUN

LE/86/2020

Havsgläntan 7:9 Järsö Bostadshus tillbyggnad

BMN 26 § 
25.2.2020

Elina Ottoson anhåller om bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastig-
heten Havsgläntan 7:9 på Granö i Järsö by. 

Byggnadsplatsen är belägen på södra Granö. Fastigheten i fråga är 5000 m2 
stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus samt en ekonomibyggnad. 
Strandlinjens längd är ca 44 meter. Återstående byggrätt är tillräcklig.

Enskild väg finns till byggnadsplatsen. 

Sökande avser bygga till befintligt bostadshus om 154 m2  med 40 m2 i ett
plan. Bostadshuset blir efter tillbyggnad 194 m2

Tillbyggnadens utseende och färgsättning är de samma som det befintliga
husets. Det befintliga huset har ljusgrön fasad och rött tak.  

Avståndet mellan tillbyggnaden och strandlinjen samt rålinjen är tillräckli-
ga.  

Bostadshuset är kopplat till kommunalt vatten- och avloppsnät.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 18.2.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna hade tid på sig till den 14.2.2020
att yttra sig i ärendet. Inga yttrande har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bygglov för
tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Havsgläntan 7:9 på Granö i Järsö
by.

Tillbyggnaden färgsätts med ljusgrön fasad och rött tak.  

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

Också avloppsvattnet från tillbyggnaden skall kopplas till kommunalt av-
loppsnät.
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BESLUT:                               
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------
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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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LEMLANDS KOMMUN

LE/91/2020

Planläggning i privat regi

KST 5 §
13.01.2020

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Lumparlands och Finströms 
kommuner att ovan nämnda avtalsförslag inte kommer att upparbetas i detta
skede. Kommunstyrelsen uppmanar byggnads- och miljönämnden att 
inkomma med förslag på hur och på vilket sätt privata markägare kan 
informeras om att själva initiera planerande med hjälp av privata 
planläggare. 
*********

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
------------ 

BMN 28 § 
25.2.2020

Frågor  och  funderingar  kring  detaljplanering  inkommer  till  kansliet  rätt
ofta. Åt markägare som vill detaljplanera sin mark har informationen varit
den att anhålla om att kommunen detaljplanerar marken eller göra det själv.

Det  finns  för  tillfället  planeprocesser  i  Lemland  där  kommunen  är
huvudman och sedan processer där de privata är drivande med kommunen
som samarbetspart.

Till  skillnad  från  t  ex Jomala som har  en egen planläggningsenhet  som
enbart  sysslar  med  planläggningsfrågor,  är  dessa  frågor  i  Lemland  och
Lumparland en del av Byggnads- och miljökansliets breda verksamhet. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden  besluter  att  komplettera  Lemlands  hemsida  med  en  flik  om
planläggning enligt samma mönster som Jomala kommun.

Ärendet återremitteras för vidare beredning.

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

28 §

25.02.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 45



LEMLANDS KOMMUN

 

25.02.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 46



LEMLANDS KOMMUN

LE/72/2020

Projekt städa Åland 2020/Lemland

BMN 29 § 
25.2.2020

Projektet Städa Åland startade år 2019. Huvudman är föreningen Ålands
Natur och Miljö.

Projektet inriktar sig mycket på att städa stränder.

Inom projektet finns också möjlighet att rapportera var man har städat.

Miljönämnden i Lemland valde att inte stöda projektet under år 2019.

Projektet  anhåller  nu  om  bidrag  av  Lemlands  kommun  för  år  2020.
Bidragets storlek föreslås vara 1 euro per kommuninnevånare. Även mindre
bidrag emottages med tacksamhet.

Miljöinspektörens förslag:
Nämnden besluter stöda Projektet Städa Åland år 2020 med 50 c/inv. Detta
innebär ca 1025 euro.

Beslutet  motiveras med att  nämndens anslag för miljövård i  Lemland är
begränsade.

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

Bilaga:
Projekt städa Åland 2020/Lemland Anhållan om bidrag
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LE/73/2020

Projekt städa Åland 2020/Lumparland,

BMN 30 § 
18.2.2020

Projektet Städa Åland startade år 2019. Huvudman är föreningen Ålands
Natur och Miljö.

Projektet inriktar sig mycket på att städa stränder.

Inom projektet finns också möjlighet att rapportera var man har städat.

Kommunstyrelsen i Lumparland valde att stöda projektet under år 2019.

Projektet  anhåller  nu  om bidrag  av  Lumparlands  kommun  för  år  2020.
Bidragets storlek föreslås vara 1 euro per kommuninnevånare. Även mindre
bidrag emottages med tacksamhet.

Miljöinspektörens förslag:
Nämnden besluter stöda Projektet Städa Åland år 2020 med 50 c/inv. Detta
innebär ca 190 euro.

Beslutet motiveras med att nämndens anslag för miljövård i Lumparland är
begränsade.

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

Bilaga:
Projekt städa Åland 2020/Lumparland Anhållan om bidrag
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LEMLANDS KOMMUN

LE/744/2019

Landskapsregeringen begäran om avfallsuppgifter

BMN 158 § 
19.11.2019

Landskapsregeringen  har  den  22.5.2019  beslutat  begära  in  reviderade
avfallsplaner av kommunerna/Mise som överensstämmer med stadgandena
i den finska avfallslagen. 

Fr o m 1.1.2019 gäller den finska avfallslagen (FFS 646/2011) på Åland.
Denna lag ersätter den tidigare åländska renhållningslagen.   

Landskapsregeringen  önskar  de  reviderade  avfallsplanerna  sig  tillhanda
senast den 30.11.2019.
--------

I  begäran  om reviderad  avfallsplan  har  landskapsregeringen  ställt  några
frågor vilka är obligatoriska i en kommunal avfallsplan.

Miljöinspektören har gjort ett förslag till svar på de mest centrala delarna av
en kommunal avfallsplan.

Jämsides är processen att revidera kommunens avfallsplan igång. Men på
grund av att fullmäktige i Lemland inte ännu tagit ställning till om, och i så
fall när kommunen vill ansluta sig till Ålands miljöservice MISE har inte
heller  avfallsplanen  kunnat  färdigställas.  Fullmäktiges  beslut  styr  den
kommande avfallsplaneringen och förverkligandet av avfallslagens krav på
många sätt.

Miljöinspektörens förslag:
Nämnden besluter  delge landskapsregeringen svaren på de mest  centrala
delarna av en Lemlands avfallsplan.

Nämnden anhåller samtidigt om tilläggstid med inlämnande av den slutliga
avfallsplanen t o m 30.3.2020.

Anhållan  motiveras  dels  med  att  fullmäktige  i  Lemland  inte  ännu  tagit
ställning till  om, och i  så fall  när kommunen vill  ansluta sig till  Ålands
miljöservice MISE. 

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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Bilaga;
PM över svaren på miljöbyråns frågeställningar i LR Beslut 98 S4. 

BMN 31 § 
25.2.2020

Landskapsregeringen  har  beviljat  tilläggstid  för  inlämnande  av
avfallsplanen t o m den 30.3.2020.

Miljöinspektören  har  nu  sammanställt  ett  förslag  till  avfallsplan  för
Lemlands  kommun.  Planen  baserar  sig  på  den  finska  avfallslagen  (FFS
646/2011).

Den  största  förändringen  i  förhållande  till  dagens  situation  är  att  det
huvudsakliga  insamlingssystemet  blir  gårdsvis  avfallshämtning.  Ungefär
hälften av dagens återvinningsstationer blir dock kvar i en eller annan form
för att i huvudsak betjäna fritidshusens avfallsbehov.

Gårdsvis hämtning införs fr o m 1.1.2022. 

Miljöinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter godkänna avfallsplanen. 

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

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

Bilaga:
Avfallsplan för Lemlands kommun
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LEMLANDS KOMMUN

LE/811/2019

Utkast till havsplan för Åland, utlåtande

BMN 32 § 
25.2.2020

I enlighet med ett EU-direktiv och gällande lagstiftning uppgör landskaps-
regeringen en havsplan. 

Mer info om havsplanen finns att läsa på vår hemsida https://www.regering-
en.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplane-
ring-havsplanering. 

Landskapsregeringen önskar utlåtandena sig tillhanda senast den 31.3.2020.

Landskapsregeringen  ordnar  ett  informationstillfälle  i  ärendet  för
allmänheten den 26.2. och ett för tjänstemän den 28.2. kl 13.00.

Punkter som bl.a. kommer att diskuteras är:
- Vad är havsplanering?
- Vad ska planen användas till?
- Vad är och vad är inte havsplanens syfte?
- Vad är planens målsättningar, möjligheter och krav?
- Vad är tidsramen för Ålands havsplan?
- Vem kan och ska använda havsplanen?

Miljöinspektörens förslag:
Nämnden konstaterar att det är bra att en havsplan utarbetas.

Beröringspunkterna  med  kommunal  verksamhet  eller  kommunal
beslutanderätt  är  dock begränsade.  Nämnden har  därför  inte  att  anföra i
ärendet i nuläget.

Ärendets  behandling  fortsätter  i  kommunstyrelserna  i  Lemland  och
Lumparland.

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

Bilagor:
Utkast till havsplan för Åland, utlåtande Begäran om synpunkter
Utkast till havsplan för Åland, utlåtande Infomöten om havsplanen
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LEMLANDS KOMMUN

Nämndens sammanträden år 2020

BMN 33 §
25.2.2020

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 2020;

Våren
- 17.3
- 21.4
- 19.5
- 16.6

Hösten
- 18.8
- 15.9
- 20.10
- 17.11
- 15.12

Sammanträdena börjar normalt kl. 19.00.
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

Delgivningar

BNM 34 § 
25.2.2020

Bygglov, anmälningar, avloppstillstånd
- Kullen 1:34, Bistorp, Enskild avloppsanläggning för fritidshus
- Mansas 7:14, Flaka, Enskild avloppsanläggning för fritidshus
- Leklöks daghem 1:47, Bengtsböle, Daghem
- Irenelund 2:30,Lumpo, Bostadshus tillbyggnad
- Holmsbacken 4:123,Norrboda, Enskild avloppsanläggning för fritidshus
- Lönnebo 5:46, Vessingsboda, Bastubyggnad
- Ponderosa 1:88,Klemetsby, Ny eldstad i fritidshus
- Gunnarstorp 2:16, Hellestorp, Avloppsanläggning för två fritidshus
- Stensbacka 2:67, Nåtö, Fritidshus tillbyggnad 
- Karlsbo 2:39, Hellestorp, Bastubyggnad
- Tomt 2 i kvarter 11 (Rnr 1:25), Bengtsböle, Braskamin och rökkanal.

Övrigt
- Skyddszon i Snicknäs Lumparby antaget anbud 
- Le Kfge § 10, Avfallstaxa år 2020 Lemlands kommun
- Le Kst § 35, Kommunstyrelsens representanter i andra 
förvaltningsorgan perioden 2020 - 2021
- TN § 4, Anställning av administratör
- Lu Kfge § 15, Ledamöter till byggnads- och miljönämnden för Lemland
och Lumparland
- Le Kfge § 20, Ledamöter till byggnads- och miljönämnden för Lemland
och Lumparland

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom

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

Mötets avslutande

BMN 35 §
25.2.2020

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 21.45
-----------

35 §

25.02.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 74



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: 15, 25, 27 - 28, 31 - 35

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: 12 - 14, 29 - 30, 

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: 12 - 14, 29 - 30,

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.

25.02.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 75



LEMLANDS KOMMUN

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.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Paragrafer: 16 - 24, 26

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
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LEMLANDS KOMMUN

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.
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