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SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 

 
BMN 53 § 
17.4.2018 

Sammanträdeskallelsen är kungjord och meddelad den 13.4.2018. 
 
Sammanträdet är beslutfört då minst hälften av ledamöterna, d v s 3 leda-
möter, är närvarande.  
 
 
BESLUT: 
Närvarande var  ledamöter fyra samt en ersättare. 
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
------------ 
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 

 
BMN 54 § 
17.4.2018 

 
Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) utses två protokolljuste-
rare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger 
rum.  
 
Protokolljusterare vid senaste sammanträdet var Kenth Söderström och 
Torolf Beckman. 

 
 

BESLUT: 
Till protokolljusterare utsågs enhälligt Anna-Greta Helsing och Gun 
Holmström. Protokolljustering sker tisdagen den 17.4.2018 kl.21.15. 
------- 
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GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 

 
BMN 55 § 
17.4.2018 

 
Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan. 

     
 

BESLUT:  
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 53 - 69 §§. 
------------- 
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BMN FÖRDELNING AV ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2017  
 
 

BMN 56 §,  
17.4.2018  

Beslutsunderlag; 
Byggnads- och miljönämnden verkar sedan år 2012 som myndighet i Le-
land och Lumparland med ansvar för bl a byggnadstillsyn, enskilda avlopp, 
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 
på antalet ärenden senaste år samt på hur arbetsfördelningen ser ut inom 
området. 
 
Förslaget baserar sig på att Lemland använt resursen 1,36 av heltid (80,2 
% av tot.) och Lumparland 0,34 av heltid (19,8 % av tot.). Kansliets totala 
resurs är 1,7 (100%).  
 
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag; 
Nämnden besluter godkänna nyckeln för den slutliga fördelningen av 
nämndens administrativa kostnader under år 2017 mellan samarbetskom-
munerna. 
 
 
BESLUT; 
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag; 
-------------     
 
Fördelningsnyckel biläggs såsom BMN bilaga A – 56 §. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017, Byggnads- och miljönämnden i Lemland och 
Lumparland  
 

BMN 57 § 
17.4.2018 

Beslutsunderlag; 
Enligt nämndens instruktion är nämnden skyldig att uppgöra verksamhets-
berättelse över föregående års verksamhet inför kommunfullmäktige i Lem-
land.    
 
Byggnads- och miljöinspektören har utgående från erhållna uppgifter sam-
manställt ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnads- och miljö-
nämndens verksamhet för år 2017.  
 
Verksamhetsberättelsen innehåller korta beskrivningar om de olika upp-
giftsområdenas verksamhet, beskrivning av måluppfyllelser samt ekono-
miska fakta.  
 
En uppgång i byggnadsverksamheten, i jämförelse med tidigare år, kan tyd-
ligt skönjas i både Lemland och Lumparland.  
 
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.  
 
Ekonomiskt utfall; 
De förverkligade externa inkomsterna är 29 200 € över de budgeterade. 
Detta beror på högre inkomster från skogsavverkning än budgeterat.  
 
De förverkligade externa utgifterna är 17 200 € under de budgeterade. Detta 
beror på lägre kostnader än budgeterat inom speciellt planläggningen. Av-
fallshanteringen överskred dock de budgeterade utgifterna. Avfallshante-
ringens kostnader steg dock inte märkbart från år 2016.  
 
De förverkligade externa nettokostnaderna är ca 48 500 € mot budgeterade 
94 900 €. En nettoinbesparing således om ca 46 400 €. 
 
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag: 
Byggnads- och miljönämnden beslutar att omfatta de uppgjorda förslagen 
till verksamhetsberättelse och bokslut jämte motiveringar.   
 
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland 
 
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lumparland 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
 
Budgetrapport över år 2017 biläggs såsom BMN Bilaga A- 57 §. 
Verksamhetstexter över år 2017 biläggs såsom BMN Bilaga B- 57 §. 
Prestationstal över år 2017 biläggs såsom BMN Bilaga C- 57 §. 
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ALVIKEN 1:30 I SVINÖ BY  Bastubyggnad  
 
 

BMN 58 §, 
17.4.2018 

Tomas Jansson anhåller om bygglov för nybyggnad av bastu om 15m2 på 
fastigheten Alviken 1:30 i Svinö by.  
 
Fastigheten Alviken är belägen vid stranden av Broholmen i västra Svinö. 
Fastigheten i fråga är 4400 m2 stor och sedan tidigare bebyggd med ett fri-
tidshus och ett förråd. Återstående byggrätt är tillräcklig. Strandlinjen är 
över 40 m. 
 
Nybyggnadens avstånd till strandlinjen är ca 10 meter. Avståndet till rålin-
jen tillräckligt.  
 
Byggnaden förses med ljus grå träfasad samt mörkt tak i likhet med fritids-
huset invid. 
 
Byggnaden förses med elektrisk bastuugn.  
 
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 11.4.2018.  
 
Att informera grannen i detta fall bör anses uppenbart onödigt. 
 
Enligt kommunens byggnadsordning kan en bastu om högst 15 m2 uppföras 
närmare strandlinjen än 30 meter. Byggnadens golvhöjd skall dock vara 
minst +1,5 meter. 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att platsen i fråga är lämplig för 
byggnaden.   
 
Byggnads- och miljönämnden besluter, med stöd av PBL 72 § bevilja sö-
kanden bygglov för bastu på fastigheten Alviken 1:30 i Svinö by.  
 
Fritidshuset färgsätts med ljus grå träfasad samt mörkt tak 
 
Nybyggnadens golvnivå bör ligga på minst +1,5 meter över MVN. 
 
Nämnden påminner dock om att ansvaret för eventuella fuktskador p g a 
högt vattenstånd är byggherrens. 
 
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga 
kraft (PBL 76 §). 
 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
----------- 
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DEL AV BJÖRKHAGEN 1  2:65 I HELLESTORP Ekonomibyggnad (Förråd)  
 
 

BMN 59 § 
17.4.2018 

Alex Eriksson anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på del av fas-
tigheten Björkhagen I, 2:65 i Hellestorp. Byggnadsplatsen i fråga är ett ar-
rendeområde om 2146 m2. Sökanden har åländsk hembyggdsrätt. 
 
Platsen är belägen mellan Flakavägen och stranden i mellersta Hellestorp.  
Adressen är Kannovaravägen 1. Fastigheten är sedan tidigare obebyggd. 
Enskild väg finns till byggnadsplatsen.   
 
Sökande avser uppföra en 116 m2 stor ekonomibyggnad två plan.  
 
Byggnaden färgsätts med ljusgrå träfasad samt mörkgrått tak.   
 
Avståndet till rålinjer är tillräckliga.  
 
Byggnadsinspektören har besökt platsen den 10.4.2018.   
 
Byggnadsinspektören har informerat grannarna i området. En granne har 
betonat hänsynen till vägservitut på området i fråga. 
 
Byggnadsinspektörens  beslutsförslag: 
Byggnads- och miljönämnden besluter, med stöd av PBL 72 § bevilja sö-
kanden bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad på del av fastigheten 
Björkhagen I, 2:65 i Hellestorp 
 
Nybyggnaden färgsätts med ljusgrå träfasad samt mörkgrått tak.   
 
Arbetet få inte utan särskilt tillstånd påbörjas innan beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
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NILSASGÅRD 2:11 i Norrby, Ekonomibyggnad (Hönshus/Atelje)  
 
 

BMN 60 §, 
17.4.2018 

Sara Tobiasson och Markus Malm anhåller om bygglov för ett kombinerat 
hönshus och ateljé på fastigheten Nilsasgård 2:11 i Norrby  
 
Fastigheten är belägen mellan Norrbyvägen och Norrskogsvägen. Den är 
6950m2 stor och tidigare bebyggd med ett äldre bostadshus samt ekonomi-
byggnader. Av den ursprungliga byggrätten om 1042 m2 återstår tillräckligt.   
 
Fastigheten ingår i delgeneralplanen över kommunens centrala delar. I ge-
neralplanen har fastigheten betäckningen BE ”Småhusdominerat bostads-
område”. Området skall detaljplaneras innan bygglov för ny bebyggelse kan 
beviljas. 
 
Om åtgärden innebär avvikelser från generalplan kan ansökan om bygglov 
bifallas om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger 
särskilda skäl att medge avvikelser. Detsamma gäller inom områden i behov 
av planläggning och på områden där byggnads- eller åtgärdsbegränsning 
gäller…  
Ur PBL 72 § 3 mom. 
 
Området i fråga är dessutom i generalplanen betecknat såsom ”Kulturhisto-
riskt värdefullt bebyggt område”. /Vid ny- till och ombyggnation bör man 
särskilt beakta anpassande av åtgärder till den kulturhistoriskt och ur land-
skapssynpunkt värdefulla miljön./     
 
Sökande avser uppföra ett kombinerat hönshus och ateljé om 30 m2.  
 
Byggnaden har trä samt putsad fasad och filt tak. Taket är ett åstak. Fasa-
derna färgsätts med mörk röd panel samt ljus röd puts och svart tak. Bygg-
nadens arkitektur bör anses passa väl in i kulturlandskapet. 
 
Avståndet till rålinjer, övriga byggnader och vägar är tillräckliga.  
 
Byggnadsinspektören har hållit syn med grannarna på platsen den 
12.4.2018. Protokoll som bilaga. 
  
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § 3 mom be-
vilja avvikelse från generalplanens bestämmelse angående byggförbud tills 
detaljplan föreligger. Avvikelsen motiveras med byggnadens ringa storlek 
samt goda anpassning till kulturmiljön. 
 
Nämnden besluter vidare med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för ny-
byggnad av hönshus och ateljé på fastigheten Nilsasgård 2:11 i Norrby. 
Nämnden betonar dock att bygglovet gäller själva byggnaden. Möjligheter-
na till djurhållning på tomten kan efter detaljplanering komma att begrän-
sas. 
 
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit 
laga kraft (PBL 76 §) 
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Bestämmelserna angående gödselhantering samt djurhållning i allmänhet 
bör följas. Djurhållningen eller gödselhanteringen får inte heller innebära 
olägenheter för grannarna. 
 
Övervakande myndighet av djurhållning och gödselhantering är ÅMHM.  
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
 
Protokoll från platssyn biläggs såsom BMN Bilaga A- 60 §. 
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SKÖTNABBUDDEN 1:64  I NÅTÖ by, Lagerbyggnad  
 
 

BMN 61 §, 
17.4.2018 

Nordic Trout Ab (tid. Ålands fiskförädling) anhåller gn. VD Olof Karlsson 
om bygglov för en förrådsbyggnad på fastigheten Skötnabbudden 1:64 på 
Nåtö.  
 
Platsen är belägen i närheten av stranden på sydvästra Nåtö. Fastigheten är 
ca 7,2 ha stor. Återstående byggnadsrätt är tillräcklig.   
 
Sökande söker bygglov för en tälthall med stålstomme om 100 m2. Kon-
struktionen har formen av en långsmal kupolhall. 
 
Tälthallen har blå/vit tältbeklädnad. 
 
Avståndet till rålinjer, väg samt stranden är tillräckliga.  
 
Byggnadsinspektören har gjort platssyn den 12.4.2018. 
 
Grannarna är inte informerade i ärendet för att ärendet avses behandlas som 
ett tillfälligt bygglov. Noteras kan också att närmaste grannen består av ett 
naturskyddsområde. 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Byggnads- och miljönämnden besluter, med stöd av PBL 72 § bevilja sö-
kanden ett tidsbundet bygglov för tälthall om 100 m2 på fastigheten Sköt-
nabbudden 1:64 på Nåtö. 
 
Det tidsbundna bygglovet gäller t o m 1.6.2023. 
 
Beslutet motiveras med att konstruktionen till sin karaktär är att betrakta 
som tillfällig. Därför har heller inte grannarna informerats i ärendet. 
 
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit 
laga kraft (PBL 76 §) 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
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LINDBERG 2:3 I KNUTSBODA BY Tolkning av byggnadslov 26/2007  
 
 

BPN 50 § 
17.04.07   

GYLLENDAHL GUY OCH ERIKSSON HILKKA  Ansökan om 
byggnadslov för tillbyggnad av bostadshus på lägenheten Lindberg rnr 
2:3 i Knutboda by 
 
Guy Gyllendahl och Hilkka Eriksson ansöker om byggnadslov för en till-
byggnad om 34 m² i ett plan till befintligt bostadshus om 80 m². 
Tillåten byggnadsrätt är 240 m². 
 
Byggnadsinspektörens förslag till beslut: 
Byggnads- och planläggningsnämnden beslutar att bevilja Guy Gyllendahl 
och Hilkka Eriksson sökt byggnadslov mot att lagar och förordningar lända 
till efterrättelse. 
 
 
BESLUT:  
Byggnads- och planläggningsnämnden beslöt enhälligt att omfatta förslaget 
till beslut. 
------------ 
 

BMN 62 §, 
17.4.2018 

Sarah Lindblad äger fastigheten Lindberg 2:3 i Knutsboda sedan mars 2011. 
Adressen är Lembötevägen 31. Fastigheten är bebyggd bl a annat med en 
byggnad som är byggd som ett fritidshus under 60-talet (alltså före bygglov 
krävdes). Byggnaden är ännu idag registrerad såsom fritidshus. 
 
Byggnaden är tillbyggd i två etapper, den senaste enligt bygglovet 26/2007. 
Byggnaden är efter gjorda tillbyggnader ca 115 m2 stor.  
 
Ursprunglig del   50 m2 
Tillbyggnad 1   31 m2 
Tillbyggnad 2   34 m2 
Totalt  115 m2 
 
Byggnaden har under lång tid använts som bostadshus. Formellt sett har 
inte ägaren anhållit om ändring av användning från fritidshus till bostads-
hus. Användningen som bostadshus har möjliggjorts genom att magistraten 
utan att höra kommunen godkänt inflyttning i byggnaden registrerad som 
fritidshus.   
 
Sarah Lindblad anhåller nu genom ombudet Markus Måtar om att nämnden 
godkänner (i efterhand) byggnaden för fast boende. 
   
Måtar motiverar anhållan med att nämnden vid beslutet gällande bygglov 
26/2007 förutom bygglovet för ansökt tillbyggnad även godkänt ändring av 
byggnadens användning från fritidshus till bostadshus.  
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Frågan är huruvida benämningen bostadshus i beredningen avser byggna-
dens användning eller dess klassificering. Vid tidpunkten för behandlingen 
av bygglov 26/2007 gällde den ”gamla” byggnadslagen i landskapet. 
 
Byggnadens klassificering har två större betydelser; 
1) Byggnadens ekonomiska värde 
2) Byggnadens användningsmöjlighet 
 
För att få lite perspektiv för hur föredragande tjänsteman samt nämnden ar-
betade strax före det aktuella bygglovsbeslutet har byggnadsinspektören 
granskat byggloven 88/2006, 89/2006 samt 100/2006. Samtliga ärenden där 
nämnden har godkänt ändring av fritidshus till bostadshus. 
 
Ur ärendenas beredning kan nämnas; 
- sovrummens storlek 
- husets rumshöjd 
- fönsterytan i förhållande till lägenhetsytan 
- avloppsvattnets omhändertagande 
- byggnadens värmeisolering 
 
Ingen av dessa faktorer omnämns i beredningen av bygglovsbeslutet 
26/2007. 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Nämndens bestämda åsikt är att benämningen bostadshus i beredningen av-
ser byggnadens användning, pågående eller planerad, inte byggnadens klas-
sificering. 
 
Fastighetens ägare anhåller heller inte enligt den bygglovsanhållan som lig-
ger till grund för bygglov 26/2007 om ändring av byggnadens användning, 
endast tillbyggnad. 
 
Nämndens åsikt grundar sig också på att ingen av de faktorer som normalt 
har berörts i ärenden som gällt ändring av byggnads användning från fri-
tidshus till bostadshus omnämns i beredningen av bygglov 26/2007. 
 
Ändring av klassificeringen av den aktuella byggnaden kan prövas utifrån 
en separat anhållan till nämnden. Prövningen sker då i förhållande till da-
gens bestämmelser. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
 
Begäran om klarläggande och ändring av användning biläggs såsom BMN 
Bilaga A-62 § 
 
Bygglovs besluten 88/2006, 89/2006 samt 100/2006 biläggs såsom BMN 
Bilaga B-62 § 
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NORRKULLA 1:139 I JÄRSÖ BY, Godkännande av samlingslokal, självrättelse  
 

 
BMN 45 § 
27.3.2018 

Gun Holmström konstaterades vara jävig. Holmström avlägsnade sig under 
ärendets behandling och beslut.  
 
I den aktuella tillbyggnaden finns ett offentligt samlingsutrymme som äm-
nas användas även för mindre sammankomster. Utrymmet bör därför god-
kännas såsom samlingsutrymme i enlighet med LL om offentliga nöjestill-
ställningar samt PBL 72a §. 
 
Den egentliga samlingssalen är 41,5 m2 stor.   
 
Utrymningsvägar 
Det finns två separata utrymningsvägar samt nödutrymningsmöjlighet. Ut-
rymningsvägarna har en nettobredd om ca 2,3 meter. Dimensioneringen är 
2,3 x 150 ger max 345 pers.  
 
Dimensionering enligt yta 
Samlingssalen; 41,5/1,0 pers ger max 41 pers. 
 
Ventilation 
Enligt ÅMHM beslut skall samlingsutrymmet ha en ventilationskapacitet 
om 7 lit/s/pers.  
41 x 7 ger 287 lit/sek. Enligt uppgift är ventilationens effekt 435 l/s. Venti-
lationen är alltså tillräcklig. 
 
Toaletter 
I  hallen  samt  aulan  finns  totalt  2  toaletter.  Av dessa  är  den  ena  sk.  handi-
kapptoalett. En toalett anses räcka för upp till 60 personer. 41/60 ger 1 toa-
lett. Detta uppfylls. 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Samlingsutrymmet i fråga godkänns för 41 personer. 
 
Tillfälligt kan flera personer godkännas av räddningsmyndigheten. 
 
Följande villkor följer med godkännandet; 
- Beslutet skall hängas upp på synlig plats i lokalen 
- Stolarna som används rekommenderas vara kopplande i rader 

med gångar längs båda väggarna. 
- Räddningsplan skall hängas upp i lokalen 

 
Samlingsutrymmet skall vara tillgängligt även för rörelsehämmade perso-
ner. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
 

BMN 63 § 
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17.4.2018 
Gun Holmström konstaterades vara jävig. Holmström avlägsnade sig under 
ärendets behandling och beslut.  
 
En närmare granskning av ärendet har gett vid handen att ÅBBS innehåller 
en faktor om 1,7 vid bestämning av maximalt personantal i samlingsut-
rymmen.  
 
Dimensionering enligt yta skall vara; 
Samlingssalen; 41,5/1,7 pers ger max 70 pers. 
 
Ventilation 
Enligt ÅMHM beslut skall samlingsutrymmet ha en ventilationskapacitet 
om 7 lit/s/pers.  
70 x 7 ger 490 lit/sek. Enligt uppgift är ventilationens effekt 435 l/s. Venti-
lationen ger alltså ett max personantal om 62 personer. 
 
Utrymmesvägarna samt antalet toaletter tillåter 62 personer i lokalen. 
 
Stadganden rörande omprövning och rättelse av beslut 
 
Om ett beslut grundar sig på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på 
uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfaran-
det då beslutet fattades, får myndigheten undanröja sitt felaktiga beslut och 
avgöra ärendet på nytt. (45 § Förvaltningslagen för landskapet Åland, nedan 
”FL”) 
 
En myndighet behandlar ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts 
begäran. Initiativet skall tas eller begäran om rättelse av ett fel framställas 
inom fem år från det beslutet fattades. (47 § FL)     
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 

  Nämnden besluter återta beslutet enligt 45 §, 27.3.2018 i sin helhet. 
 
Nämnden besluter godkänna samlingsutrymmet i fråga för 62 personer. 
 
Tillfälligt kan flera personer godkännas av räddningsmyndigheten. 
 
Följande villkor följer med godkännandet; 
- Beslutet skall hängas upp på synlig plats i lokalen 
- Stolarna som används rekommenderas vara kopplande i rader 

med gångar längs båda väggarna. 
- Räddningsplan skall hängas upp i lokalen 

 
Samlingsutrymmet skall vara tillgängligt även för rörelsehämmade perso-
ner. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
------------- 
 
Ärendet förklarades omedelbart justerat. 
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MOTION om försäljning av kommunens mark i Norrby 
 

Kfge 107 § 
25.10.2017 

Kommunfullmäktigeledamot Joakim Sjögren har som första undertecknare 
inför kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2017 lämnat in en 
motion till kommunfullmäktiges ordförande Robert Mansén. 
 
Kommunfullmäktigeledamot Joakim Sjögren motionerar om att kommun-
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över en eventuell försälj-
ning av kommunens markområde (417-412-6-24) i Norrby vid Kajtovik. 
 
Fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens 
gemensamma angelägenheter, efter det att behandlingen av de i föredrag-
ningslistan nämnda ärendena slutförts. Motion ska i skriftlig form lämnas 
till fullmäktiges ordförande senast före sammanträdets början. 
 
Då motion inlämnats till ordföranden ska motionens första undertecknare 
beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan överläggning remitteras 
till kommunstyrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas. 
 
BESLUT: 
Efter att motionens första undertecknare ledamot Joakim Sjögren beretts 
tillfälle att yttra sig beslöt kommunfullmäktige enhälligt att remittera  
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Motionen bifogas protokollet som Bilaga A-107 §. 
------------- 
 

Le Kst 307 § 
20.11.2017 

Kd:s förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommundirektören 
för att inkomma med förslag till pris/m2 baserat på en värdering av tomterna 
och att i samråd med tekniska sektorn utreda möjligheten (även ekono-
miskt) och tidsperspektivet för att anlägga vattenledning till området. Detta 
så att närliggande fastigheters intressen för vattenanslutning utreds och klar-
läggs inför fortsatt behandling av ärendet. 
********** 
 
BESLUT: 
Ärendet bordläggs för politiska diskussioner. 
-------------- 

 
Le Kst 346 § 
11.12.2017 

BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att remittera ärendet till byggnads- och 
miljönämnden för att utreda vilka möjligheter som finns för att exploatera 
området. 
------------  
 
 

BMN 7 §,  
16.1.2018 
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Beslutsunderlag; 
Det aktuella området i Norrby är en del av fastigheten Södergård 6:24. Om-
rådet i fråga är 44 260 m2 (4,43 ha) stort. Området gränsar såväl i söder som 
i norr till bebyggda strandområden. 
 
Området har strand mot Kajtoviken i väster. Strandlinjen är ca 220 meter 
lång. Vattenområdet utanför är samfällt inom Norrby by.  
 
Enskild väg går i områdets östra rålinjen. En ellinje löper snett över områ-
det. Kommunal vattenledning slutar ca 100 meter söder om områdets södra 
rålinje. Byggnads och miljönämnden har nyligen låtit förnyelseavverka om-
rådet.  
 
Utvecklingsmöjligheterna hos det aktuella området är goda. Man kan t ex 
stycka ut ett fåtal tomter med egen strand. Efter detaljplanering av ett något 
större område kan man t ex stycka ut flera tomter med gemensam strand.   
 
Avloppsfrågan samt vägfrågan får större vikt ju flera nya tomter man avser 
stycka ut. 
 
Förslag; 
- Området styckas upp i fyra delar varav tre är nya strandtomter om ca 9000 
m2. 
- Körvägar byggs på området ca 230 lm 
- Gemensamt reningsverk anläggs på platsen för minst 15 pe 
- Vattenledningen byggs ut ca 330 m 
- Ellinjen flyttas eller grävs ner 
(se bifogad styckningsplan) 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:  
Nämnden besluter meddela kommunstyrelsen i Lemland att utvecklings-
möjligheterna hos det aktuella området är goda. Man kan t ex stycka ut ett 
fåtal tomter med egen strand. Efter detaljplanering av ett något större om-
råde kan man t ex stycka ut flera tomter med gemensam strand.   
 
Förslag på exploatering; 
- Området styckas upp i fyra delar varav tre är nya strandtomter om ca 9000 
m2. 
- Körvägar byggs på området ca 230 lm 
- Gemensamt reningsverk anläggs på platsen för minst 15 pe 
- Vattenledningen byggs ut ca 330 m 
- Ellinjen flyttas eller grävs ner 
(se bifogad styckningsplan) 
 
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lemland. 
 
Gun Holmströms beslutsförslag:  
Nämnden besluter meddela kommunstyrelsen i Lemland att utvecklings-
möjligheterna hos det aktuella området är goda. Man kan t ex stycka ut ett 
fåtal tomter med egen strand. Alternativet är att efter detaljplanering av ett 
något större område kan man t ex stycka ut flera tomter med gemensam 
strand.   
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Området kan t ex styckas upp i fyra delar varav tre är nya strandtomter om 
ca 9000 m2. Den fjärde delen förblir skogsmark. 
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lemland. 
 
Förslaget understöddes av Kirsi Sundholm. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade enhälligt Gun Holmströms beslutsförslag. 
-------------  
 
Förslag till styckningsplan bifogas såsom BMN Bilaga A - 7 §. 
 

Le Kst 27 § 
05.02.2018 

Kd:s förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta byggnads- och miljönämndens för-
slag att området styckas i fyra delar varav tre är nya strandtomter och den 
fjärde förblir skogsmark. Förslaget till styckningsplan bifogas beredningen. 
Kommunstyrelsen beslutar att tekniska nämnden ges i uppdrag att projek-
tera och kostnadsberäkna anläggande av vattenledning till området så att 
detta tillgodoses enligt uppgjord styckningsplan samt intill liggande fastig-
heter. En kommande utförsäljning av dessa tomter kommer att ske genom 
fullmäktigebeslut om detta inte framledes delegeras. Detta innebär en 
mindre avvikelse från kommunens markanvändningsplan där visionen var 
att planera området för fast boende.  Förutom kostnadsberäkningen behöver 
tekniska nämnden göra en bedömning när vattenledning till området tidigast 
kan anläggas. Kommunstyrelsen beslutar att avloppsfrågan för fastigheterna 
skall hanteras i normal ordning av de kommande fastighetsägarna, enskilt 
eller gemensamt, och således inte bekostas eller anläggas av kommunen.   
********* 
 
BESLUT: 
Ärendet återremitteras till byggnads- och miljönämnden för att utreda flera 
alternativ. 
-------------  
 

BMN 64 §,  
17.4.2018 

Beslutsunderlag; 
Ark Ursula Koponen har nu utarbetat fyra skissförslag till detaljplanering 
av det aktuella området i Norrby.    
 
Förslagen är; 
A, 5 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet 
B, 6 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet 
C, 8 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet 
D, 9 tomter jämte grönområden, vägar småbåtshamn och badmöjlighet 
 
Ursula Koponen beskriver förslagen enligt följande; 
 
Här är fyra skisser för kommunens markområde i Norrby.  Renings-
verket har jag inte ritat på skisserna, eftersom det beror lite på typ 
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var den ska placeras. Har tänkt sydöstra hörnet eller i anslutning till 
hamnen.  
Elledningen ska antingen flyttas så att den följer fastighetens östra 
och södra gräns eller helst kablas.  
Jag har försökt få sjöutsikt från alla tomter och att alla har anslutning 
till park.  
Det går att exploatera området med 8 – 9 tomter men finns det efter-
frågan på den typen av boende på detta område som i varje fall lig-
ger lite i periferin? Förslag A och B känns mera lockande. 
Skalan i skisserna är 1:1500.  

 
Hälsningar Ursula 
---------- 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:  
Nämnden besluter delge kommunstyrelsen i Lemland Ark. Ursula Kopo-
nens samtliga fyra skissförslag som komplettering till tidigare levererat 
styckningsplan med tre tomter. 
 
Noteras bör att Koponens skisser inte är styckningsförslag utan detaljplane-
skisser. En detaljplan innebär som känt en hel del skyldigheter för kommu-
nen som inte en normal styckning innebär. 
 
Avloppsfrågan samt vägförbindelsen till området får större vikt ju flera nya 
tomter man avser ordna. 
 
Ärendet delges kommunstyrelsen i Lemland. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
-------------  
 
Ark Koponens detaljplaneskisser bifogas såsom BMN Bilaga A - 64 §. 
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BAB BERGHÄLL/BAB BERGÖ STRAND  Anhållan om planändring, del av fastigheten Ber-
göpark 2:118 i Järsö by  
 
 

BMN 6 §,  
16.1.2018 

Beslutsunderlag; 
Bab Berghäll är ett bolag som avser förvärva tomt 1 i kvarter 4081 (2:120) 
Bab Bergö strand äger tomt 2 i kvarter 4081 (2:119) 
 
De båda bolagen anhåller nu om en planeändring som skulle möjliggöra 20 
båtplatser på parkområdet mellan de aktuella tomterna och stranden..  
 
Parkområdet (del av Bergöpark 2:118) ägs av Lemlands kommun. 
Vattenområdet norr om parkområdet ägs av Konsensus hus (lagfarten dock 
ännu i FAB Bergös namn. 
 
Enl 67 § p 1 i PBL krävs bygglov för småbåtshamn med plats för flera än 
10 båtar. Att ge bygglov på parkområdet för en småbåtshamn för 20 båtar 
strider mot planebestämmelserna. För att småbåtshamnen skall vara möjlig 
behövs alltså en planeändring.  
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:  
Nämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen i Lemland att; 
- Aktuell anhållan bifalls 
- Som planläggare godkänns ark. Ursula Koponen   
- BMN ombesörjer planläggningsarbetet 
- Kostnaderna faktureras Bab Berghäll och Bab Bergö strand, hälften var.  
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
-------------  
 
Anhållan om planeändring biläggs såsom BMN Bilaga A - 6 §. 
 

Kst 26 § 
05.02.2018 

Kd:s förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta byggnads- och miljönämndens för-
slag vilket innefattar följande: 
 
- Den aktuella anhållan godkänns. 
- Som planläggare godkänns arkitekt Ursula Koponen.   
- BMN ombesörjer planläggningsarbetet. 
- Kostnaderna faktureras Bab Berghäll och Bab Bergö strand, hälften var.  
********* 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.  
------------ 
 

BMN 65 §,  
17.4.2018 

Beslutsunderlag; 
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Ark Ursula Koponen har nu utarbetat ett förslag till detaljplanering av det 
aktuella området strandområdet på Bergö i Järsö by. Förslaget innebär att 
en del av vattenområdet utanför reserveras för småbåtshamn.    
 
Planeändringen möjliggör byggande av en småbåtshamn för 20 småbåtar. 
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag:  
Nämnden besluter ordna samråd om förslaget till ny detaljplan. Berörda 
samt grannarna inbjuds.  
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag. 
-------------  
 
Förslag till planeändring biläggs såsom BMN Bilaga A - 65 §. 
Förslag till planeändringsbeskrivning biläggs såsom BMN Bilaga B - 65 §. 
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VESTERÖJEN 2:64 I VÄSTERÄNGA BY, Förhandsbesked gällande exploatering  
 
 

BMN 66 § 
17.4.2018   

Emma Vera anhåller om förhandsbesked angående exploatering av fastig-
heten Vesteröjen 2:64 efter styckning av den samma.  
 
Fastigheten Vesteröjen 2:64 är belägen i Västra Västeränga. Fastigheten 
ligger i närheten av vägen till Krejarudden.  
 
Fastigheten är 5400 m2 stor och har en strandlinje om ca 115 m. Enskild 
väg finns ca 20 m norr om fastigheten. Enligt lagfartsbeviset är inte Emma 
Vera ägare till fastigheten.   
 
Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus samt en ekonomibyggnad. 
 
Enligt PBL (plan- o bygglagen) skall en tomt vara minst 2000 m2 stor. 
 
Enligt BO (byggnadsordningen) skall en strandtomt ha en strandlinje om 
minst 40 meter. 
 
Enligt PBF är byggrätten på oplanerat område 15 %. 
 
Emma Vera önskar stycka fastigheten i två delar (2700 m2 vardera så att 
den västra delen får en strandlinje om ca 70 m och den östra minst 40 me-
ter.  
 
Den nya östra delen önskar Vera bebygga med ett bostadshus om ca 240 m2 
samt ett bilgarage. 
 
Tomter får bebyggas med ett fritids- eller bostadshus med två lägenheter. 
Ifall byggnaden har endast en lägenhet får en separat gäststuga om max 40 
m2 byggas. Är tomten bebyggd med ett bostadshus får man istället för en 
gäststuga bygga en sidobostad om max 80 m2. 
 
Bostadshuset skall placeras minst 30 meter från strandlinjen, minst 5 meter 
från rålinjen, samt ha en golvhöjd på minst +2,0 m över MVN.  
 
Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Nämnden besluter meddela Vera att nämnden inte ser några hinder för 
styckning av den aktuella fastigheten i två delar samt bebyggande av den 
nya östra delen med bostadshus samt garage. 
 
Styckning av fastigheter samt stiftande av vägrätter sköts av lantmäteriver-
ket. 
 
Jordförvärvstillstånd söks hos Ålands landskapsregering. 
 
Bygglov samt avloppstillstånd söks hos Lemlands kommun. 
 
 
BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.  
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ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 
 
BMN 67 § 
17.4.2018 

 
 
Tjänstemannabeslut; 
- Vesterbacka 2:5, Rörstorp, Ny vedspis och skorsten i bostadshus 
- Soltorp 2:37, Lemböte, Nybyggnad av fritidshus(gäststuga) 
- Lillåker 1:30, Rörstorp, Nybyggnad av ekonomibyggnad(förråd) 
 
 
Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag; 
Nämnden antecknar ärendena till kännedom.  
 
 
BESLUT: 
 
------------- 
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NÄMNDENS NÄSTA SAMMANTRÄDE  
 
 

BMN 9 § 
16.1.2018 

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 2018; 
 
Våren  
- 20.2. 
- 20.3 
- 17.4  
- 15.5 
- 19.6 
 
Hösten 
- 21.8 
- 18.9 
- 16.10 
- 20.11 
- 18.12 
 
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. 
-------------     

 
BMN 68 § 
17.4.2018 

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag; 
Nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 15.5.2018 kl 19.00.  
 

 
BESLUT; 
Nämnden sammanträder nästa gång tisdagen den 15.5.2018 kl 19.00 i 
kommungården i Klemetsby. 
------------- 
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MÖTETS AVSLUTANDE  
 
 

BMN 69 § 
17.4.2018 

 
BESLUT; 
Sammanträdet avslutades kl 20.45.          
------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 57, 62, 64-66, 68-69 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande en-
ligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 53-56,  67 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda be-
slut. 
 
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, skyl-
dighet 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: 53-56,  67 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 
av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommun-
medlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen 
räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas 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 rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som fram-
ställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan änd-
ring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommun-
medlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101  MARIEHAMN 
 
Paragrafer: -- 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem an-
ses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22101  MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 58-61, 63 
 
Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räk-
nas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
 
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar.  
Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu-
tet 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 den kommunala anslags-
tavlan
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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 skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt be-
styrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 

§ 9998, BMN 17.4.2018 19:00 Sida 60


	BMN, 17.4.2018 19:00, Protokoll
	§ -2 Närvarande
	§ 53 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
	§ 54 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
	§ 55 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
	§ 56 BMN FÖRDELNING AV ADMINISTRATIVA KOSTNADER 2017
	Bilaga: BMN Bilaga A - 56 §

	§ 57 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017, Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
	Bilaga: BMN Bilaga A - 57 §
	Bilaga: BMN Bilaga B - 57 §
	Bilaga: BMN Bilaga C-57 §

	§ 58 ALVIKEN 1:30 I SVINÖ BY,  Bastubyggnad
	§ 59 DEL AV BJÖRKHAGEN 1  2:65 I HELLESTORP,  Ekonomibyggnad (Förråd)
	§ 60 NILSASGÅRD 2:11 i Norrby , Ekonomibyggnad (Hönshus/Atelje)
	Bilaga: BMN Bilaga A 60 §

	§ 61 SKÖTNABBUDDEN 1:64 I NÅTÖ by, Lagerbyggnad 
	§ 62 LINDBERG 2:3 I KNUTSBODA BY, Tolkning av byggnadslov 26/2007
	Bilaga: BMN Bilaga A - 62 §
	Bilaga: BMN Bilaga B- 62 §

	§ 63 NORRKULLA 1:139 I JÄRSÖ BY, Godkännande av samlingslokal, Självrättelse
	§ 64 MOTION om försäljning av kommunens mark i Norrby
	Bilaga: BMN Bilaga A - 64 §

	§ 65 BAB BERGHÄLL/BAB BERGÖ STRAND  Anhållan om planändring, del av fastigheten Bergöpark 2:118 i Järsö by
	Bilaga: BMN Bilaga A - 65 §
	Bilaga: BMN Bilaga B - 65 §

	§ 66 VESTERÖJEN 2:64 I VÄSTERÄNGA BY, Förhandsbesked gällande exploatering
	§ 67 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
	§ 68 NÄMNDENS NÄSTA SAMMANTRÄDE
	§ 69 MÖTETS AVSLUTANDE
	§ 9998 Ändringssökande


