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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Organ

Nummer

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

2/2021

Kallelse utfärdad den 11.2.2021.
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats
www.lemland.ax den 11.2.2021. Protokollet finns till påseende från den 23.2.2021 på kommunens
elektroniska anslagstavla.

Ordförande Henrik Olofsson

Intygar

Johan Willstedt,
byggnads- och
miljöinspektör

Byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt
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16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

13 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 13 §
16.2.2021
Kallelsen är meddelad och publicerad den 11.2.2021.
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.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

14 §

Val av protokolljusterare

BMN 14 §
16.2.2021
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 äger rum efter sammanträdet.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

15 §

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 15 §
16.2.2021
Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.
BESLUT:
Nämnden godkände den föredragningslistan 13 - 30 §§.
-------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

LE/72/2021
16 §

Granhäll 3:59 Lumpo ekonomibyggnad

BMN 16 §
16.2.2021
Malin Åkerström anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten Granhäll 3:59 i Lumpo. Fastigheten är belägen väster om Lumpo-vägen
i södra Lumpo.
Den aktuella fastigheten är 2640 m2 stor och tidigare bebyggd med fritidshus. Återstående byggrätt är tillräcklig.
Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad om 42 m 2 i ett plan. Byggnaden
färgsätts med blågrå fasad samt svart tak i likhet med fritidshuset.
Avståndet till rålinjer och strand är tillräckliga. Ifall ekonomibyggnaden
byggs närmare än 4 meter från fritidshuset skall båda byggnadernas ytterväggar uppfylla brandkravet EI30. Ifall ekonomibyggnaden byggs på ett avstånd över 4 meter från förrådet skall den ena byggnadens yttervägg uppfylla brandkravet EI30.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 20.1.2021.
Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
8.2.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten Granhäll 3:59 i Lumpo
Byggnaden färgsätts med blågrå fasad samt svart tak.
Brandsäkerheten mot brandspridning mellan byggnaderna skall vara tillräcklig.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
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LE/84/2021
17 §

Tomt 1 kvarter 2 del av 4:109 Norrby förhandsbesked om bygglov

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 ekonomibyggnad om max 20 m2.
Sökande vill uppföra en stallbyggnad om ca 116 m 2 i ett plan. Byggnaden är
placerad utanför byggrutan.
Tomten jämte lantbruksområdena runtom ägs idag av Folke Engblom. Markägaren 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 överensstämmer inte med detaljplanen. Ett förverkligande fordrar därför detaljplaneändring.
- 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.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------Bilagor;
Ansökan om förhandsbesked med tomtkarta
Ritning på stall

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 16.02.2021 § 17
Sida 8

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 16.02.2021 § 17
Sida 9

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 16.02.2021 § 17
Sida 10
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LE/70/2021
18 §

Näsudden 4:17 Norrby bastubyggnad

BMN 18 §
16.2.2021
Kati och Henri Kenttä anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten Näsudden 4:17 i Norrby. Den aktuella fastigheten är 15300 m2 stor och belägen
invid Näsberget i Norrby.
Fastigheten i fråga är en strandtomt med strand mot norr. Strandlinjen är ca
100 meter lång. Fastigheten är sedan tidigare obebyggd.
Den nya bastun är 15 m2 stor och byggs i ett plan. Takhöjden är ca 3 meter.
Byggnaden är placerad vid stranden mot norr.
Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.
Byggnaden fasad och taket blir mörk grå.
Avståndet mellan nybyggnaden och strandlinjen ca 8 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.
På fastigheten intill finns strandnära byggnader.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 8.2.2021.
Grannar har inte hörts i ärendet. Detta beroende på byggnadens storlek och
placering.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fastigheten Näsudden 4:17 i Norrby.
Byggnaden färgsätts med mörkgrå fasad och tak.
Byggnadens golvhöjd ska ligga på minst +1,5 m över MVN.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

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

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/65/2021
19 §

Piren 6:26 Norrby bastubyggnad

BMN 19 §
16.2.2021
Viktor och Sofie Gingsjö anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten
Piren 6:26 i Norrby. Den aktuella fastigheten är 5450 m2 stor och belägen
på Norrby udden.
Fastigheten i fråga är en strandtomt med strand mot väster. Strandlinjen är
ca 55 meter lång. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med bostadshus
och ekonomibyggnad. Återstående byggrätt tillräcklig.
Den nya bastun är 15 m2 stor och byggs vid stranden. Takhöjden är ca 3,3
meter.
Byggnaden förses med eldstad och rökkanal samt rinnande vatten och toalett.
Byggnaden fasad blir grå samt taket svart.
Bastun placeras i anslutning till brygga. Avståndet till rålinjen är tillräckligt.
Tomterna söder om den aktuella är försedda med strandbastur. Tomten norr
om den aktuella är försett med ett båthus.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 5.2.2021.
Grannar har inte hörts i ärendet. Detta beroende på byggnadens storlek och
placering.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fastigheten Piren 6:26 i Norrby.
Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak.
Golvhöjden ska ligga på minst +1,5 m över MVN.
Avloppsvattnet ska omhändertas på godkänt sätt.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

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

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

LE/56/2021
20 §

Stenlund 3:32 Söderby bostadshus

BMN 20 §
16.2.2021
Peter och Lilian Johansson anhåller om bygglov för ett bostadshus på fastigheten Stenlund 3:32 i Söderby. Fastigheten är belägen i Kockobacka området söder om landsvägen i Västra Söderby.
Sökande avser uppföra ett bostadshus om 160 m2 i ett plan. Byggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak.
Det nya bostadshuset skall ersätta det tidigare bostadshuset som brandskadades sensommaren 2020 och därefter revs.
Fastigheten som är 2170 m2 stor är i dagens läge obebyggd. Byggrätten är
325 m2.
Byggnaden skall anslutas till kommunalt VA-nät. Byggnaden är försedd
med eldstad och rökkanal.
Bostadshusets energikalkyl visar godkänt värde.
Avståndet till rålinjer, övriga byggnader samt vägar är tillräckliga.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 8.2.2021.
Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
8.2.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för bostadshus på fastigheten Stenlund 3:32 i Söderby.
Byggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak.
Byggnadens vatten- och avloppsarrangemang skall vara klara innan inflyttning kan ske.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

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

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

LE/54/2021
21 §

Stenlund 3:32 Söderby ekonomibyggnad

BMN 21 §
16.2.2021
Peter och Lilian Johansson anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på
fastigheten Stenlund 3:32 i Söderby. Fastigheten är belägen i Kockobacka
området söder om landsvägen i Västra Söderby.
På fastigheten som är 2170 m2 stor finns från tidigare bygglov för ett bostadshus. Återstående byggrätt är tillräcklig.
Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad (garage) om 80 m2 i ett plan.
Byggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak i likhet med bostadshuset.
Avståndet till rålinjer, övriga byggnader samt vägar är tillräckliga.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 8.2.2021.
Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
8.2.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten Stenlund 3:32 i Söderby.
Byggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
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LE/71/2021
22 §

Söderäng 6:30 Flaka fritidshus tillbyggnad

BMN 22 §
16.2.2021
Marie Andersson anhåller om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Söderäng 6:30 i södra Flaka. Fastigheten är belägen strax norr om
Apalholmen.
Byggnadsplatsen är 2,47 ha stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus
samt en ekonomibyggnad. Återstående byggrätt är tillräcklig. Strandlinjens
längd är ca 110 meter.
Det befintliga fritidshuset om 84 m2 byggs till med 30 m2. Byggnaden blir
alltså efter tillbyggnad är 114 m2.
Byggnadens avstånd till stranden är ca 70 meter, och till rålinjen ca 40 meter.
Avståndet till strandlinjen minskar inte i o m byggnadsåtgärden.
Tillbyggnaden är försedd med eldstad och rökkanal.
Byggnaden färgsätts med röd fasad och svart tak.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 4.2.2021.
Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
8.2.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Söderäng 6:30 i södra
Flaka
Byggnaden färgsätts med röd fasad och svart tak.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
Nämnden påminner också om kraven på avloppsanläggningar även gäller
fritidshus.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

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

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

LEMLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20

Sammanträdesdatum

16.02.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Organ

LE/52/2021
23 §

Söderäng 6:30 Flaka ekonomibyggnad

BMN 23 §
16.2.2021
Marie Andersson anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten Söderäng 6:30 i Flaka. Fastigheten är belägen längs Bocknäsvägen norr
om Apalholm i södra Flaka.
Byggnadsplatsen är 2,47 ha stor och tidigare bebyggd med fritidshus och en
ekonomibyggnad. Återstående byggrätt är tillräcklig.
Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad om 30 m 2 i ett plan. Byggnaden
färgsätts med röd fasad samt svart tak.
Avståndet till rålinjer, strand samt vägar är tillräckliga. Ifall ekonomibyggnaden byggs närmare än 4 meter från förrådet skall båda byggnadernas ytterväggar uppfylla brandkravet EI30. Ifall ekonomibyggnaden byggs på ett
avstånd över 4 meter från förrådet skall den ena byggnadens yttervägg uppfylla brandkravet EI30.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 4.2.2021.
Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
8.2.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten Söderäng 6:30 i Flaka.
Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak.
Brandsäkerheten mot brandspridning mellan byggnaderna skall vara tillräcklig.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/62/2021
24 §

Munkvik 2:43 Nåtö bastubyggnad

BMN 24 §
16.2.2021
Jonna Schåman In de Betou anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten
Munkvik 2:43 Slätholm. Den aktuella fastigheten är 5250 m2 stor och belägen på västra Slätholm i Nåtö by.
Den aktuella byggnadsplatsen är en strandtomt med strand mot väster.
Strandlinjen är ca 70 meter lång. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med
fritidshus och en mindre sjöbod.
Bastun är 15 m2 stor och byggs i ett plan. Nockhöjden är ca 4,5 meter.
Byggnaden är placerad vid stranden mot väster.
Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.
Byggnaden fasad blir mörk röd och taket svart.
Avståndet mellan nybyggnaden och strandlinjen ca 14 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 5.2.2021.
Grannar har inte hörts i ärendet. Detta beroende på byggnadens placering
samt storlek.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fastigheten Munkvik 2:43 på Slätholm.
Byggnaden färgsätts med mörk röd fasad och svart tak.
Golvet skall ligga på minst +1,5 meter över MVN.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/35/2021
25 §

Tallbacka 1:110 Järsö fritidshus tillbyggnad

BMN 25 §
16.2.2021
Therese Ling anhåller om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Tallbacka 1:110 i Järsö by. Fastigheten är belägen på östra Bergö.
Fastigheten är 2550 m2 stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus, större
strandbastu samt ekonomibyggnad. Av den ursprungliga byggrätten om 385
m2 återstår ca 250 m2. Strandlinjens längd är 40 meter.
Sökande avser renovera befintligt fritidshus samt bygga till det. Det befintliga fritidshuset om 49 m2 byggs till med 56 m2. Efter tillbyggnad blir byggnaden 105 m2 stor.
Byggnaden färgsätts med röd fasad och svart tak.
Byggnadens avstånd till stranden är över 30 meter.
Avståndet till strandlinjen minskar inte i o m byggnadsåtgärden.
Till byggnadsplatsen finns anslutning till allmän väg samt kommunalt VA.
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 29.1.2021.
Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
8.2.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO 9.1
2 mom. bevilja ansökt bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Tallbacka 1:110 i Järsö by.
Byggnaden färgsätts med röd fasad och svart tak.
Byggnadens avloppsvatten skall omhändertas på godkänt sätt.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/17/2021
26 §

Langnäsvägen 99 Järsö, ansökan om ändrad renhållningsavgift för bostadshus

BMN 8 §
19.1.2021
Erica Scott anmälde jäv med hänvisning till att sökanden är granne och
vän - jäv beviljades inte.
Johan Haglöf och Anna Dahlman anhåller den 7.1.2021 om ändrad
renhållningsavgift (=avfallsavgift) för byggnad på adressen Langnäsvägen
99 (Gäddvik) på Järsö.
Anhåller gäller nedsatt renhållningsavgift för åren 2012 och framåt.
Anhållan motiveras med att hushållet sedan år 2012 haft hushållsnära
sophämtning i 4 + 4 facks kärl. Sökanden upplever att informationen om
möjlighet att söka och beviljas avgiftsnedsättning för att man har en
partiellt ersättande avfallsservice till den kommunala saknats.
Sökande anför att kommunen gör ett tillägg på renhållningsavgiften
Byggnaden i fråga byggd som fritidshus år 2012. Den är ändrad till
bostadshus år 2018.
-------Hushållet på adressen Langnäsvägen 99 har sedan år 2012 fakturerats
renhållningsavgift utan avdrag. Andra hushåll med flerfackskärl har ansökt
och beviljats avdrag.
Renhållningstaxan i likhet med alla kommunala taxor har varje år
publicerats på kommunens hemsida.
I renhållningstaxan finns angivet hur stor ”kompostrabatten” är varje år.
Rabatten gäller dock endast bostadshus, inte fritidshus.
På hemsidan finns och har funnits tillgång till blankett för ändring av
renhållningsavgift.
På fakturan finns angivet att anmärkning mot fakturan skall göras inom 10
dagar.
Avfallstaxan är uppbyggd så att vi premierar ett önskat beteende och inte
bestraffar oönskat beteende.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Vi har begränsade resurser att följa upp oönskat beteende.
Preskriberingstiden för fodringar är 5 år.
Om avvikelse från taxa stadgas i LL om renhållning 23 §.
Om avgifter för avfallshantering stadgas i 9. kap. i landskapslagen om
tillämpning av rikets avfallslag (ÅFS 83/2018).
Miljöinspektörens beslutsförslag:
Nämnden konstaterar att informationen till de bosatta om vilka möjligheter
det finns till avgiftsnedsättningar kunde ha varit bättre.
Samtidigt kan konstateras att det är många som skaffat den informationen
att man kan anhålla om avgiftsnedsättning t ex för att man har
varmkompost eller hämtning av det organiska hushållsavfallet och beviljats
rabatt.
Nämnden/renhållningsmyndigheten kan inte anses ha gjort något olagligt
som skulle ha lett till den uppkomna situationen.
Nämnden besluter därför att inte retroaktivt för åren 2012 - 2020 ändra
renhållningsavgiften för huset på adressen Langnäsvägen 99.
Hushållets avfallsavgift för år 2021 kommer naturligtvis att fastställas
utifrån inlämnad ansökan.
Informationen om avgifter och rabattmöjligheter på hemsidan skall ses
över.
BESLUT:
Ärendet återremitterades för grundligare beredning.
----------BMN 26 §
16.2.2021
Tisdagen den 9.2.2021 hade nämndens ordförande, kommundirektören samt
miljöinspektören ett möte angående det aktuella ärendet.
Vi kunde konstatera att;
- Renhållningstaxan med kompostrabatten angiven har funnits publicerad
på kommunens hemsida många år
- Sedan något år tillbaka finns också rabatterna för ersättande service
angivna på den på hemsidan publicerade renhållningstaxan
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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-

Ett 20-tal hushåll år 2020 beviljades rabatt för gårdsvis hämtning av
avfall i flerfackskärl
Alla kommuninnevånare haft möjlighet att anhålla om nedsättning av
renhållningsavgiften och många har gjort det årligen.
Kommunen har inte enligt renhållningslagen haft någon skyldighet att
informera om den lagliga skyldigheten att anpassa renhållningsavgiften
enligt nyttan.

Miljöinspektörens beslutsförslag:
Nämnden konstaterar att informationen till de bosatta om vilka möjligheter
det finns till avgiftsnedsättningar har utvecklats till det bättre under årens
lopp.
Många fastighetsägare har skaffat information att man kan anhålla om
avgiftsnedsättning t ex för att man har varmkompost eller hämtning av det
organiska hushållsavfallet och beviljats rabatt.
Nämnden/renhållningsmyndigheten kan inte anses ha gjort något olagligt
eller felaktigt som skulle ha lett till den uppkomna situationen.
Nämnden besluter därför att inte retroaktivt för åren 2012 - 2020 ändra
renhållningsavgiften för hushållet på adressen Langnäsvägen 99.
Hushållets avfallsavgift för år 2021 kommer naturligtvis att fastställas
utifrån inlämnad ansökan.
Informationen om avgifter och rabattmöjligheter på hemsidan ses över
kontinuerligt.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
----------Bilagor
Ansökan om ändrad renhållningsavgift 7.1.2021
Bemötande 19.1.2021

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/21/2021
27 §

Anläggning i västra Söderby

BMN 9 §
19.1.2021
På en tidigare åker i Västra Söderby har anlagts någon typ av fast
anläggning. Det liknar någon typ av motorbana. Fastigheten är Solgläntan
16:11. Platsen är belägen strax söder om Lemlandsvägen.
Området i fråga
glesbebyggelse.

är

generalplanerat.

Området

är

reserverat

för

Enligt PBL 67 §, punkt 1 krävs bygglov för motorbana. Definitionen av
motorbana är dock lite oklar.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter efterhöra med fastighetsägaren om;
1) Vad är det för anläggning som byggts?
2) Hur är anläggningen tänkt att användas?
Skriftligt svar på frågorna vill nämnden ha senast den 8.2.2021.
Ärendet återremitteras i övrigt.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------BMN 27 §
16.2.2021
Inom utsatt tid har inget svar inkommit från markägaren.
Efter en anmälan om miljöstörande verksamhet har ÅMHM har bekantat
sig med anläggningen och verksamheten. Myndigheten gör den
bedömningen att en privat bana på egen fastighet som enbart används
sporadiskt av eller tillsammans med fastighetsägaren inte är organiserad
verksamhet och därav inte behöver miljögranskning enligt LF om
miljöskydd. Behovet av bygglov angörs av byggnadsnämnden.
Anläggningens storlek är ca 30 m x 120 m = 3600 m 2. Den består bl a av 7 8 st anlagda höjder om ca 2 meter.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Centralt i sammanhanget är frågorna;
Vad är definitionen av en motorbana?
Är placering av en motorbana förenligt med generalplanen?
Ur förarbetet till senaste revidering av PBL (2016-2017) kan utläsas;
67 § Bygglov för anläggningar. Bygglov för att anlägga en motorbana eller
skjutbana på grund av störningsrisken och det gäller vare sig den är privat
eller för allmänheten.
Andra tillämpningsanvisningar för den åländska PBL saknas.
Ur tillämpningsanvisningen för den svenska PBL kan utläsas;
Vad är en motorbana?
Det finns ingen definition av motorbana i plan- och bygglagstiftningen.
Motorbana är inte heller definierat i TNC eller Nationalencyklopedin, NE.
En motorbana är i dagligt tal en bana för tävling eller träning för motorsport, fordon testkörs eller fordonsutbildning sker. Det kan exempelvis vara
en motorstadion, gokartbana, rallycrossbana, folkracebana, motocrossbana, speedwaybanor, halkbana, övningsbana eller testbana. Det förekommer
ofta att det finns byggnader eller andra anläggningar i anslutning till en
motorbana. Det kan exempelvis vara verkstäder, garage, förråd, serveringsbyggnader, väderskydd eller plank.
När krävs bygglov för motorbanor?
Bygglovs krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra en motorbana.
Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten gäller oberoende vad motorbanan är till för. Det innebär att bygglov även krävs för en motorbana som är avsedd för en bilindustri. Det finns
dock ett undantag från lovplikten. Oavsett om en motorbana kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 683)
Ur generalplanen kan inte utläsas att den varken skulle tillåta eller förbjuda
motorbana på den aktuella platsen.
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden konstaterar att den anläggning som byggts på fastigheten
Solgläntan 16:11 har byggts för träning av motocross eller dyl. Den tolkas
således som en motorbana.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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Nämnden konstaterar att generalplanen inte förbjuder motorbana på den
aktuella platsen.
Enligt PBL 67 §, punkt 1 krävs bygglov för motorbana. PBL gör inte
skillnad på anläggningens användning.
Anläggningen på fastigheten Solgläntan 16:11 har tillkommit utan bygglov
i enlighet med plan- och bygglagen.
PBL 65 §. (2017/82) Allmänna krav på byggnadsverk vid nybyggnad
eller ändring
Ett byggnadsverk ska vara lämpligt för sitt ändamål, utformas och placeras
med hänsyn tagen till stads- eller landskapsbilden och med minsta möjliga
negativa miljöpåverkan samt vara tillgängligt och användbart för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven på tillgänglighet
och användbarhet gäller inte för uppförande av ett fritidshus och kravet på
tillgänglighet gäller inte till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn
till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.
Byggnadsverket ska uppfylla grundläggande krav på bärförmåga, stadga
och beständighet i konstruktionerna, brandskydd, ventilation och fuktskydd,
hygien, möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, användningssäkerhet, bullerskydd, energihushållning samt vara lätt att underhålla...
Bygglov motiveras allmänt enligt följande;
- Ger
möjlighet
för
byggnadsnämnden
att
följa
upp
byggnadsverksamheten och övrig utveckling i kommunen samt vid
behov ställa villkor för den samma.
- Att anläggningen byggs på egen eller arrenderat område
- Att åtgärden i fråga överensstämmer med kommunala
markanvändningsplaner
- Tillse skyddet av fornminnen och skyddade biotoper och livsmiljöer
- Tillgodoser grannarnas rätt till information om vad som sker i
närområdet så att grannarna kan uttala sig inför bygglovsbehandlingen.
Man kunde jämföra denna situation med kraven på avverkningsanmälan till
LR vid skogsavverkning.
Nämnden uppmanar slutligen fastighetsägaren att senast den 12.4.2021
inkomma med komplett bygglovsansökan för den aktuella motorbanan på
fastigheten Solgläntan 16:11 i Västra Söderby.
Anläggningen förklaras stängd fram tills bygglovsbeslutet för anläggningen
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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vunnit laga kraft.
Detta beslut har besvärsrätt i enlighet med PBL 96 §.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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28 §
Delgivningar
BMN 28 §
16.2.2021
Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm;
-

Lotsstationen 1:36, Klemetsby, Lotsstation rivning
Del av Solkusten 3:63, Norrboda, Tidigare byggstart
Löknäs 5:25, Lumparby, Förråd
Mittenskiftet 5:3, Nåtö, Förråd
Korpeklint 9:65, Söderby, Eldstad och skorsten i ekonomibyggnad

Övriga ärenden
-

Le Kfge 7 §, 27.1.2021, Information till kommuninnevånarna
Le Kfge 8 §, 27.1.2021, Revidering av förvaltningsstadgan
Le Ks 14 §, 18.1.2021, Intresse för arbetsgrupp för miljöpolicy
Le Ks 31 §, 8.2.2021, Avfallsplan för Lemlands kommun
Le Ks 33 §, 8.2.2021, Synpunkter på ett andra utkast till havsplan för
Åland
ÅMHM Brev 2020-745, Crossbana i Söderby
15.2.2021, Bärkrafts Workshop Le-Lu

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.
BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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LE/78/2021
29 §

Nämndens nästa sammanträde

BMN 11 §
19.1.2021
Beslutsunderlag;
Enligt nämndens instruktion bestämmer nämnden varje år på sitt första
sammanträde tiden och platsen för sina ordinarie sammanträden. Detta kungörs på det sätt kommunala kungörelser tillkännages.
Kommunstyrelsen i Lemland sammanträder på måndagar. Kommunstyrelsen i Lumparland sammanträder på onsdagar. Detta gör också såväl Lemlands som Lumparlands kommunfullmäktigen.
BMN:s sammanträdesdag har tidigare varit tisdag, normalt tredje tisdagen i
månaden.
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter sammanträda på tisdagar enligt följande under år 2021;
Våren
- 16.2.
- 16.3
- 20.4
- 18.5
- 15.6
Hösten
- 17.8
- 21.9
- 19.10
- 16.11
- 14.12
Sammanträdena börjar normalt kl. 18.30.
Sammanträdesplats är normalt Kommungården i Söderby. Sammanträdesplatsen kan också vara någon annan lokal.
Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas eller datum ändras.
BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-----------___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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BMN 29 §
16.2.2021
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens nästa sammanträde hålls tisdagen den 16.3.2021 kl 18.30 på
kommungården i Söderby.
BESLUT;
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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30 §
Mötets avslutande
BMN 30 §
16.2.2021
BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 20.05
-----------

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 17, 28-30
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: 13-15, 26
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: 13-15, 26
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom
kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: -Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
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 förvaltningsdomstolen 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: 16, 18-25, 27
___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________
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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 postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
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 förvaltningsdomstolen 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.

___________________________________________________________________________________________________
Protokolljusterarnas signaturer
________________________

Utdragets riktighet bestyrker
________________________

________________________

