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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 53 §
21.5.2019

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

Kallelsen är kungjord och meddelad torsdagen den 16.5.2019.

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 54 §
21.5.2019

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Susanna Jansén och Torolf Beckman.
Protokolljusteringen  sker  den  23.5.2019  kl  16.10  vid  Elektrolindning  i
Mariehamn.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 55 §
21.5.2019

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 53 - 69 §§.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/319/2019

Garagebacken 8:0 Lumparby Garage tillbyggnad

BMN 56 § 
21.5.2019

Åkeri Söderström & Karlsson anhåller om bygglov för tillbyggnad av gara-
ge/servicebyggnad på fastigheten Garagebacken 8:0 i Lumparby. 

Platsen är belägen vid fd Lumparlands såg Ab.  

Sökande önskar bygga till  verkstadsbyggnaden om 140 m2  med 640 m2.
Byggnadens storlek blir efter tillbyggnad 780 m2.

Den aktuella fastigheten är 4938 m2 stor och bebyggd med ett garage om ca 
220 m2 samt en verkstadsbyggnad om 140 m2. Återstående byggrätt finns 
om ca 380 m2.

Byggherren har inlämnat en kopia på anhållan om sammanslagning av Ga-
ragebacken med grannfastigheten Lumparlands såg 1:19. Den fastigheten 
10600 m2 stor och har en ledig byggrätt om ca 950 m2 

Efter sammanslagning finns alltså ledig byggrätt om ca 1330 m2 vilket är 
tillräckligt.

Tillbyggnadens fasad görs av röd plåt och taket av svart plåt.

Tillbyggnadens avstånd till, vägar och övriga byggnader är tillräckliga. 
Avståndet till fastigheten i väster är under fem meter. Grannfastigheten har
dock samma ägare.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 10.4.2019. 

Byggnaden förses med vattenledning.

Byggnadsinspektören och brandinspektören har uppgjort ett brandtekniskt
PM över tillbyggnaden i fråga (som bilaga).

Grannarna har informerats i detta ärende och getts möjlighet att utlåta sig.
Inga yttranden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter, med stöd av PBL 72 § bevilja sö-
kanden bygglov för tillbyggnad av befintlig garage/servicebyggnad på fas-
tigheten Garagebacken 8:0 i Lumparby. 
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LEMLANDS KOMMUN

Tillbyggnadens väggar görs av röd plåt och taket av svart plåt.

Det brandtekniska PM:et bör följas.

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

Vid slutsyn skall fastighetssammanslagningen vara genomförd.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens förslag.
----------- 

Bilaga
Brandtekniskt PM 13.5.2019
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LEMLANDS KOMMUN

LE/315/2019

Matildabo 4:86 Norrby Bastubyggnad

BMN 57 § 
21.5.2019

Monica Hägerstrand Selander anhåller om bygglov för en bastu på fastighe-
ten Matildabo 4:86 i Norrby. 

Byggnadsplatsen är en strandtomt med strand mot norr. Strandlinjen är ca 
60 meter. Fastigheten i fråga är 5,85 ha stor.  

Enskild väg finns till byggnadsplatsen. 

Sökande avser uppföra en bastu om 10 m2.  

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 15 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.  

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

närmare än 30 meter från strandlinjen.

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 9.5.2019.

Grannarna har inte hörts i ärendet. Detta därför att bastun till sin storlek rätt
liten och placeringen rätt långt från grannar. 

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fas-
tigheten Matildabo 4:86 i Norrby.

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak. 

Byggnadens golvnivå skall ligga på minst +1,5 m över MVN

Ansvar över fuktskador på grund av t ex högt vattenstånd är byggherrens.
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LEMLANDS KOMMUN

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

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

LE/364/2019

Altorp 3:50 Norrby Bostadshus tillbyggnad

BMN 58 § 
21.5.2019

Peter Sjölund anhåller om bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastig-
heten Altorp 3:50 i Norrby. 

Byggnadsplatsen är belägen lite norr om Ullvik med strand mot väster. 
Strandlinjens längd är ca 70 meter. Fastigheten i fråga är 5600 m2 stor och 
tidigare bebyggd med ett bostadshus, ekonomibyggnad samt bastu. Av ur-
sprunglig byggnadsrätt om 840 m2 återstår tillräckligt. 

Enskild väg finns till byggnadsplatsen. 

Sökande avser bygga till befintligt bostadshus om 50 m2 med 110 m2 i ett
plan. Bostadshuset blir efter tillbyggnad 160 m2

Tillbyggnadens utseende är anpassat till det befintliga husets.

Tillbyggnaden planeras färgsättas med vit fasad samt svart tak, i likhet med
befintlig byggnad. 

Energikalkylen visar godkänt värde.

Avståndet  mellan  tillbyggnaden  och  övriga  byggnader  samt  rålinjer  och
strandlinjen är tillräckliga.  

Tillbyggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 13.5.2019.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna hade tid på sig till den 20.5.2019
att yttra sig i ärendet. Inga yttranden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bygglov för
tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Altorp 3:50 i Norrby. 

Tillbyggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak i likhet med befintlig
byggnad. 

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft (PBL 76 §)
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LEMLANDS KOMMUN

Vid i bruktagning av tillbyggnaden skall byggnadens avloppsarrangemang
uppfylla gällande krav.

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

LE/347/2019

Del av Södergård 4:25 Bistorp Lantbruksbyggnad (Vindskydd för häs-
tar)

BMN 59 § 
21.5.2019

Bernt Björklund och Tove Pahlman anhåller om bygglov för nybyggnad av 
vindskydd för hästar på del av fastigheten Södergård 4:25 i Bistorp. 

Byggnadsplatsen är belägen längs kommunalvägen i Bistorp. Den är 15400 
m2 stor och tidigare bebyggd med ett äldre bostadshus samt ekonomibygg-
nader. Av den ursprungliga byggrätten om 2310 m2 återstår tillräckligt.  

Vindskyddet blir 21 m2. Det byggs i trä med stora öppningar i ena långsi-
dan.

Byggnaden färgsätts med röd fasad och mörkt tak. 

Avståndet till rålinjer, övriga byggnader och vägar är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 10.5.2019. 
 
Grannen har informerats i ärendet. Inget yttrande har inkommit inom utsatt
tid.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § 3 mom. 
bevilja bygglov för djurskyddsbyggnaden på del av fastigheten Södergård
4:25 i Bistorp.

Byggnaden färgsätts med röd fasad och mörkt tak. 

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

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

LE/304/2019

Myrberget II 1:55 Nåtö Bastubyggnad

BMN 60 § 
21.5.2019

Bo Gustavsson anhåller om bygglov för en bastu på fastigheten Myrberget
II 1:55 i Nåtö by. 

Byggnadsplatsen är en strandtomt med strand mot öster. Strandlinjen är ca 
70 meter. Fastigheten i fråga är 4000 m2 stor.  

Sökande avser uppföra en bastu om 15 m2. Byggnaden ersätter nyss ned-
brunnen bastu om 9 m2 på samma plats. 

Byggnaden färgsätts med grafitgrå träfasad samt svart tak. 

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 14 meter. Avståndet till
rålinjer är tillräckliga.  

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

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

närmare än 30 meter från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 14.5.2019.

Grannarna har inte hörts i ärendet. Detta därför att bastun till sin storlek är
rätt liten samt att den ersätter nedbrunnen bastu som stått på samma plats. 

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för bastu på fas-
tigheten Myrberget II 1:55 i Nåtö by. 

Byggnaden färgsätts med grafitgrå träfasad samt svart tak. 

Byggnadens golvnivå skall ligga på minst +1,5 m över MVN

Ansvar över fuktskador på grund av t ex högt vattenstånd är byggherrens.
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LEMLANDS KOMMUN

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

                                          

 
BESLUT:

                      Nämnden omfattade byggnadsinspektörens förslag.
------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/325/2019

Sofielund 1:67 Järsö Ekonomibyggnad (Garage/hall)

BMN 61 § 
21.5.2019

Fredric Olofsson m fl. anhåller om bygglov för nybyggnad av garage/hall 
på fastigheten Sofielund 1:67 på Bergö i Järsö by. 

Platsen är belägen längs Bergsstigen på östra Bergö.  

Den aktuella fastigheten är 3020 m2 stor och bebyggd med ett bostadshus.  
Byggrätten är tillräcklig.

Sökande önskar bygga en ekonomibyggnad om 74 m2. Byggnaden har en
nockhöjd om ca 7 m.

Byggnaden färgsätts med grågrön fasad och svart tak.

Nybyggnadens avstånd till rålinjen är 2,5 meter. Detta ger ett avstånd till
befintlig byggnad på andra sidan rålinjen om ca 5,0 meter. Enligt PBF 18 §
skall avståndet mellan byggnader på olika fastigheter vara minst 10 meter.
Med grannens samtycke kan avståndet mellan byggnaderna minskas.

Grannen har godkänt en placering av den nya byggnaden ca 5 meter från
dennas byggnad samt 2,5 meter från rålinjen.

Såväl den befintliga ekonomibyggnaden som den planerade har värmeisole-
rade utrymmen närmast varandra. Det brandtekniska åtgärderna är därmed
uppfyllda. 

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen den 14.5.2019. 

Grannarna har informerats i detta ärende och getts möjlighet att utlåta sig.
Inga yttranden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter, med stöd av PBL 72 § bevilja sö-
kanden bygglov för nybyggnad av garage/hall på fastigheten Sofielund 1:67
på Bergö i Järsö by. 

Byggnaden färgsätts med grågrön fasad och svart tak.
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LEMLANDS KOMMUN

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

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

LE/268/2019

Solbacka 3:95 Järsö Bostadshus tillbyggnad

BMN 62 § 
21.5.2019

Torolf Beckman anmälde jäv i egenskap av rågranne. Jäv konstaterades fö-
religga. Beckman lämnade rummet under ärendets behandling.

Robert Boman anhåller om bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastig-
heten Solbacka 3:95 på Granö i Järsö by. 

Byggnadsplatsen är belägen på södra Granö. Fastigheten i fråga är 30 400 
m2 stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus samt ekonomibyggnader. 
Strandlinjens längd är ca 90 meter. Återstående byggrätt är tillräcklig.

Enskild väg finns till byggnadsplatsen. 

Sökande avser bygga till befintligt bostadshus om 166 m2  med 57 m2 i ett
plan. Bostadshuset blir efter tillbyggnad 223 m2

Tillbyggnadens utseende och färgsättning avviker från det befintliga husets.
Det befintliga huset har grå fasad och svart tak. Tillbyggnaden har brun fa-
sad och grått tak. 

Avståndet mellan tillbyggnaden och övriga byggnader samt rålinjer är till-
räckliga. Även tillbyggnadens avstånd till strandlinjen är tillräckligt. 

Bostadshuset är kopplat till kommunalt avloppsnät.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 14.5.2019.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna hade tid på sig till den 3.5.2019
att yttra sig i ärendet. Inga yttrande har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bygglov för
tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Solbacka 3:95 på Granö i Järsö by.

Tillbyggnaden färgsätts med brun fasad och grått tak. 

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft (PBL 76 §)
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LEMLANDS KOMMUN

Också avloppsvattnet från tillbyggnaden kopplas till  kommunalt avlopps-
nät.

BESLUT:                               
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens förslag.
------------ 

Ärendet förklarades omedelbart justerat.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/277/2019

Nytt namn på avtagsväg från Ullviksvägen i Norrby

BMN 63 § 
21.5.2019

Sedan man för något år sedan ändrade Ullviksvägens sträckning i Norrby
behöver  en  del  av  gamla  Ullviksvägen  få  ett  namn.  Den  aktuella
vägsträckan betjänar  två fast  bosatta  hushåll  samt ett  fritidshus mm. Ett
tredje bostadshus är på kommande. 

Kansliet  har  efterhört  namnförslag  från  de  berörda  fastighetsägarna.
Följande namnförslag har inkommit:
- Hästnäs
- Hästnäsvägen

Det är till fördel om vägnamn är så korta och tydliga som möjligt

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter efterhöra fastighetsägarnas åsikt angående förslaget att
namnge den aktuella vägen Hästnäs.

Vägnamnet Hästnäs finns inte sedan tidigare i Lemland.
  

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

LE/306/2019

Lilla Jungfrun 9:44 Flaka Ändrad renhållningsavgift för bostadshus

BMN 64 § 
21.5.2019

Eva Johansson anhåller om ändring av renhållningsavgift för bostadshus på
fastigheten Lilla Jungfrun 9:44 i Flaka by. 

Anhållan motiveras med att hushållet fr o m februari 2019 består av 2 per-
soner, (tidigare 3). 
---------

Om avgifter  för  avfallshantering  stadgas  i  9.  kap.  i  landskapslagen  om
tillämpning av rikets avfallslag (ÅFS 83/2018).

Avgifterna för fast  bosatta  hushåll  fastställs  enligt  antal  personer som är
mantalsskrivna i bostaden 1.1. varje år. Enligt mantalslängden är fyra perso-
ner mantalsskrivna på den aktuella fastigheten 1.1.2019. Vi har dock beak-
tat att en person bor stadigvarande på serviceboende. 

Ifall vi skulle gå in för ett system att justera renhållningsavgiften då någon
flyttar ut från kommunen skulle vi också behöva fakturera dem som flyttar
in  under  året.  Systemet  borde då  också beakta  att  personer  avlider  eller
föds. Det är dock magistraten och inte kommunen som handhar folkbokfö-
ringen. 

Dagens system att inte beakta in eller utflyttningar under året är tillräckligt
rättvist och enkelt att administrera.

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden konstaterar att den aktuella renhållningsavgiften för år 2019 blivit
fakturerad för tre personer. Det är helt i enlighet med taxan.

Nämnden besluter att inte ändra renhållningsavgiften för det aktuella bo-
stadshuset på fastigheten Lilla Jungfrun 9:44 för år 2019 från tre till två per-
soner. 

Avgiften fastställs enligt två personer året efter att den tredje personen inte
längre är skriven på fastigheten.

BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens förslag.
------------ 
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LE/531/2018

Den åländska plaststrategin, Strategi för att förhindra att plast och 
mikroplast sprids i miljön

BMN 210 § 
20.11.2018

På uppdrag av landskapsregeringen har en arbetsgrupp under 2017 och 
2018 arbetat fram ett förslag till plaststrategi

Landskapsregeringen har nu sänt plaststrategin på remiss för inhämtande av
synpunkter under tiden 6.11. - 4.12.2018.

Syftet  med  den  åländska  plaststrategin  är  att  övergripande  samla  den
kunskap som finns i dag om plast och microplast i miljön, öka kunskapen
om plastens miljöpåverkan samt ge förslag och rekommendationer till hur
var och en kan bidra till en minskad spridning av plaster och microplaster i
miljön. 

Plaststrategins övergripande focusområden är;
- Plaståtervinning
- Minskad nedskräpning
- Minskad plastanvändning
- Minskad spridning av microplaster 

Dokumentet finns på regeringens hemsida regeringen.ax/nyheter. 

Miljöinspektörens förslag:
Nämnden besluter konstatera att dokumentet är omfattande och välarbetat. 

Det  vore  önskvärt  att  också  Lemland  och  Lumparland  hade  egna
kommunala  handlingsplaner  om  minskad  spridning  av  plaster  och
microplaster i miljön.

Ärendets  behandling  fortsätter  i  kommunstyrelserna  i  Lemland  och
Lumparland.

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------ 
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Le Kst 379 §
10.12.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att konstatera att dokumentet är omfattande och
välarbetat.
*********

BMN 65 § 
21.5.2019

Landskapsregeringen har nu fastställt den åländska plaststrategin. Strategin
finns tillgänglig under adressen; 

regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/s419e21_2
50419-bilaga-hemsidan.pdf

Man  kan  konstatera  att  dokumentet  är  ett  vägledande  dokument  som
uppgjorts för att inspirera och motivera olika samhällsaktörer att utarbeta
åtgärdsplaner  och vidta  åtgärder  för att  minska spridning av plaster  och
microplaster i miljön.

Miljöinspektörens förslag:
Nämnden antecknar strategin till kännedom.

Nämnden föreslår för kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland att
kommunerna  gör  upp  egna  kommunala  handlingsplaner  om  minskad
spridning av plaster och microplaster i miljön.

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

LE/314/2019

Åda Ab, Lemlands kommuns nämnders beslut om tjänst som da-
taskyddsombud

Le Kst 106 §
26.03.2018

Åda Ab har av den 16 mars 2018 kommit in med ett förslag till avtal och
erbjudande  om  dataskyddsombud  till  kommunerna  och
kommunalförbunden.  Åda  kommer  att  rekrytera  två  personer,  en
tillsvidareanställd och en projektanställd på ett år. Ålands landskapsregering
kommer att använda en och en halv heltidstjänst under det första året, så
därmed  har  Åda  en  halvtidstjänst  att  erbjuda  kommunerna  och
kommunalförbunden. Befattningsbeskrivning, avtalsförslag samt prisförslag
och fördelningsmodell bifogas beredningen. 

Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anteckna sig ärendet till kännedom samt att
återremittera ärendet till kommundirektören för vidare beredning. 
********

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.
----------- 

Le Kst 137 §
07.05.2018

Kd:s förslag:
Kommunstyrelsen beslutar  att  anta  ÅDA:s erbjudande gällande avtal  om
dataskyddsombud för Lemlands kommun.
********
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
----------- 
 

Le KST 113 § 
29.04.2019

Lemlands  kommun  har  den  17  april  2019  erhållit  Datainspektionens
rekommendation  gällande  utnämningen  av  dataskyddsombud.
Datainspektionen rekommenderar att samtliga kommunens nämnder fattar
ett formellt beslut som hänvisar till det beslut som kommunen tidigare har
fattat  om  att  utse  dataskyddsombud  för  kommunen.  Lemlands
kommunstyrelse beslöt den 7 maj 2018, 137 §, att teckna avtal med Åda Ab
gällande handhavandet av tjänster som dataskyddsombud. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kommunens samtliga nämnder att
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LEMLANDS KOMMUN

med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 137 § av den 7 maj 2018 ta
beslut  om  att  utse  Åda  Ab  som  dataskyddsombud.  Nämndernas  beslut
delges Åda Ab, Datainspektionen samt kanslichefen. 
*********

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
------------- 

BMN 66 §
21.5.2019

Enligt EU förordning 2016/679 skall organ som hanterar personuppgifter
utse dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen  i  Lemland  har  den  7.5.2018  beslutat  att  anta  Åda:s
erbjudande gällande avtal om dataskyddsombud för Lemlands kommun.

Kommunstyrelsen  i  Lemland  har  nu  på  inrådan  av  Åda  Ab  beslutat
uppmana kommunens samtliga nämnder att formellt utse Åda Ab till deras
dataskyddsombud.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag:
Byggnads-  och  miljönämnden  i  Lemland  och  Lumparland  utser  härmed
Åda Ab till dataskyddsombud för nämnden i enlighet med EU förordning
2016/679.  
Nämnden bekräftar på detta sätt Lemlands kommunstyrelses beslut 137 §
av den 7 maj 2018.

Nämndens  beslut  delges  Åda  Ab,  Datainspektionen  samt  kanslichefen  i
Lemland. 

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens förslag.
----------- 
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LEMLANDS KOMMUN

Delgivningar

BNM 67 § 
21.5.2019

Bygglov, anmälningar, avloppstillstånd
- Norrby samfällda land- och vattenområden 1:1 Norrby, 
      Hopptorn 
- Del av Amalia 4:31 Granboda, Inredning av produktionsutrymme
- Michelsbo 2:168 Lemböte, Enskild avloppsanläggning för fritidshus
- Björkkulla 4:31 Flaka, Enskild avloppsanläggning för fritidshus
- Del av Holmberg 3:6 Västeränga, Ekonomibyggnad (lusthus)
- Strömsudden 4:34 Hellestorp, Rivning av fritidshus
- Lyckebo 2:102 (tomt 4 kv 7) Söderby, 

Renovering av fasad på bostadshus
- Tomt 2 Kvarter 5 (14:5) Klemetsby Ekonomibyggnad (carport)
- Tallkroken 3:44 Rörstorp, Ekonomibyggnad (garage)
- Tomt 1 Kvarter 4103 (2:158) Lemböte bostadshus

Övrigt;
- Möte om avfallsarrangemang 9.5.2019
- Föreläsning om besvärsanvisningar 9.5.2019
- Miljödag i Lemland/Lumparland inom Coast4Us 24.5.2019

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens förslag.
-----------
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LEMLANDS KOMMUN

Nämndens nästa sammanträde

BMN 10 §
22.1.2019

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 2019;

Våren
- 19.2
- 19.3
- 16.4
- 21.5
- 18.6

Hösten
- 20.8
- 17.9
- 15.10
- 19.11
- 17.12

Sammanträdena börjar normalt kl. 19.00.
Sammanträdesplats är normalt Kommungården i Söderby. Sammanträdes-
platsen kan också vara någon annan lokal.
Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas eller datum ändras.

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

BMN 68 §
21.5.2019

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens nästa sammanträde äger rum tisdag den 18.6.2019.

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens förslag.
-----------
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LEMLANDS KOMMUN

Mötets avslutande

BMN 69 §
21.5.2019

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl. 20.20.
----------
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LEMLANDS KOMMUN

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: 63, 65, 67 - 69

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: 53 - 55, 64, 66

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer: 53 - 55, 64, 66

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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LEMLANDS KOMMUN

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.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla. 

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Paragrafer: 56 - 62

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. 
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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 skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress anges.

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

Inlämnande av handlingarna

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