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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 36 §
17.3.2020

Kallelsen är meddelad och utsänd den 12.3.2020.

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

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

Val av protokolljusterare

BMN 37 §
17.3.2020

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Agneta Sviberg och Jonas Wilhelms.
Protokolljusteringen sker torsdagen den 19.3.2020 kl 10.00 på kommungår-
den i Söderby.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 38 §
17.3.2020

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT:
Nämnden godkände föredragningslistan 36 - 58 §§.
-------------

38 §

17.03.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 4



LEMLANDS KOMMUN

LE/125/2020

BMN fördelning av administrativa kostnader 2019

BMN 39 § 
17.3.2020

Byggnads- och miljönämnden verkar sedan år 2012 som myndighet i Lem-
land och Lumparland med ansvar för bl a byggnadstillsyn, enskilda avlopp,
planläggning, avfallshantering i Lemland mm.   

Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparland fördelas kostna-
derna mellan kommunerna på basen av beslut i nämnd. Under året erlägger
Lumparland kvartalsvis förskott. Vid årets slut erläggs en utjämningsfaktura
baserad på de faktiska förhållandena under året.   

För att få en fördelningsgrund för kostnadsfördelningen har byggnads- och
miljöinspektören uppgjort ett förslag till fördelningsnyckel. Den baserar sig
bl a på antalet ärenden det senaste året samt på hur arbetsfördelningen ser ut
inom området.

Förslaget baserar sig på att Lemland använt resursen 1,41 av heltid (82,8 %
av tot.) och Lumparland 0,29 av heltid (17,2 % av tot.). Kansliets totala re-
surs är 1,7 (100%). 

Budgeterad fördelning var Lemland 1,42 (83,8 %) av heltid och Lumpar-
land 0,28 (16,2%) av heltid. Skillnaderna mellan det förverkligade och det
budgeterade är minimala.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna nyckeln för den slutliga fördelningen av nämn-
dens administrativa kostnader under år 2019 mellan samarbetskommunerna.

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

Bilaga:
Slutlig fördelningsnyckel för år 2019

39 §

17.03.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 5



Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 17.03.2020 § 39 
Sida 6



LEMLANDS KOMMUN

LE/124/2020

Verksamhetsberättelse för år 2019, Byggnads- och miljönämnden i 
Lemland och Lumparland

BMN 40 § 
17.3.2020

Enligt nämndens instruktion är nämnden skyldig att uppgöra verksamhets-
berättelse över föregående års verksamhet inför kommunfullmäktige i Lem-
land.   

Driftsekonomi
Byggnads- och miljöinspektören har utgående från erhållna uppgifter sam-
manställt ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnads- och miljö-
nämndens verksamhet för år 2019. 

Verksamhetsberättelsen innehåller korta beskrivningar om de olika upp-
giftsområdenas verksamhet, beskrivning av måluppfyllelser samt ekonomis-
ka fakta. 

Byggnadsverksamheten i Lemland var på en lägre nivå år 2019 än år 2018. 
Bostadsbyggandet i Lemland var betydligt lägre 2019 än året innan. Positivt
är dock många inflyttningssynade bostäder.
Verksamheten i Lumparland är på samma nivå år 2019 som år 2018. 

Genom att kommunerna utvecklas t ex som följd av att flera fritids- och bo-
stadshus byggs utanför de detaljplanerade områdena finns behov av att 
namnge vissa tidigare icke namngivna privata vägar. 

Avfallsmängderna i Lemland har både ökat och minskat, beroende på frak-
tion.

Ekonomiskt utfall;
De förverkligade externa inkomsterna är 391 300 €, vilket är 30 000 € över
de budgeterade. Detta beror på inkomster från timmerförsäljning efter stor-
men Alfrida, samt från administrering av samarbetsprojektet enskilda av-
lopp.

Inkomsterna 2019 är 45000 € högre år 2019 än år 2018. 

Då man jämför utgifterna inom driftsekonomin år 2019 (exkl projekt EA)
med motsvarande siffror för år 2013 kan man konstatera att utgiftsökningen
är 17 000 € (= 4 %) på sex år, det vill säga ca 2800 € per år (ca 0,7%). Då
man beaktar löneökningar samt volymökningar i avfallshanteringen har allt-
så en tydlig effektivering skett inom denna sektor de senast åren.
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LEMLANDS KOMMUN

De förverkligade externa utgifterna är 466 600 €, vilket är 23 400 € över de
budgeterade. Detta beror på högre kostnader än budgeterat inom avfallshan-
tering och miljövård (projekt EA). 

Utgifterna ökade från år 2018 med 25 000 €, Avfallshanteringens kostnader
ökade från år 2018 med 7500 €. 

De förverkligade externa nettokostnaderna är ca 75 282 € mot budgeterade
81 787 €. En nettounderskridning således om ca 6500 €. 

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att omfatta de uppgjorda förslagen
till verksamhetsberättelse och bokslut jämte motiveringar.  

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelserna i Lemland och Lum-
parland.

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

Bilagor:
Budgetrapport över år 2019
Prestationstal över år 2019
Verksamhetstexter över år 2019
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LEMLANDS KOMMUN

LE/179/2020

Nyqvistas Strand 878:7(samfälld strand) Norrboda bastubyggnad

BMN 41 § 
17.3.2020

Fastighetssammanslutning Nyqvist, Nilsson och Nylund anhåller om bygg-
lov för en bastu på fastigheten Nyqvistas strand 878:7 i Norrboda. 

Byggnadsplatsen är belägen i sydvästra Norrboda med strand mot Kapellvi-
ken. Strandområdet i fråga, som är 1080 m2 stort, är gemensamt för de tre 
tomterna ovanför. I ytan ingår en mindre del vattenområde. Strandlinjens 
längd är ca 65 m.

Området är sedan tidigare bebyggt med en sjöbod. Områdets södra del be-
rörs av någon typ av fornminne.

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

Byggnaden färgsätts med mörkgrå träfasad och sedum tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 5 meter. Avståndet till
rågränsen i öster är under 5 meter, men till detta har berörd markägare sam-
tyckt.  

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

närmare än 30 meter från strandlinjen.

BO 4.1, Tomt
Kravet på minimistorlek (2000 m2) på byggnadsplats utanför detaljplanerat områ-
de definieras i PBL 64 § om inte något annat följer av en antagen generalplan. 

Är det en tomt som gränsar till strand, skall tomtens bredd vid strandlinjen vara
minst 40 meter.

Byggnadsnämnden kan av synnerliga skäl bevilja avvikelse från kravet på minimi-
storlek vid nybyggnad, dock inte under 1200 m2, om tomten kan anslutas till all-
mänt vatten- och avloppsledningsnät, eller att avloppsvattnet kan renas helt eller
delvis utanför den egna tomten.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 5.3.2020.

Grannarna  har  inte  informerats  i  ärendet.  Detta  med  beaktande  av
byggnadens storlek samt avstånd till rålinjerna. 
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LEMLANDS KOMMUN

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter att  inte bevilja ansökt bygglov för bastu på fastigheten
Nyqvistas strand 878:7 i Norrboda.

Beslutet motiveras med att fastigheten i fråga understiger kravet på minimi-
storlek på byggnadstomt enligt PBL 64 § samt BO p 4.1.

Agneta Svibergs beslutsförslag;
Bygglov beviljas med motiveringen att;
om tomtarealen ökar förblir byggnadsplatsen den samma.

Beslutsförslaget vann inget understöd

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

LE/130/2020

Kvarnholm 3:37 Lumpo Bastubyggnad

BMN 42 § 
17.3.2020

Gea Jansén anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten Kvarnholm
3:37 i Lumpo. 

Byggnadsplatsen är belägen i västra Lumpo. Den är 9100 m2 stor och tidi-
gare bebyggd med ett fritidshus, gäststuga samt en förrådsbyggnad. Strand-
linjens längd är ca 160 m. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig.

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

Byggnaden färgsätts med grå träfasad och svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 10 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 11.3.2020.

Grannarna  har  inte  informerats  i  ärendet.  Detta  med  beaktande  av
byggnadens storlek samt avstånd till rålinjerna. 

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fas-
tigheten Kvarnholm 3:37 i Lumpo. 

Byggnaden färgsätts med grå träfasad och svart tak. 

Golvnivån bör vara på minst +1,5 m över MVN.

Ansvaret  för  eventuella  fuktskador  förorsakade  av  högt  vattenstånd  är
byggherrens.

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

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

LE/109/2020

Skanör 3:17 Bistorp Fritidshus

BMN 43 § 
17.3.2020

Hagman samt Koskinen Hagman anhåller om bygglov för ett fritidshus på 
fastigheten Skanör 3:17 i Bistorp. 

Fastigheten, som är 6660 m2 stor är belägen vid stranden av Lumparn. 
Strandlinjens längd är ca 65 m. 
Fastigheten är sedan tidigare obebyggd. Återstående byggrätt är tillräcklig. 
Enskild väg är byggd till byggnadsplatsen.  

Koskinen Hagman  anhåller om bygglov för ett  fritidshus om 38 m2  i  ett
plan. 

Byggnaden färgsätts med mörk grå fasad samt svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 50 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 2.3.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna har tid på sig t o m den 9.3.2020
att utlåta sig i ärendet. En granne har uttalat sig, motsätter sig dock inte
själva projektet.

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på
fastigheten Skanör 3:17 i Bistorp.

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.

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

LE/136/2020

Sanddal 8:68 Flaka Bastubyggnad

BMN 44 § 
17.3.2020

Henna Kangashaka anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten Sand-
dal 8:68 i Flaka. 

Byggnadsplatsen är belägen i sydöstra Flaka med strand mot Föglö. Den är 
4570 m2 stor och tidigare obebyggd. Byggnadsrätten är tillräcklig.

Strandlinjens längd är ca 46 meter.

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

Byggnaden färgsätts med brun träfasad och svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 12 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 12.3.2020.

Grannarna  har  inte  informerats  i  ärendet.  Detta  med  beaktande  av
byggnadens storlek samt läge. 

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fas-
tigheten Sanddal 8:68 i Flaka. 

Byggnaden färgsätts med brun träfasad och svart tak.

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

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

LE/145/2020

Del av Vesterbys 6:71 Hellestorp  garage

BMN 45 § 
17.03.2020

Stefan Jansen anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på del av fastig-
heten Vesterbys 6:71 i Hellestorp. Den aktuella byggnadsplatsen är inköpt 
tilläggsmark till byggherrens fastighet Solberga 1:87 strax intill. Tilläggs-
marken skall sammanslås med Solberga. 

Byggnadsplatsen är ett skogsområde om ca 1600 m2.  Det ligger i norra 
Hellestorp. Tillsammans med Solberga 1:87 blir den nya fastigheten ca 
4780 m2. Byggrätten hos den nya fastigheten är ca 720 m2

Sökande avser uppföra ett garage om 96 m2  i ett plan. Byggnaden färgsätts
med röd fasad samt svart tak.

Efter sammanslagning är avståndet till övriga byggnader, rålinjer samt vä-
gar tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 9.3.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
9.3.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för ekonomibyggnad på del av fastigheten Vesterbys 6:71 i Helles-
torp. 

Fastighetssammanslagningen skall vara genomförd innan byggnaden får tas
i bruk. 

Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/114/2020

Tallhöjden 2:89 Knutsboda Bostadshus

BMN 46 § 
17.3.2020

Kim och Åsa Olander anhåller om bygglov för ett bostadshus på fastigheten
Tallhöjden 2:89 i Knutsboda. 

Fastigheten är belägen högt på ett berg med öppen omgivning. Den är 1,96 
ha stor och tidigare obebyggd. Byggrätten är tillräcklig.  

Sökande avser uppföra ett bostadshus om 185 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med grafitgrå träfasad samt svart tak.

Avståndet till väg, rålinjer samt strandlinjen är tillräckliga. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Energikalkylen visar godkänt värde.

Till byggnadsplatsen finns enskild väg.

Byggnaden avses anslutas till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 9.3.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
6.3.2020 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 Tallhöjden 2:89 i Knutsboda. 

Byggnaden färgsätts med grafitgrå träfasad samt svart tak.

Byggnadens dricksvattenförsörjning skall vara ordnad innan i bruktagning.

Byggnadens avloppsvatten skall ledas till kommunalt avloppsnät, eller till
godkänt reningsverk.

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------

Erica  Scott  anmälde  avvikande  åsikt  gällande  villkoren  kring
avloppsvattenhanteringen.
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LE/115/2020

Tallhöjden 2:89 Knutsboda Ekonomibyggnad

BMN 47 § 
17.3.2020

Kim och Åsa Olander anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fas-
tigheten Tallhöjden 2:89 i Knutsboda. 

Fastigheten är belägen högt på ett berg med öppen omgivning. Den är 1.96 
ha stor och tidigare obebyggd. Även efter bygglov för bostadshus är bygg-
rätten tillräcklig.  

Sökande avser uppföra ett garage om 50 m2  i ett plan. Byggnaden färgsätts
med grafitgrå träfasad samt svart tak.

Avståndet till rålinjer samt bostadshuset är tillräckliga. 

Till byggnadsplatsen finns enskild väg.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 9.3.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
6.3.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för ekonomibyggnad på fastigheten Tallhöjden 2:89 i Knutsboda. 

Byggnaden färgsätts med grafitgrå träfasad samt svart tak.

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

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

47 §

17.03.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 29



LEMLANDS KOMMUN

LE/104/2020

Patriksudde 1:63 Lemböte Ekonomibyggnad

BMN 48 § 
17.3.2020

Patrik Wikström anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastighe-
ten Patriksudde 1:63 i Lemböte. 

Fastigheten är en strandtomt i Lemböte belägen norr om Björkudden. 
Strandlinjens längd är ca 95 meter.

Fastigheten är 9800 m2 stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus samt 
en gäststuga. Återstående byggrätt är tillräcklig.  

Sökande avser uppföra ett garage om 86 m2  i ett plan. Byggnaden färgsätts
med mörkgrå träfasad samt svart tak.

Avståndet till övriga byggnader, rålinjer samt strandlinjen är tillräckliga. 

Till fastigheten finns enskild väg.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 9.3.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
6.3.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för ekonomibyggnad på fastigheten Patriksudde 1:63 i Lemböte.

Byggnaden färgsätts med mörkgrå träfasad samt svart tak.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/147/2020

Udden 3:29 Nåtö Bostadshus

BMN 49 § 
17.3.2020

Karin Häggblom anhåller om bygglov för ett bostadshus på fastigheten Ud-
den 3:29 på Skobbholm i Nåtö by. 

Fastigheten är en strandtomt på norra Skobbholm. Strandlinjen längd är ca 
80 meter. 

Fastigheten är 5500 m2 stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus (<40 
m2), bastu och två uthus. Byggrätten är tillräcklig.  

Sökande avser uppföra ett bostadshus om 118 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med grå träfasad samt mörk grått tak.

Husets avstånd till övriga byggnader, rålinjer samt strandlinjen är tillräckli-
ga. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Energikalkylen visar godkänt värde.

Till byggnadsplatsen finns enskild väg.

Byggnaden avses anslutas till kommunalt vattenledningsnät. Avloppsfrågan
är ännu under utredning.

Byggnadsinspektören har besökt platsen sommaren 2019.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
9.3.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsordningen tillåter  att  man jämsides med ett  bostadshus har en
gäststuga om max 40 m2 på samma fastighet.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för bostadshus på fastigheten Udden 3:29 på Skobbholm i Nåtö by.

Byggnaden färgsätts med grafitgrå träfasad samt svart tak.
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Byggnadens avloppsvatten skall  anslutas till  kommunalt  avloppsnät (jmf.
byggnadsordningen 6.2.)

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

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

17.03.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 32



LEMLANDS KOMMUN

LE/164/2020

Kummelskär 1:25 Järsö Övrig byggnad Fyrreplika

BMN 50 § 
17.3.2020

Thomas  Brunberg  anhåller om bygglov  för  en  fyrreplika  på  fastigheten
Kummelskär 1:25 i Järsö by. Holmen kallas på kartan Gränskärs klubb.

Holmen är belägen mellan Järsö Björkö (Gränskär) och Gulskär.  

Holmen, som är cirka en ha stor är sedan tidigare bebyggd med ett fritids-
hus, gäststuga, bastu båthus mm. 

Tillståndsansökan gäller en fyrreplika med en höjd om 5 m samt en diame-
ter om 2 m. Replikan placeras på holmens nordöstra udde. Den målas vit
med en vågrät mörkröd rand på mitten. Taket målas grönt. 

Avståndet mellan replikan och strandlinjen är ca 3 meter.   

Byggherren har varit i  kontakt med sjöfartsverket i Finland (Trafi).  Trafi
konstaterar att så länge fyrreplikan inte förses med ett blinkande ljus är den
inte att betrakta som en säkerhetsanordning.  

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen under år 2019.

Fyrreplikan är inte att betrakta som en byggnad utan en konstruktion och en
kuliss.

Fyrbyggnader bör anses vara ett naturligt inslag i skärgårdsmiljön trots sin
färgsättning och placering.   

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fyrreplikan
på fastigheten Kummelskär 1:25 i Järsö by. 

Byggnaden färgsätts med vit fasad med röd rand samt grönt tak. 

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

Landskapsregeringen samt Trafi delges beslutet.
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BESLUT:
Ärendet återremitteras.

Byggherren bedes inkomma med;
- Ritningar över konstruktionens planlösning
- Uppgifter om konstruktionens framtida användning

De begärda uppgifterna vill nämnden ha senast den 8.5.2020. 
------------
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LE/176/2020

Ängskär 3:47 Järsö Bastubyggnad

BMN 51 § 
17.3.2020

Fastighetssammanslutning Oksman anhåller genom Jim Oksman om bygg-
lov för en bastu på fastigheten Ängskär 3:47 i Järsö by. 

Holmen Ängskär är belägen ca 0,9 km söder om Langnäs. Den aktuella 
byggnadsplatsen är belägen på sydvästra Ängskär. Holmen är ca 8,9 ha stor 
och tidigare bebyggd med två separata fritidshus jämte ekonomibyggnader. 
Byggnadsrätten är tillräcklig.

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

Byggnaden färgsätts med grå träfasad och svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 10 meter.   

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

närmare än 30 meter från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen under år 2018.

Byggnadsplatsen har inga grannar.  De övriga delägarna i fastigheten har
godkänt åtgärden i fråga.

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av byggnadsordningen samt PBL 72 § bevilja
bygglov för bastu på fastigheten Ängskär 3:47 i Järsö by.

Byggnaden färgsätts med grå träfasad och svart tak.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------
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LE/178/2020

Information om uppgiftsområdena byggnads- och miljöadministration 
samt byggnadstillsyn

BMN 52 § 
17.3.2020

Uppgiftsområdet byggnads- och miljöadministration består i sin tur av un-
derområdena Nämnden samt Kansliet.
Verksamhetsområdet omfattar geografiskt Lemland och Lumparlands kom-
muner. Uppgiftsområdet bär kostnaderna för nämnden och kansliet. Dessa
kostnader fördelas sedan ut på de olika operativa verksamhetsområdena en-
ligt den fördelningsnyckel nämnden tar beslut om i samband med budget
och bokslutsbehandling.

Byggnads- och miljönämnden består av sex ledamöter varav fyra från Lem-
land och två från Lumparland. Nämnden har en av fullmäktige i Lemland
godkänd instruktion. Nämnden lyder administrativt i huvudsak under de re-
gelverk som fullmäktige och styrelsen i Lemland fastställt.

Nämnden planerar ha 11 sammanträden i år, och behandla 220 ärenden.

Byggnads- och miljökansliet består av en heltids byggnads- och miljöin-
spektör. Tjänstemannen är föredragande i nämnden. Byggnads- och miljöin-
spektören har mottagning i Lumparland varje onsdag. Inspektören och tek-
niska chefen/kommunteknikern vikarierar varandra vid behov.

Kansliet har tillgång till administratör om 70 % av heltid. Tekniska kansliets
administratörer vikarierar varandra.  

Uppgiftsområdet  byggnadstillsyn består i sin tur av underområdena  verk-
samhet i Lemland och verksamhet i Lumparland.
Uppgiftsområdet bär kostnaderna och intäkterna för byggnadstillsyn, adres-
systemets upprätthållande, tillsyn av enskilda avlopp (för upp till 25 pers).
Nettokostnaden  för  verksamheten  i  Lumparland  faktureras  Lumparlands
kommun. 

Närmare information om användningen och upprätthållandet av adressyste-
met samt tillstånd och tillsyn av enskilda avlopp senare.

Bygglovsbehandling är ett myndighetsarbete som skall stöda sig på plan-
och bygglagen, -förordningen, kommunens byggnadsordning, general- och
detaljplaner, byggbestämmelserna samt övrig lagstiftning och regler.

Vid prövning om bygglov bör man ta ställning till bl a följande frågor;
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- är byggnadsåtgärden tillståndspliktig
- har sökanden ägande- eller besittningsrätt till byggnadsplatsen
- finns erforderlig grundbyggnadsrätt (bostads- o fritidshus i Järsö/Nåtö om-
rådet)
- är byggnadsplatsen tillräckligt stor
- överensstämmer byggnaden med general- eller detaljplan
- har grannarna informerats i tillräcklig omfattning
- är byggnaden och dess färgsättning lämplig med hänsyn till landskapsbil-
den
- fyller  byggnaden grundläggande krav på stabilitet,  brandskydd, ventila-
tion,  fuktskydd,  miljö-  o  hälsoskydd,  användningssäkerhet,  bullerskydd,
energihushållning och värmeisolering.

Som  sakkunniga  inom  brand-  och  räddningsärenden  samarbetar  bygg-
nadstillsynen  med  räddningsmyndigheterna.  I  Lemland  är  detta  Marie-
hamns  räddningsverk  och för  Lumparlands  del  räddningsområde  Ålands
landskommuner. 

Bygglovens antal  och fördelning i  Lemland och Lumparland framgår  ur
bokslutsmaterialet.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden antecknar informationen till kännedom. 

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
------------- 
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LE/162/2020

Ändring av plan- och bygglag (2008:102) landskapslag om energidekla-
ration för byggnader (2014:31) samt landskapslag om energieffektivitet
(2016:20).

BMN 53 § 
17.3.2020

Landskapsregeringen avser ändra ett antal lagar som rör byggande och fas-
tighetsförvaltning. Begäran om utlåtande jämte handlingar är utsända den 
27.2.2020.

Ändringarna  är  en  följd  av  nya  EU-direktiv  om  byggnaders
energiprestanda, laddningsinfrastruktur samt tillsyn av uppvärmnings- och
ventilationssystem. 

Medlemskapet  i  EU innebär  i  praktiken att  de nya EU-direktiven måste
implementeras i åländsk lagstiftning, om man vill eller inte.

Därtill  föreslår  landskapsregeringen  att  man  omformulerar  kravet  på  att
höra grannarna vid bygglovsbehandling något.

Landskapsregeringen begärde kommunernas utlåtande senast 10.3.2020.

Några centrala nyheter;
- Inspektionsplikt  införs  för  värmesystem  och  ventilationssystem  med

nominell effekt om minst 70 kW (utan automatiserad styrning)
- Bostadsbyggnader  skall  utrustas  med  automation  och  styrsystem för

värme/ventilation om den nominella effekten är minst 70 kW
- Andra än bostadsbyggnader  skall  senast  år  2025 vara  utrustade med

automation  och  styrsystem  för  värme/ventilation  om  den  nominella
effekten är minst 290 kW

- Parkeringsplatser  för  bilar  vid  bostadshus  skall  förberedas  för
installation av laddningspunkt

- Vid stora företag (t ex >250 anställda) gäller;
- Minst var tionde parkeringsplats utrustas med laddningspunkt
- Minst 20% av parkeringsplatserna skall förberedas för installation av
laddningspunkt

- Stora  företag  (t  ex  >250 anställda)  skall  senast  år  2025 utrusta  sina
parkeringsplatser med minst en laddningspunkt per 10 parkeringsplatser

Landskapsregeringen  har  eller  kommer  införa  ett  bidrag  för
laddningspunkter.
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Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden antecknar ärendet till kännedom.

BESLUT:
De  nya  reglerna  borde  förutom  harminsera  med  EU-direktiven  även
överensstämma med Landskapsregeringens miljömål samt klimatstrategin.

Utlåtandetiden om blott två veckor var alltför kort.

Beslutet delges kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland.
----------- 

Bilaga;
LR Lagförslag 19.2.2020
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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.
------------ 

54 §

17.03.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 56



LEMLANDS KOMMUN

BMN 54 § 
17.3.2020

Byggnadsinspektören har tagit del av Finströms kommuns information på
hemsidan om planläggning od. 

Med tillstånd från Finströms planerings- och utvecklingschef presenteras nu
förslag till information även på Lemlands hemsida utifrån Finströms dito.

Den allmänna informationstexten (som bilaga) skall innehålla information
om planläggning i privat regi.

Modell för uppgörande av planläggningsmålsättningar som flik.

I framtiden kan information utökas t ex med kommunens detaljplaner.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter att komplettera Lemlands hemsida med information om
planläggning  i  privat  regi  samt  en  flik  om  uppgörande  av
planläggningsmålsättningar  (enligt  samma  mönster  som  Finströms
kommun).

Ärendet behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

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

Bilagor;
Allmän informationstext  inklusive linformation om planläggning i  privat
regi
Modell för uppgörande av planläggningsmålsättningar
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LE/669/2019

Del av Mellanstrand 1:54 Söderby Detaljplan

BMN 55 § 
17.3.2020

Ägaren  till  fastigheten  Mellanstrand  1:54  i  Söderby  har  anhållit  om
detaljplanering  av  ett  ca  7  ha  stort  område  tillhörande  den  aktuella
fastigheten.  Markägaren  anhåller  om att  få  detaljplanera  området  i  egen
regi. Han har även kontaktat en planläggare som är tänkt att utföra själva
planläggningsarbetet.

Området i fråga är beläget där Kommunrundan och Långskatvägen möts i
västra Söderby. Området består dels av skogsmark och en strandremsa.

Området är generalplanerat både som bostadsområde och lantbruksområde.

Tisdagen den 19.10.2019 var berörda markägare, grannar m fl. kallade till
ett diskussionstillfälle om planerna på detaljplanering. Mötet var välbesökt.
Det största orosmomentet på mötet var den förväntade ökningen av trafik
till och från området. (se separata mötesanteckningar).  

Torsdagen  den  26.2.2020  var  markägarna  närmast  väster  om
kommungården kallade till ett diskussionsmöte. Endast en markägare kom
förutom initiativtagaren till själva detaljplaneringen. Byggnadsinspektören
har  senare  varit  i  kontakt  med  markägare  i  området  närmast
kommungården. Intresset för detaljplanering bland dessa är svalt. 

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden ser positivt på anhållan om detaljplanering. Detta för att området
i generalplan just reserverats såsom område för småhusbosättning.

Nämnden besluter  att  sända planläggningsmålsättningarna jämte området
på  utlåtande  till  berörda  markägare  samt  grannarna.  Även
landskapsregeringen hörs.

Under  hörandet  tas  också  ett  förslag  till  avtal  om planläggning  mellan
markägarna och Lemlands kommun fram. 

BESLUT:
Ärendet återremitteras för fortsatt beredning.
------------ 
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Bilagor;
Anhållan om detaljplanering
Mötesanteckningar 29.10.2019
Mötesanteckningar 27.2.2020 
Planläggningsmålsättningar jämte området
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Delgivningar

BNM 56 § 
17.3.2020

Tjänstemannabeslut, anmälningar avloppstillstånd mm;
- Österlund 2:3, Hellestorp, Bostadshus rivning
- Westeröjen 8:61, Söderby, Fritidshus, tidigare byggstart
- Oxelbacka 1:134, Järsö, Ekonomibyggnad rivning
- Båthusviken 1:51, Lumparby, Fritidshus rivning
- Enbacka 2:66, Söderby, Bostadshus rivning  

Övrigt;
- LR Brev 26.2.2020; kommunalt ordnad avfallshantering, klargörande
- Flexens 3.3.2020; Seminarium om energioptimering av byggnader
- 4.3.2020; Markägarmöte, detaljplanering södra Långnäs 
- MISE/Dahlsten 6.3.2020; PM ang. Lemland som Misekommun
- Le  Kst  §  64,  Kommunstyrelsens  representanter  i  andra

förvaltningsorgan, val av representanter för perioden 2020-2021
- Le Kst § 65, Kommungården, semesterstängt sommaren 2020

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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Nämndens nästa sammanträde

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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BMN 57 §
17.3.2020

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens nästa sammanträde äger rum tisdagen den 21.4.2020.

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

BMN 58 §
17.3.2020

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 21.50.
-----------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 39 - 40, 50, 52 - 58

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: 36 - 38 

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: 36 - 38 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. I 
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. 
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kom-
munalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.

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

Paragrafer: --

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju da-
gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del 
av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Paragrafer: 41 - 49, 51

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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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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