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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 22 §
15.3.2022

Möteskallelsen är delgiven och publicerad den 10.3.2022.

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

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

Val av protokolljusterare

BMN 23 §
15.3.2022

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 Jonas Wilhelms.
Protokolljusteringen äger rum torsdagen den 17.3.2022 kl 15.15 på kom-
mungården i Söderby.  
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 24 §
15.3.2022

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den föredragningslistan 22 - 39 §§.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/33/2022

Verksamhetsberättelse för år 2021, Byggnads- och miljönämnden

BMN 25 § 
15.3.2022

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 2021. 

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 2021 än år 2020.
Även bostadsbyggandet i Lemland var högre 2021 än året innan. Positivt är 
också de många inflyttningssynade bostäderna.
Byggnadsverksamheten i Lumparland var på en högre nivå år 2021 än år 
2020.

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 365 149 €, vilket är ca 11 385 €
över de budgeterade. Detta beror i huvudsak på att inkomsterna överstigit
de budgeterade inom byggnadstillsyn samt avfallshantering.

Inkomsterna år 2021 är ca 1500 € högre än år 2020. 

Då man jämför utgifterna inom driftsekonomin år 2021 med motsvarande
siffror för år 2014 kan man konstatera att utgiftsökningen är 37 000 € (= 8,0
%) på sju år, det vill säga ca 5300 € per år (ca 1,1 %). 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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LEMLANDS KOMMUN

De förverkligade externa utgifterna år 2021 är 460 990 €, vilket är 28 880 €
över de budgeterade. Detta beror på högre kostnader än budgeterat inom ad-
ministration och avfallshantering. 

Utgifterna ökade från år 2020 med 10 945 € (2,4 %). Avfallshanteringens
kostnader ökade från år 2020 med 4181 € (1,3 %). 

De förverkligade externa nettokostnaderna är  95 841 € mot budgeterade
78 346 €. En nettoöverskridning således om 17 495 €. 

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:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att omfatta de uppgjorda förslagen
till verksamhetsberättelse och bokslut jämte motiveringar med mindre änd-
ringar.

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

Bilagor:
Budgetrapport över år 2021
Prestationstal över år 2021
Verksamhetstexter över år 2021
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LEMLANDS KOMMUN

LE/50/2022

BMN slutlig fördelning av administrativa kostnader 2021

BMN 26 § 
15.3.2022

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 sett
ut inom området.

Förslaget baserar sig på att Lemland använt resursen 1,42 av heltid (78,7 %
av tot.) och Lumparland 0,38 av heltid (21,3 % av tot.). Kansliets totala re-
surs år 2021 var 1,8 (100%). 

Budgeterad fördelning var Lemland 1,38 (81 %) av heltid och Lumparland
0,32 (19 %) av heltid. Skillnaderna mellan det förverkligade och det budge-
terade beror på ett större antal tillståndsärenden i Lumparland än budgete-
rat.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna nyckeln för den slutliga fördelningen av nämn-
dens administrativa kostnader under år 2021 mellan samarbetskommunerna.

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

Bilaga:
Slutlig fördelningsnyckel för år 2021
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LEMLANDS KOMMUN

LE/71/2022

Björkängen 438-405-1-64 Norrboda Fritidshus tillbyggnad

BMN 27 § 
15.3.2022

Ägarna till den aktuella fastigheten anhåller om bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus på fastigheten Björkängen 1:64 i Norrboda. Byggnaden skall ock-
så förses med eldstad och rökkanal. Den aktuella fastigheten är belägen i 
nordvästra Norrboda.

Fastigheten är 2100 m2 stor och sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus 
samt aktuell gäststuga. Återstående byggrätt är tillräcklig. 

Aktuell gäststuga om 20 m2 är byggd enligt bygglov 7/87. Den byggnaden 
brann enligt uppgift ner under 90-talet och ersattes av en likadan byggnad 
dock utan bastu och eldstad. 
Tillbyggnaden om 20 m2 görs i ett plan norrut. Byggnaden blir efter till-
byggnad 40 m2.

Avstånden till vägen, rålinjer samt övriga byggnader är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 2.3.2022.

Grannarna har inte hörts i ärendet. Det har ansetts vara uppenbart onödigt.

Enligt byggnadsordningen får en gäststuga om max 40 m2 byggas på tomt
med fritidshus.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för tillbyggnad av
fritidshus samt installation av eldstad och rökkanal på fastigheten Björkäng-
en 1:64 i Norrboda.

Tillbyggnaden färgsätts enligt befintligt hus.

Arbetet  får  inte  utan  särskilt  tillstånd inledas  innan beslutet  vunnit  laga
kraft.

Innan i bruktagning skall byggnadens avlopp uppfylla gällande normer.

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

LE/78/2022

Del av Eliseberg 417-405-4-38 Granboda Ekonomibyggnad

BMN 28 § 
15.3.2022

Ägaren till den aktuella fastigheten anhåller om bygglov för nybyggnad av 
ekonomibyggnad på del av fastigheten Eliseberg 4:38 i Granboda. Nybygg-
naden ligger vid Klubbensvägen. 

Byggnadsplatsen i fråga är ca 5900 m2 stor är belägen vid Klubben i östra 
Granboda. Platsen i fråga är en strandäng. 

Ekonomibyggnaden är 54 m2 stor och byggs i ett plan. Nockhöjden är ca 5 
meter. Tomten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus samt två eko-
nomibyggnader. Ledig byggrätt finns.

Byggnaden förses med röd fasad och rött tak. 

Avstånden till rålinjer är tillräckliga.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 23.2.2022.

Grannarna har informerats i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för ekonomibygg-
nad på del av fastigheten Eliseberg 4:38 i Granboda.

Byggnaden förses med röd fasad och rött tak. 

Vid byggnadsarbetet skall hänsyn tas till el-linjen samt vattenledningen som
löper i närheten.

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

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

LE/97/2022

Limonadfabriken 417-405-4-35 Granboda Industribyggnad tillbyggnad

BMN 29 § 
15.3.2022

Ägaren till den aktuella fastigheten anhåller om bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad på Limonadfabriken 4:35 i Granboda. Byggnaden ligger 
vid Lemlandsvägen. 

Fastigheten i fråga är 2000 m2 stor är belägen i Granboda.  Enligt köpebrev 
ingånget 4.3.2022 ska tomten utökas med 2400 m2. Den teoretiska byggrät-
ten blir då 660 m2.

Av registerutdraget framgår att fyra av fem personer i bolagets styrelse har 
sin hemort på Åland. Bolagets hemort är Lemland. Utifrån detta torde bola-
get kunna beviljas lagfart på det förvärvade området.

Befintlig industribyggnad om 480 m2 byggs till med 159 m2 i ett plan. Totalt
således 639 m2. Därtill ett skyddstak mot norr om 45 m2.
Byggrätten totalt på de båda områdena är 660 m2.

Tillbyggnaden förses med röd fasad och grått tak. 

Avstånden till vägar och övriga byggnader samt rålinjen är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 3.3.2022.

Grannarna har informerats i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för tillbyggnad av
industribyggnad på Limonadfabriken 4:35 i Granboda enligt godkända 
handlingar.

Tillbyggnaden förses med röd fasad och grått tak. 

Tillbyggnaden sektioneras från befintlig byggnad med konstruktion om 
minst EI30.

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

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

LE/70/2022

Stenbacka 417-412-3-62 Norrby Ekonomibyggnad

BMN 30 § 
15.03.2022

Markägarna anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten 
Stenbacka 3:62 i Norrby. Byggnadsplatsen är belägen längs Lammstigen i 
närheten av Norrby brygga.

Fastigheten som är 2025 m2 stor är bebyggd med ett bostadshus samt två 
mindre ekonomibyggnader. Den ena ekonomibyggnaden (om ca 15 m2) rivs
för att ge plats åt den nya ekonomibyggnaden om 62 m2.

Byggnaden i fråga består av en carport om 43 m2 samt ett garage om 62 m2.

Byggnaden färgsätts med blågrå fasad samt svart tak. 

Avståndet till rålinjer är tillräckliga. Avståndet till uppsamlingsvägens mitt
understiger 10 meter. Detta har de övriga intressenterna i vägen samtyckt
till.
Avståndet till närliggande byggnad är under 4 meter. Detta måste kompen-
seras med brandskyddsåtgärder som minskar brandspridningsrisken mellan
byggnaderna. 

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. 

Nämnden har tidigare beviljat bygglov för ekonomibyggnader i det aktuella
området. Tomten är dessutom redan bebyggd.

Grannarna har informerats 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 
att byggnaden är i linje med generalplanens målsättningar samt att den aktu-
ella placeringen inte kan anses försvåra kommande detaljplanering av områ-
det.  
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Nämnden noterar också att de övriga intressenterna i vägen har gett sitt till-
stånd till placering av nybyggnad närmare än 10 meter från vägens mitt. 

Byggnads- och miljönämnden besluter slutligen med stöd av PBL 72 § be-
vilja ansökt bygglov för ekonomibyggnad på fastigheten Stenbacka 3:62.

Byggnaden färgsätts med blågrå 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/111/2022

Sjösala 417-409-3-39 Knutsboda Bastu

BMN 31 § 
15.03.2022

Markägaren anhåller om bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten 
Sjösala 3:39 i Knutsboda by. Byggnadsplatsen är belägen i sydvästra Knuts-
boda längs Älviksvägen.  

Fastigheten som är en strandtomt om 3850 m2 med strand mot väster.
Strandlinjens längd är ca 50 meter. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd 
med ett fritidshus samt en bod. Återstående byggrätt är tillräcklig.

Bastun är 15 m2 stor och placeras invid befintlig stuga. Avståndet mellan 
byggnaden och stranden är över 20 meter.

Byggnaden förses med elektrisk bastuugn.

Byggnaden förses med grå fasad och svart tak. 

Avståndet till  rålinjen understiger  5 meter.  Till  detta har rågrannen sam-
tyckt.
Avståndet  till  närmsta  byggnad är  ca  1 meter.  Detta  föranleder  att  båda
byggnadernas ytterväggar ska uppfylla brandmotståndskrav om 30 minuter. 

Enligt byggnadsordningen får en bastubyggnad om max 15 m2 placeras när-
mare strandlinjen än 30 meter.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 8.3.2022

Med tanke på byggnadens storlek och placering har grannarna inte hörts.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO bevilja bygglov för bastu
på fastigheten Sjösala 3:39 i Knutsboda by.

Byggnaden färgsätts med grå fasad 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/108/2022

Sommarro 417-408-1-151 Järsö Ändring av bygglov för bostadshus

BMN 124 § 
15.06.2021

Ägaren till byggnadsplatsen i fråga anhåller om bygglov för ett bostadshus 
på del av fastigheten Sommarberg 1:92 på Bergö i Järsö by. Byggnadsplat-
sens adress är Järsövägen 628. 

Sökande avser uppföra ett bostadshus om 200 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med grå fasad samt zinkfärgat eller svart tak.

Den aktuella byggnadsplatsen är en strandtomt om ca 1,2 ha. Strandlinjen är
ca 75 m. Byggrätten är tillräcklig. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Bostadshusets energikalkyl visar godkänt värde.

Byggnaden kommer anslutas till kommunalt vattenledningsnät. Kommunal
avloppsanslutning utreds, annars fordras enskild avloppsanläggning.

Avstånden till rålinjer samt vägar är tillräckliga. Avståndet till strandlinjen
är 27,5 meter.

Avståndet till stranden understiger 30 meter. Byggnadsordningen stadgar att
avståndet mellan byggnad och strandlinjen skall vara minst 30 meter (BO
4.1. 8 mom.)

Byggnadsnämnden kan av särskilda skäl då terräng och miljöförhållandena
det tillåter godkänna en placering närmare stranden än 30 meter (BO 4.1 8
mom.)

Sökande motiverar placeringen enligt följande;
- Byggnadsplanerna har processats fram under ett års tid
- Byggnadsplatsen är unik bergsbunden kuperad terräng
- Visionen är att huset skall anpassa sig väl till miljön
- Placeringen vald så att inga sprängningsarbeten behövs
- En  förskjutning  av  byggnaden  2,5  meter  skulle  medföra  behov  av

sprängning 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 24.5.2021.
Möjlighet för nämnden att bekanta sig med projektet ordnas fredagen den
11.6.2021 kl 9.30.
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Grannar har hörts i ärendet. Dessa hade tid på sig t o m den 5.6.2021 att ut-
låta sig i ärendet. Ett positivt utlåtande har inkommit.

Området i fråga tillhör området som i kommunens byggnadsordning har re-
glerad exploatering. Fastigheten i fråga har en ledig grundbyggnadsrätt som
följer med i fastighetsöverlåtelsen.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter att inte bevilja ansökt bygglov för bostadshuset på del av
fastigheten Sommarberg 1:92 på Bergö i Järsö by.

Beslutet motiveras med att avståndet mellan byggnaden och strandlinjen 
understiger 30 meter vilket är ett krav enligt byggnadsordningens punkt BO
4.1 8 mom. 

Att  bevilja  avvikelse  från  kravet  på  avstånd  mellan  byggnad  och
strandlinjen om 30 meter utan särskilt skäl skulle skapa en juridiskt ohållbar
situation ur likabehandlingssynpunkt.  

Förslaget fick understöd

Agneta Svibergs beslutsförslag;
Nämnden besluter att bevilja ansökt bygglov för bostadshuset på del av fas-
tigheten Sommarberg 1:92 på Bergö i Järsö by.

Nämnden beviljar samtidigt avvikelse från BO 4.1. 8 mom. (avstånd mellan
byggnad och strandlinje)

Motivering;
- Tomtens utmanande kuperade terräng med stora höjdskillnader
- Genom placeringen undviks onödiga ingrepp i naturen såsom spräng-

ning.

Förslaget fick understöd

För byggnadsinspektörens beslutsförslag röstade;
Erica Scott och Matti Lindholm.

För Agneta Svibergs beslutsförslag röstade;
Henrik Olofsson, Jonas Wilhelms, Agneta Sviberg och Anna-Greta Helsing.

BESLUT:
Nämnden omfattade efter omröstning Agneta Svibergs beslutsförslag.
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------------

Bilagor;
- Anhållan om avvikelse från 30 meters avstånd till strand
- Syneprotokoll 11.6.2021

BMN 32 § 
15.3.2022

Ägaren till fastigheten i fråga anhåller om ändrat bygglov för ett bostadshus
på fastigheten Sommarro 1:151 på Bergö i Järsö by. Byggnadsplatsens ad-
ress är Järsövägen 628. 

Sökande avser uppföra ett bostadshus om 200 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med grå fasad samt zinkfärgat eller svart tak.

Den aktuella byggnadsplatsen är en strandtomt om ca 1,2 ha. Strandlinjen är
ca 75 m. Byggrätten är tillräcklig. 

Ändringen avser att byggnaden också skall förses med en partiell källarvå-
ning. Byggnadens takhöjd höjs också något.
Ändringen påverkar inte byggnadens yttermått eller placering.

Hörande av grannarna i detta ärende anses uppenbart onödigt.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter att bevilja ansökt bygglovsändring för bostadshuset på 
fastigheten Sommarro 1:151 på Bergö i Järsö by.

Detta bygglov ersätter det tidigare bygglovet för bostadshuset till alla delar.

Observera att ny besvärstid inträder.

Erica Scotts beslutsförslag:
Med  anledning  av  att  fastighetsägaren  tidigare  beviljats  undantag  för
placering av huset närmare strandlinjen än 30 meter med hänvisning till att
man i så fall inte skulle behöva spränga, och att det nu i och med ansökan
om ändring av bygglov för en partiell källarvåning kan antas att marken
behöver beredas genom sprängning, och att man därigenom ogiltigförklarar
de  tidigare  anförda  argumenten  om  behovet  av  att  bygga  närmare
strandlinjen  än  30  meter  föreslås  att  anhållan  om ändring  av  bygglovet
avslås.

Jonas Wilhelms understödde förslaget.
-------
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Omröstning förrättades. 
För  byggnadsinspektörens  beslutsförslag  röstade  Henrik  Olofsson  samt
Matti Lindholm.

För Erica Scotts beslutsförslag röstade Erica Scott,  Jonas Wilhelms samt
Gabriella Sjöberg.

BESLUT:
Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna tre mot två omfatta Erica
Scotts beslutsförslag.
------------ 
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LE/673/2021

Detaljplaneändring för fastigheterna 417-412-4-109 och 417-412-4-38 i 
Norrby

BMN 17 § 
16.2.2021

Thomas Granfors och Elin Andersén anhåller om förhandsbesked angående 
bygglov för ett häststall på tomt 1 i kvarter 2 (del av 4:109) Norrby. 

Tomten i fråga är en del av ett detaljplanerat område med fritidshustomter 
samt skogsområde i nordöstra Norrby.

På tomten i fråga får byggas ett fritidshus om max 90 m2 samt en ekonomi-
byggnad om max 20 m2. 

Sökande vill uppföra en stallbyggnad om ca 116 m2 i ett plan. Byggnaden är
placerad utanför byggrutan. 

Tomten jämte lantbruksområdena runtom ägs idag av Folke Engblom. Mar-
kägaren jämte ett antal andra markägare i närområdet är enligt de sökande 
positiva till den aktuella stallbyggnaden. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 5.2.2021.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter meddela de sökande följande;
- Den planerade byggnadens användning, placering samt storlek överens-

stämmer inte med detaljplanen. Ett förverkligande fordrar därför detalj-
planeändring.

- En detaljplaneändring initieras av markägaren. Målsättningarna jämte 
motiveringar samt planläggare skall godkännas av kommunen innan 
själva planläggningsarbetet startar.

Se närmare om planläggningsprocessen på Lemlands hemsida.

En  planändring  skall  förutom  i  nämnden,  också  behandlas  i
kommunstyrelsen,  för  att  slutligen  godkännas  av  kommunfullmäktige.
Nämnden kan inte förutse hur kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
ser på det aktuella ärendet. 

Följer  sedan  bygglovsansökan  den  reviderade  detaljplanen  kommer
bygglov att beviljas.
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------

Bilagor;
Ansökan om förhandsbesked med tomtkarta
Ritning på stall

BMN 196 § 
19.10.2021

Markägarna  till  fastigheterna  4:109  och  4:38  anhåller  gemensamt  om
detaljplaneändring. 

Den aktuella detaljplanen för fastigheten 4:109 samt 4:73 och 4:100 ligger i
nordöstra Norrby. Detaljplanen är uppgjord 1983 och reviderad 2002.

Planen är  ursprungligen uppgjord för  att  möjliggöra utstyckning av fyra
strandnära tomter för fritidshus. Fastighetens 4:109 övriga delar har lämnats
oexploaterade. 

Området de sökande vill göra ändringar i är ca 2,5 ha stort. Inom området
finns idag vägar, en fritidhustomt samt lantbruksområde. Man vill samtidigt
införliva en strandtomt i planeområdet. 

Som planläggare föreslås arkitekt Ursula Koponen.

Målsättningen med ändringen;
- Skapa förutsättningar för byggande av ett häststall i området
- Korrigera vägområdet i planen

Konsekvenserna av den ansökta planeändringen bedöms vara små.

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

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter informera fastighetsägarna i området om den inkomna
ansökan och bereda dessa tillfälle att yttra sig i ärendet.
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
----------- 

Bilagor
- Gällande detaljplan för fastigheten 4:109 m fl. i Norrby
- Anhållan om detaljplaneändring i Norrby jämte områdesavgränsning
- Förslag till målsättningar för detaljplaneändring i Norrby

BMN 218 § 
14.12.2021

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

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

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

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

Bilagor
- Gällande detaljplan för fastigheten 4:109 m fl. i Norrby
- Anhållan om detaljplaneändring i Norrby jämte områdesavgränsning
- Förslag till målsättningar för detaljplaneändring i Norrby

BMN 17 § 
15.2.2022

Planläggaren har nu på uppdrag av markägarna av området i fråga utarbetat
ett  förslag  till  detaljplaneändring  för  en  mindre  del  av  planeområdet  i
Norrby.
Förslaget följer nämndens beslut 218 §, 14.12.2021.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter  sända ändringsförslaget  på utlåtande till  markägarna i
området samt ÅMHM.
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 

Bilagor
- Förslag till planeändring kvarter 2
- Beskrivning av planeändringen kvarter 2

BMN 34 § 
15.3.2022

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

I utlåtandet ifrågasätts;
- Byggnadsplatsens ändamålsenlighet för djurhållning
- Omgivningens lämplighet som djurhage 
Initiativtagarna till planeändringen har fått möjlighet att bemöta yttrandet.

I bemötandet från initiativtagarna till planeändringen konstateras bl a ;
- Nybyggnaden som eftersträvas omfattar utrymme för fyra hästar samt

bilgarage.
- Gödseln kommer hanteras med stor omsorg 
- Hästarna skall stå inomhus nattetid och dagtid i lerfria hagar 
- Magert  skogsbete  är  optimalt  för  Islandshästar.  Djuren  ska  få

kompletternade foder vid behov

ÅMHM har  meddelat  att  de  inte  kommer  uttala  sig  i  ärendet.  ÅMHM
hänvisar till gällande bestämmelser angående gödselhantering.

I detta skede skall nämnden bedöma;
- Platsens/områdets lämplighet för djurhållning
- Möjliga konsekvenser för omgivningen av djurhållning på platsen
- Eventuella  villkor  man  vill  ställa  på  den  vidare  planeringen  och

användningen av området i fråga.  

I bygglovet tas ställning till:
- Djurstallets utformning i förhållande till planerat antal djur
- Hur gödselhanteringen är tänkt att ske 

Enligt gällande lagstiftning är det ÅMHM som är övervakande myndighet
gällande djurhållning och gödselhantering.
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Byggnadsinspektörens beslutsförslag;
Nämnden anser att det skall vara möjligt att på den aktuella tomten bedriva
småskalig djurhållning utan att miljön eller omgivningen lider skada eller
påverkas i betydande omfattning.

Nämnden besluter omfatta förslaget till ändring av detaljplanen för kvarter
2 i Norrby jämte beskrivning med följande påpekande;
- En planeritning där byggrutan syns tydligare och höjdkurvorna tonas

ner inlämnas senast den 25.3.2022. 

Erica Scotts beslutsförslag;
Ärendet återremitteras.
Nämnden besluter hålla syn på platsen

Förslaget fick understöd

BESLUT:
Nämnden omfattade enhälligt Erica Scotts beslutsförslag.
Syn hålls på den aktuella platsen tisdag den 19.4.2022. 
Samling för samåkning vid KEA-market i Söderby kl 18.30.
Initiativtagarna till planeändringen kallas till synen.
------------ 

Bilagor
- Förslag till planeändring kvarter 2, Norrby
- Beskrivning av planeändringen kvarter 2, Norrby
- Utlåtande över planeändring inkommen 8.3.2022
- Bemötande av utlåtande över planeändring inkommet 14.3.2022
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LE/832/2021

Ändring av detaljplan för Tomt I Kvarter IV och Tomt I Kvarter 17, 
Klemetsby

Lu KS 108 § 
22.9.2021

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar inleda en detaljplaneändring för fastigheterna 
Tomt 1 Kv IV (10:21) och Tomt 1 Kv XVII (1:122) för att möjliggöra för 
att också parhus kan byggas på fastigheterna i enlighet med arbetsgruppens 
förslag enligt Bilaga A – Ks § 108.
Vad gäller äskande om medel av kommunfullmäktige tas denna del av 
ärendet upp när uppskattade kostnader för markarbete och kommunalteknik
inkommit.
Kommunstyrelsen tillsätter en byggnadskommitté när kommunfullmäktige
anslagit medel för investeringen.
Kommunstyrelsen konstaterar arbetsgruppens uppdrag slutfört.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
_______________

BMN 16 § 
15.2.2022

Planläggaren Åsa Mattsson har på byggnadsinspektörens uppdrag uppgjort
ett förslag till ändring av detaljplanen för tomt 1 i kv IV (10:21) och tomt 1
i kv XVII (1:122) för att möjliggöra för att också parhus kan byggas på
fastigheterna.

De två aktuella tomterna ägs av Lumparlands kommun. Ändringsförslaget
innebär ingen utökad byggrätt för tomterna i fråga. 

Ändringsförslaget har sänts på utlåtande till  grannar och andra berörda i
området den 18.1.2022. 

Ett  utlåtande  har  inkommit.  I  utlåtandet  konstateras  att  det  på  tomt  1  i
kvarter  4 åtminstone tidigare gjorts  observationer  gällande förekomst  av
fredad fjärilsart.

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter begära utlåtande i ärendet av landskapets miljöbyrå.
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
----------- 

Bilagor
Förslag till ändring av detaljplan för tomt 1 i kv IV (10:21) och tomt 1 i kv
XVII (1:122). 
Beskrivning av ändring av detaljplan för tomt 1 i kv IV (10:21) och tomt 1 i
kv XVII (1:122). 
Utlåtande daterat 6.2.2022. 

BMN 33 § 
15.3.2022

Byggnadsinspektören  m  fl  har  träffat  representanter  för  landskapets
miljöbyrå  den  2.3.2022  i  Lumparland  för  att  diskutera  ärendet  med
förekomst av skyddad djurart i området.  

Miljöbyrån har nu inkommit med utlåtande (se bilaga).
Enligt  utlåtandet  kan  inte  bygglov  beviljas  innan  tillstånd  för  intrång
beviljats av landskapsregeringen.

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter omfatta förslaget till detaljplaneändring för  tomt 1 i kv
IV (10:21) och tomt 1 i kv XVII (1:122) jämte beskrivning.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

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

Bilagor
Förslag till ändring av detaljplan för tomt 1 i kv IV (10:21) och tomt 1 i kv
XVII (1:122). 
Beskrivning av ändring av detaljplan för tomt 1 i kv IV (10:21) och tomt 1 i
kv XVII (1:122). 
LR Utlåtande 60 S4, 7.3.2022
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LE/94/2022

Hasselbacken 417-410-2-89 Lemböte Bekräftelse av grundbyggnads-
rätt

BMN 35 § 
15.3.2022

Fastigheten i fråga ligger på Slätholm. Platsen i fråga ingår i området med
reglerad exploatering i enlighet med kommunens byggnadsordning. 

Markägaren till den aktuella fastigheten på Slätholm avser riva fukt- och
mögelskadat fritidshus.

Det  är  oklart  när  en  återuppbyggnad  av  fritidshus  eller  bostadshus  blir
aktuellt på den aktuella fastigheten.

Av  den  orsaken  anhåller  markägaren  om  nämndens  bekräftelse  att
grundbyggnadsrätten  kvarstår  och  kan  användas  i  framtiden  även  om
fritidshuset rivs.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden  besluter  bekräfta  att  grundbyggnadsrätten  kvarstår  och  kan
användas för att uppföra bostads- eller fritidshus på fastigheten i framtiden
även om fritidshuset rivs.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/102/2022

Bengtsböle ÅVC uppsägning av avtal

BMN 36 § 
15.3.2022

Vår  långvariga  anläggningsskötare  vid  Lemlands  kommuns
avfallsmottagningsplatser har sagt upp avtalet. Personen arbetade först vid
Haddnäs deponi och under de senaste 20 åren i Bengtsböle.

Utan åtgärder står vi alltså utan bemanning av Bengtsböle ÅVC efter den
30.4.2022.

Anläggningsskötaren  handhar  öppethållningen  av  avfallsanläggningen
jämte kundbetjäning, tömning av avfallsflak, bokföring av avfallsmängder
mm.

I  enlighet  med  diskussion  med  nämndens  ordförande  har  därför
miljöinspektören  på  entreprenad  bjudit  ut  bemanningen  av  Bengtsböle
ÅVC genom annons i tidningen.

Anbuden skulle vara inlämnade den 14.3.2022.

Följande anbud har inkommit;
- Jonas Marjanen 45 euro/timme 

Miljöinspektörens förslag:
Nämndens  ordförande  och  miljöinspektören  kallar  anbudsgivaren  till  ett
möte för att diskutera offerten och uppdraget.

Rätten att ingå avtal med anbudsgivaren delegeras till nämndens ordförande
och miljöinspektören om offertförhandlingen faller väl ut, Alternativt bjuds
uppdraget ut på nytt.

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens förslag.
------------ 

Bilaga;
Offert på bemanning av BB ÅVC 14.3.2022 
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Delgivningar

BNM 37 § 
15.3.2022

Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm;

- Nya Uppgård 2:56,Lumpo, Ensk avlopp
- Sirius 3:94, Järsö, Lusthus
- Broskär 5:72, Hellestorp, Bod

Övrigt;
- ÅFD beslut 10/2022, 11.2.2022, Ersättning av rättegångskostnader
- Diskussion om det tekniska samarbetet Lemland-Lumparland V 12.

BESLUT:
Nämnden antecknade ärendena till kännedom.
----------- 
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LE/65/2022

Nämndens nästa sammanträde

BMN 9 § 
25.1.2022

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 2022;

Våren
- 15.2.
- 15.3
- 19.4
- 17.5
- 14.6

Hösten
- 16.8
- 20.9
- 18.10
- 15.11
- 13.12

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 38 § 
15.3.2022

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
I enlighet med godkänd möteskalender sammanträder nämnden nästa gång
den 19.4.2022.

BESLUT:
Nämnden sammanträder nästa gång den 19.4.2022.
Samling vid KEA-market kl 18.30.
---------- 
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Mötets avslutande

BMN 39 §
15.3.2022

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 21.10.
----------- 
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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: 25 - 26, 33 - 34, 36 - 39

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: 22 - 24, 35

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: 22 - 24, 35

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 eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 
skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades 
på kommunens elektroniska anslagstavla.

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 är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 
skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde 
dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publice-
rades 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: 27 - 32
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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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