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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 31 §
23.3.2021

Kallelsen är meddelad och utsänd den 18.3.2021.

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.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

Val av protokolljusterare

BMN 32 §
23.3.2021

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Anna-Greta Helsing och Jonas Wilhelms.
Protokolljusteringen äger rum torsdagen den 25.3.2021 kl 10.00 på kom-
mungården i Söderby.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 33 §
23.3.2021

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 31 - 48 §§.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/79/2021

Detaljplaneändring i Långnäs

BMN 34 § 
23.3.2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

byggnadsnämnden för vidare behandling.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

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

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

LE/149/2021

Detaljplaneändring i Långnäs - Planläggare

BMN 35 § 
23.3.2021

Långnäs Hamn Ab har ansökt om detaljplaneändring för att ändra gällande 
detaljplan för fastigheter och områden i Långnäs. 

Som planläggare föreslås arkitekt Tiina Holmberg.

Holmberg är utbildad arkitekt.

PBF 3 §.      Behörighetskrav för planläggare
Den som utarbetar en detalj- eller generalplan ska ha högskoleexamen som
motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan
motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet med tanke på uppgiftens 
svårighetsgrad.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Som planläggare förordas arkitekt Tiina Holmberg. Hon uppfyller behörig-
hetskraven i enlighet med PBF 3 §.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

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

Bilaga;
Anhållan om godkännande som planläggare. 
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LEMLANDS KOMMUN

LE/150/2021

Solbacken 3:69 Lumpo ekonomibyggnad

BMN 36 § 
23.3.2021

Maria Rosenblad anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad (garage) på 
fastigheten Solbacken 3:69 i Lumpo. Fastigheten är belägen i sydöstra 
Lumpo med strand mot öster. Strandlinjens längd är ca 66 meter.

På fastigheten som är 10 760 m2 stor finns från tidigare ett bostadshus. 
Återstående byggrätt är tillräcklig.

Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad (garage) om 73 m2  i ett plan.
Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak i likhet med bostadshuset.

Avståndet till strandlinjen, rålinjer, övriga byggnader samt vägar är tillräck-
liga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 17.3.2021.

Grannarna har informerats i ärendet. Detta per brev samt genom tidningsan-
nons. Grannarna hade tid på sig t o m den 8.3.2021 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 Solbacken 3:69 i Lumpo.

Byggnaden färgsätts med grå 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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LEMLANDS KOMMUN

LE/143/2021

Strandro 1:54 Svinö fritidshus

BMN 37 § 
23.3.2021

Carina Eriksson anhåller om bygglov för ett fritidshus på fastigheten 
Strandro 1:54 i Svinö by. Den aktuella strandfastigheten är 4920 m2 stor och
belägen i västra Svinö. Strandlinjen är ca 70 meter lång.   

Fastigheten är en strandtomt med strand mot söder. Den är sedan tidigare 
bebyggd med ett fritidshus samt en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden 
flyttas för att ge rum för det nya fritidshuset. Befintligt fritidshus skall rivas.
Återstående byggrätt är tillräcklig.

Det nya fritidshuset är 82 m2 stort och byggs i ett plan. Nockhöjden är ca 4,7
meter. Byggnaden förses med eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras 
centralt på området.

Byggnaden förses med grå fasad samt svart tak. 

Byggnaden ansluts till kommunal vattenledning. Enskild avloppsanläggning
fordras.

Avstånden till strandlinjen, rålinjer samt vägen är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 10.3.2021.

Grannar har hörts i ärendet. Grannen har tid på sig t o m den 5.3.2021 att
utlåta sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på 
fastigheten Strandro 1:54 i Svinö.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak.

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

Innan  ibruktagning  skall  byggnadens  avloppsarrangemang  uppfylla
gällande regler.

Senast vid slutsyn eller inom fem år skall det befintliga fritidshuset vara ri-
vet.
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LEMLANDS KOMMUN

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

LE/151/2021

Strandro 1:54 Svinö förråd

BMN 38 § 
23.3.2021

Carina Eriksson anhåller om bygglov för ett förråd på fastigheten Strandro 
1:54 i Svinö by. Den aktuella strandfastigheten är 4920 m2 stor och belägen 
i västra Svinö. Strandlinjen är ca 70 meter lång.   

Fastigheten är en strandtomt med strand mot söder. Den är sedan tidigare 
bebyggd med ett fritidshus samt en ekonomibyggnad. Återstående byggrätt 
är tillräcklig.

Ekonomibyggnaden flyttas till en ny plats för att ge rum för det nya fritids-
huset.    

Förrådet i fråga är 32 m2 stort. Byggnaden placeras vid den östra rålinjen.

Byggnaden har röd fasad samt svart tak. 

Avstånden till strandlinjen, rålinjer samt vägen är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 10.3.2021.

Grannar har hörts i ärendet. Grannen har tid på sig t o m den 5.3.2021 att
utlåta sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för förråd (på ny 
plats) på fastigheten Strandro 1:54 i Svinö.

Byggnaden färgsätts med röd fasad samt 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/177/2021

Del av Myrebo II 4:34 Vessingsboda bastubyggnad/grillkåta

BMN 39 § 
23.3.2021

Ronny och Katarina Rosenberg anhåller om bygglov för en bastu/grillkåta 
på fastigheten Myrebo II i Vessingsboda. Den aktuella fastigheten är ca 16 
ha stor och belägen i södra Vessingsboda. 

Den aktuella byggnadsplatsen är en strandtomt med strand mot sydväst. 
Strandlinjen är ca 280 meter lång. Fastigheten är sedan tidigare obebyggd.  

Byggnaden är 15 m2 stor. Nockhöjden är ca 3,5 meter. 

Byggnaden är placerad vid stranden mot väster.

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Byggnaden fasad blir grå och taket svart. 

Avståndet mellan nybyggnaden och strandlinjen ca 10 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 19.3.2021.

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 fas-
tigheten Myrebo II i Vessingsboda.

Byggnaden färgsätts med grå 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.
------------ 
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LEMLANDS KOMMUN

LE/142/2021

Havanita 1:21 Stackskär fritidshus

BMN 40 § 
23.3.2021

Marina Abrahamsson anhåller om bygglov för ett fritidshus på fastigheten 
Havanita 1:21 i Stakskär by. Den aktuella fastigheten är 6150 m2 stor och 
belägen på Grillskär (Herrö udde). 

Fastigheten är en strandtomt med strand mot öster. Den är sedan tidigare be-
byggd med ett fritidshus samt en bastu. Befintligt fritidshus skall rivas för 
att ge rum för det nya fritidshuset. Strandlinjen är ca 93 meter lång.   

Det nya fritidshuset är 82 m2 stort och byggs i ett plan. Nockhöjden är ca 5,6
meter. Byggnaden förses med eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras 
centralt på området.

Byggnaden förses med blågrå fasad och svart tak. 

Byggnaden ansluts till kommunal vattenledning.

Avstånden till rålinjer samt vägen är tillräckliga. Den befintliga stugans av-
stånd till stranden är ca 20 meter. Den nya stugan byggs på samma avstånd
till stranden som den nuvarande.

Enl BO 4.1. är kravet att avståndet mellan byggnad och strandlinjen skall
vara minst 30 meter

Enl BO 9.1 kan byggnadsnämnden ge avvikelse från kravet på 30 meters
avstånd mellan byggnad och strandlinjen då det gäller rivning av byggnad
som ersätts med en annan.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 16.3.2021.

Grannar har hörts i ärendet. Grannen har tid på sig t o m den 5.3.2021 att
utlåta sig i ärendet. Inga skriftliga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av BO 9.1 ge avvikelse från byggnadsordning-
ens krav på avstånd mellan byggnad och strandlinje om 30 meter. Avvikel-
sen motiveras med att avståndet mellan fritidshuset och strandlinjen inte 
minskar i o m åtgärden.

40 §

23.03.2021
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 39



LEMLANDS KOMMUN

Nämnden besluter vidare med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritids-
hus på fastigheten Havanita 1:21 på Grillskär.

Byggnaden färgsätts med blågrå fasad samt svart tak.

Fritidshusets  vägg  mot  bastun  skall  uppfylla  en  brandmotståndstid  om
minst 30 minuter.

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

Innan  ibruktagning  skall  byggnadens  avloppsarrangemang  uppfylla
gällande regler.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 
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LE/146/2021

Torpet 4:38 Norrby bostadshus

BMN 41 § 
23.3.2021

Thomas Granfors och Elin Andersén anhåller om bygglov för ett bostadshus
på fastigheten Torpet 4:38 i Norrby. Strandfastigheten är belägen längs 
Rönnstigen i nordöstra Norrby. Strandlinjens längd är ca 43 meter.

Sökande avser uppföra ett bostadshus om 160 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med grågrön fasad samt mörk grått tak. 

Fastigheten som är 2200 m2 stor är bebyggd med ett fritidshus samt mindre 
ekonomibyggnader. Fritidshuset skall rivas för att ge utrymme för bostads-
huset. Efter rivning av fritidshuset finns byggrätten om ca 300 m2.

Byggnaden är försedd med eldstad och rökkanal.

Bostadshusets energikalkyl visar godkänt värde.

Byggnaden kommer anslutas till kommunalt vattenledningsnät. Enskild av-
loppsanläggning fordras.

Avstånden till rålinjer samt vägen är tillräckliga. Den befintliga stugans av-
stånd till stranden är ca 19 meter. Det nya bostadshuset byggs på ett avstånd
om ca 26 meter, d v s längre än den befintliga byggnaden.

Enl BO 4.1. är kravet att avståndet mellan byggnad och strandlinjen skall
vara minst 30 meter

Enl BO 9.1 kan byggnadsnämnden ge avvikelse från kravet på 30 meters
avstånd mellan byggnad och strandlinjen då det gäller rivning av byggnad
som ersätts med en annan.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 12.3.2021.

Grannar har hörts i ärendet. Grannen har tid på sig t o m den 4.3.2021 att
utlåta sig i ärendet. Inga skriftliga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av BO 9.1 ge avvikelse från byggnadsordning-
ens krav på avstånd mellan byggnad och strandlinje om 30 meter. Avvikel-
sen motiveras med att avståndet mellan bostadshuset och strandlinjen är 
längre än mellan befintligt fritidshus och strandlinjen.
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Byggnads- och miljönämnden besluter vidare med stöd av PBL 72 § bevilja
ansökt bygglov för bostadshus på fastigheten Torpet 4:38 i Norrby.

Byggnaden färgsätts med grågrön fasad samt mörk grått tak.

Byggnadens vatten- och avloppsarrangemang skall vara klara innan inflytt-
ning kan ske.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/145/2021

Lestorp 3:42 Norrby bostadshus

BMN 42 § 
23.3.2021

Roger Widing och Anne Järventaus anhåller om bygglov för ett bostadshus 
på fastigheten Lestorp 3:42 i Norrby. Byggnadsplatsen är belägen längs 
Lammstigen i närheten av Norrby brygga.

Fastigheten som är 1800 m2 stor är bebyggd med ett fritidshus om 56 m2. Av
den ursprungliga byggrätten om 270 m2 återstår 218 m2.

Sökande avser uppföra ett bostadshus om 127 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med blågrå fasad samt rött tak. 

Byggnaden är försedd med eldstad och rökkanal.

Bostadshusets energikalkyl visar godkänt värde.

Byggnaden avses anslutas till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät.  

Avståndet till rålinjer, övriga byggnader samt vägar är tillräckliga. 

Området är generalplanerat. I generalplanen är området reserverat för egna-
hemsbebyggelse (BE). På området råder byggförbud.

Byggnadsnämnden kan med stöd av PBL 72 § 3 mom. samt PBL 74 § be-
vilja avvikelse från generalplanens stadganden, om avvikelserna är förenli-
ga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl. 

Byggande av bostadshus på den aktuella tomten är förenligt med general-
planens syfte. Tomten är dessutom redan bebyggd.

Enligt PBL 64  § skall en byggnadstomt vara minst 2000 m2 stor. Byggnads-
nämnden kan bevilja avvikelse från denna begränsning.  

Tomten i fråga är styckad före 1970. 

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
5.3.2021 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 samt 74 §§ be-
vilja undantag från generalplanens byggförbud. Undantaget motiveras med 
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att byggnaden är i linjen med generalplanens målsättningar samt att den ak-
tuella placeringen inte kan anses försvåra kommande detaljplanering av om-
rådet.  

Byggnads- och miljönämnden besluter vidare med stöd av PBL 64 § bevilja
avvikelse från kravet om tomtstorlek om minst 2000 m2. Avvikelsen moti-
veras med att tomten i fråga är styckad före år 1970 och redan är bebyggd.

Byggnads- och miljönämnden besluter slutligen med stöd av PBL 72 § be-
vilja ansökt bygglov för bostadshus på fastigheten Lestorp 3:42.

Byggnaden färgsätts med blågrå fasad samt rött tak.

Byggnaden skall anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät.

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

Innan bostadshuset kan tas i bruk skall fritidshusets boendedel bestå av max
40 m2 våningsyta 

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/136/2021

Snäckvik 1:19 Lemböte bostadshus tillbyggnad

BMN 43 § 
23.3.2021

Tommy Pettersson anhåller om bygglov för tillbyggnad av bostadshus på 
fastigheten Snäckvik 1:19 på Slätholm. Fastigheten är belägen på Munk-
holm d v s Slätholms norra udde. 

Byggnadsplatsen är 2,5 ha stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus, 
ekonomibyggnader, gäststuga och bastu. Återstående byggrätt är tillräcklig. 
Strandlinjens längd är ca 440 meter.  

Det befintliga bostadshuset om 89 m2 byggs till med 33 m2. Tillbyggnaden
består av uterum i glas. Tillbyggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Tillbyggnadens avstånd till stranden är ca 42 meter Avståndet till rålinjer är
tillräckligt.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 10.3.2021.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
10.3.2021 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 bostadshus på fastigheten Snäckvik 1:19 på Slät-
holm.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/147/2021

BMN slutlig fördelning av administrativa kostnader 2020

BMN 44 § 
23.3.2021

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 1,32 av heltid (77,4 %
av tot.) och Lumparland 0,38 av heltid (22,6 % 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 beror på ett större antal tillståndsärenden i Lumparland än bud-
geterat.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna nyckeln för den slutliga fördelningen av nämn-
dens administrativa kostnader under år 2020 mellan samarbetskommunerna.

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

Bilaga:
Slutlig fördelningsnyckel för år 2020
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LE/148/2021

Verksamhetsberättelse för år 2020, Byggnads- och miljönämnden

BMN 45 § 
23.3.2021

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 2020. 

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

Byggnadsverksamheten i Lemland var på en högre nivå år 2020 än år 2019.
Även bostadsbyggandet i Lemland var högre 2020 än året innan. Positivt är 
också de många inflyttningssynade bostäder.
Verksamheten i Lumparland är på en högre nivå år 2020 än år 2019.

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 363 570 €, vilket är 18 850 € över
de budgeterade. Detta beror på att inkomsterna överstigit de budgeterade
inom de flesta verksamhetsområden.

Inkomsterna år 2020 är 25 500 € lägre år 2019. 

Då man jämför utgifterna inom driftsekonomin år 2020 med motsvarande
siffror för år 2013 kan man konstatera att utgiftsökningen är 25 800 € (= 6,1
%) på sju år, det vill säga ca 3685 € per år (ca 0,9 %). Då man beaktar löne-
ökningar samt volymökningar i avfallshanteringen har alltså en tydlig effek-
tivering skett inom denna sektor de senast åren.
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De förverkligade externa utgifterna år 2020 är 450 046 €, vilket är 30 400 €
över de budgeterade. Detta beror i huvudsak på högre kostnader än budge-
terat inom administration och avfallshantering. 

Utgifterna  ökade från  år  2019 med 7100 € (1,6 %).  Avfallshanteringens
kostnader ökade från år 2019 med 4700 € (1,5 %). 

De förverkligade externa nettokostnaderna är 86 476 € mot budgeterade 74
938 €. En nettoöverskridning således om ca 11 540 €. 

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 med 
vissa mindre ändringar.
-------------

Bilagor:
Budgetrapport över år 2020
Prestationstal över år 2020
Verksamhetstexter över år 2020
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Delgivningar

BNM 46 § 
23.3.2021

Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm; 

- Södra Hamnskär 5:66, Hellestorp, Fritidshus tillbyggnad
- Motorstadion 2:46, Vessingsboda, Servicebyggnad rivning
- Hagen 1:13, Lemböte, Braskamin och skorsten i bostadshus
- Skutnäs 1:86, Lumparby, Sjöbod
- Torpet 4:38, Norrby, Fritidshus rivning 
- Tallbacka 1:110, Järsö, Tidigare byggstart
- T2 KV19 16:6, Söderby, Växthus
- Harbergs 4:47, Hellestorp, Fritidshus rivning 
- Lustigkulla 2:40, Nåtö, Fritidshus rivning 
- Mittberg 1:49, Lumparby, Enskild avloppsanläggning 
- Skuthamn 1:51, Svinö, Enskild avloppsanläggning 

Övriga ärenden 
- LR 40/S4; Information om tillämpning av Avfallslagen (Finström)
- LR 41/S4; Information om tillämpning av Avfallslagen (Saltvik)
-  LR  42/S4;  Information  om  producentansvar  för  förpackningsavfall
(Eckerö och Geta)

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

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

Nämndens nästa sammanträde

BMN 11 § 
19.1.2021

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

Kommunstyrelsen i Lemland sammanträder på måndagar. Kommunstyrel-
sen i Lumparland sammanträder på onsdagar. Detta gör också såväl Lem-
lands som Lumparlands kommunfullmäktigen. 

BMN:s sammanträdesdag har tidigare varit tisdag, normalt tredje tisdagen i
månaden.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter sammanträda på tisdagar enligt följande under år 2021;

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

Hösten
- 17.8
- 21.9
- 19.10
- 16.11
- 14.12

Sammanträdena börjar normalt kl. 18.30.
Sammanträdesplats är normalt Kommungården i Söderby. Sammanträdes-
platsen kan också vara någon annan lokal.
Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas eller datum ändras.

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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BMN 47 § 
23.3.2021

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens  nästa  sammanträde  hålls  tisdagen  den 20.4.2021 kl  18.30  på
kommungården i Söderby.

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

BMN 48 §
23.3.2021

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 20.35.
-----------
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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: 34 - 35, 45 - 48

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: 31 - 33, 44

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: 31 - 33, 44

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

Rättelseyrkandets innehåll

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

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

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

Paragrafer: --

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

Avgift

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

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Paragrafer: 36 - 43
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Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.  

Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del 
av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla. 

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

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

Avgift

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