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LEMLANDS KOMMUN 

Kallelse utfärdad den 11.6.2020.

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats 
www.lemland.ax den 11.6.2020. Protokollet finns till påseende från den 23.6.2020 på kommunens 
elektroniska anslagstavla. 
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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 92 §
16.6.2020

Kallelsen är meddelad och utsänd den 11.6.2020.

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

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

Val av protokolljusterare

BMN 93 §
16.6.2020

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

BESLUT:
Till protokolljusterade valdes Erica Scott och Matti Lindholm.
Protokolljusteringen sker efter mötet.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 94 §
16.6.2020

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 92 - 109 §§.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/332/2020

Svingelvik 2:9 Lumpo ekonomibyggnad

BMN 95 § 
16.6.2020

Christian Hartvik och Tove Lolax anhåller om bygglov för en ekonomi-
byggnad på fastigheten Svingelvik 2:9 i Lumpo. Fastigheten är belägen i 
nordöstra Lumpo med strand mot Kapellviken. Strandlinjens längd är ca 
120 meter.

Fastigheten är 6220 m2 stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus, bastu 
samt ett par bodar. Återstående byggrätt är tillräcklig.  

Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad (garage) om 49 m2  i ett plan.
Byggnaden färgsätts med svart träfasad samt svart tak (i likhet med fritids-
huset).

Avståndet till fritidshuset, rålinjer samt strandlinjen är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 10.6.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
12.6.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för en ekonomibyggnad (garage) på fastigheten Svingelvik 2:9 i 
Lumpo

Byggnaden färgsätts med svart träfasad samt svart tak.

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

Nämnden  påminner  slutligen  om att  reglerna  för  avloppsvattenhantering
även  gäller  fritidshus  samt  att  uppsamlingsvägen  Svingelvik  saknar
namnskylt.

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

LE/273/2020

Vester-Killingskär 3:18 Svinö fritidshus

BMN 80 § 
19.5.2020

Joakim Sjögren anhåller om bygglov för ett fritidshus på fastigheten Vester-
Killingskär 3:18 i Svinö by. Den aktuella byggnadsplatsen är 1,39 ha stor 
och belägen på Hemholmens norra udde. Fastigheten har strand mot väster 
och norr. Strandlinjen är ca 225 meter lång.

Byggnadsplatsen är sedan tidigare bebyggd med ett äldre fritidshus om 32 
m2 från 60-talet samt en bod. Det nya fritidshuset byggs på samma plats där 
det nuvarande står. Byggrätten är tillräcklig. 

Det nya fritidshuset är 75 m2 stort och byggs i ett plan. Byggnaden förses 
med eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras på områdets västra del på ett
berg. Golvhöjden blir över +3 meter över MVN.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak. 

Den befintliga stugans avstånd till stranden är som minst ca 10 meter.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 6.5.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna har tid på sig t o m den 8.5.2020
att utlåta sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Befintliga  fritidshus  placerade  närmare  strandlinjen  än  30  meter  kan
byggas  till  eller  ersättas  med  annan  byggnad  om  inte  avståndet  till
strandlinjen minskar i o m åtgärden
BO 9.1 2:a stycket

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO 9,1 bevilja bygglov för 
fritidshus på fastigheten Vester-Killingskär 3:18 i Svinö by.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak.

Nybyggnadens avstånd till stranden får inte minska från dagens läge.

Nybyggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

96 §

16.06.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 6



LEMLANDS KOMMUN

BESLUT:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO 9,1 bevilja bygglov för 
fritidshus på fastigheten Vester-Killingskär 3:18 i Svinö by.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak.

Nybyggnadens avstånd till stranden får inte minska från dagens läge.
Till byggnaden räknas även taket som täcker terassen.

Nybyggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

BMN 96 § 
16.6.2020

Byggherren Joakim Sjögren har den 10.6.2020 lämnat anhållan om rättelse 
av nämndens beslut 80 §, 19.5.2020. 

Sjögrens anhållan om rättelse som bilaga.

Sjögren vill att nämnden godkänner att nybyggnadens yttervägg får byggas 
på samma plats där den befintliga ytterväggen löper idag. Han föreslår att 
nämnden som villkor för detta anger att terassen inte får glasas in samt att 
terassens gaveltriangel görs som en öppen konstruktion.
-----------

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. 
(FörvaltningsL 45 §)

En myndighet behandlar ett rättelseärende på eget initiativ eller på en 
parts begäran. Initiativet skall tas eller begäran om rättelse av ett fel fram-
ställas inom fem år från det beslutet fattades.
(FörvaltningsL 47 §)    
------------ 

Nämndens  ordförande  Olofsson  och  byggnadsinspektören  gjorde
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LEMLANDS KOMMUN

tillsammans med byggherren Sjögren en gemensam syn på byggnadsplatsen
onsdagen den 10.6.2020.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag: 
Nämnden vidhåller sitt beslut 80 §, 19.5.2020.

Nämnden  anser  att  beslutet  inte  baserar  sig  på  en  klart  oriktig  eller
bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller att
det inte har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades.

Besvärstiden börjar på nytt efter detta beslut.

Ifall byggherren inte bygger tak över terassen utan byggnaden endast förses
med ett normalt utskifte mot väster kan den nya byggnadens västra gavel
sammanfalla med den befintliga västra väggen.

Reviderade ritningar inlämnas i så fall innan byggstart. 

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

Bilaga;
Anhållan om rättelse av beslut
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LEMLANDS KOMMUN

LE/339/2020

Solskär 3:89 Flaka fritidshus

BMN 97 § 
16.6.2020

Bengt Englund och Anna-Lena Groos anhåller om bygglov för ett fritidshus
på fastigheten Solskär 3:89 i södra Flaka. Den aktuella byggnadsplatsen är 
9500 m2 stor och belägen på Herrö uddens västra sida med strand mot Grill-
skärsfjärden. Strandlinjen är ca 110 meter lång. Byggnadsplatsen är sedan 
tidigare obebyggd. 

Den aktuella byggnadsplatsen är ett strandområde med strand mot söder 
och väster. Byggrätten är tillräcklig. 

Det nya fritidshuset är 52 m2 stort och byggs i ett plan delvis med loft. 
Byggnaden förses med eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras på områ-
dets västra del.

Byggherrens färgsättningsförslag är ljusgrå eller ljusbeige fasad samt svart
tak. 

Avståndet mellan nybyggnaden och strandlinjen över 30 meter. Avståndet
till rålinjer är tillräckliga.

Privat väg finns till tomten i fråga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 5.6.2020.

Grannarna har hörts i ärendet. Grannarna har tid på sig t o m den 11.6.2020
att utlåta sig i ärendet. En granne har lämnat positivt utlåtande i ärendet.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på 
del av fastigheten Solskär 3:89.

Byggnadens golvnivå skall ligga på minst 2,0 m över MVN.

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

Föreslagen färgsättning av fasaden bör anses vara för ljus på den aktuella
platsen för att byggnaden skall anses vara anpassad till miljön på ett bra

97 §
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LEMLANDS KOMMUN

sätt.  Nämnden  emotser  ett  nytt  färgsättningsförslag  gällande  fasaderna.
Fasadfärgen skall  vara godkänd av byggnadsinspektören före byggnaden
godkänns för i bruktagning.

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

LE/341/2020

Lisebo 1:48 Granboda tillbyggnad bostadshus

BMN 98 § 
16.6.2020

Jesper och Anna Grönholm anhåller om bygglov för tillbyggnad av bostads-
hus på fastigheten Lisebo 1:48 i Granboda. Fastigheten är belägen i Centra-
la Granboda lite söder om landsvägen.

Fastigheten är 2200 m2 stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus. Bygg-
rätten är tillräcklig.  

Sökande avser riva befintlig veranda och bygga upp en ny. 

Avståndet till rålinjer samt övriga byggnader är tillräckliga. 

Till byggnadsplatsen finns anslutning till enskild väg via en uppsamlings-
väg.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 28.5.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
5.6.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Lisebo 1:48 i Granbo-
da.

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

Vi påminner om gällande krav på avloppsanläggningar vid bostads- och fri-
tidshus.

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

LE/340/2020

Backa 1:95 Hellestorp Ekonomibyggnad (Garage)

BMN 99 § 
16.6.2020

Emil Mattsson anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten 
Backa 1:95 i Flaka. Fastigheten är belägen längs Flakabacka vägen.

Fastigheten är ca 3,6 ha stor och tidigare obebyggd. Byggrätten är tillräck-
lig.

Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad (garage) om 104 m2  i ett plan.
Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak. 

Avståndet till rålinjer samt vägar är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 29.5.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
27.5.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för en ekonomibyggnad (garage) på fastigheten Backa 1:95 i Flaka.

Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak.

Ifall byggnaden förses med rinnande vatten tillkommer krav på inkoppling
till godkänd avloppsanläggning.

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

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

LE/309/2020

Södergården 3:93 Söderby bostadshus

BMN 100 § 
16.6.2020

Mikael Norrsjö och Maria Söderlund anhåller om bygglov för ett bostads-
hus på fastigheten Södergården 3:93 i Södra Söderby. 

Fastigheten, som är en skogstomt, är belägen invid Södra Söderbyvägen. 
Den är 7600 m2 stor och tidigare obebyggd.
 
Sökande avser uppföra ett bostadshus om 187 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med grå träfasad samt svart tak.

Avståndet till vägar samt rålinjer är tillräckliga. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Energikalkylen visar godkänt värde.

Till byggnadsplatsen finns enskild väg.

Vattenförsörjningen  skall  ske  från  kommunal  vattenledning.  Enskild  av-
loppsanläggning skall byggas på platsen. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 5.5.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
5.6.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för bostadshus på fastigheten Södergården 3:93 i Södra Söderby.

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak.

Byggnadens dricksvattenförsörjning skall vara tillfredställande ordnad in-
nan huset tas i bruk.

Byggnadens avloppsvatten skall ledas till godkänd reningsanläggning.

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

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

LE/344/2020

Korpeklint 9:65 Söderby bostadshus

BMN 101 § 
16.6.2020

Karolina Hallberg anhåller om bygglov för ett bostadshus på fastigheten 
Korpeklint 9:65 i Södra Söderby. 

Fastigheten, som är en skogstomt, är belägen invid Södra Söderbyvägen. 
Den är 3974 m2 stor och tidigare obebyggd.
 
Sökande avser uppföra ett bostadshus om 160 m2 i ett plan. Byggnaden färg-
sätts med brun träfasad samt grått tak.

Avståndet till vägar samt rålinjer är tillräckliga. 

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Energikalkylen visar godkänt värde.

Till byggnadsplatsen finns allmän väg.

Vattenförsörjningen  skall  ske  från  kommunal  vattenledning.  Enskild  av-
loppsanläggning skall byggas på platsen. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 28.5.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
5.6.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för bostadshus på fastigheten Korpeklint 9:65 i Södra Söderby. 

Byggnaden färgsätts med brun träfasad samt grått tak.

Byggnadens dricksvattenförsörjning samt avloppsanläggning skall vara ord-
nade på godkänt sätt innan ibruktagning.

Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga
kraft (PBL 76 §).
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------
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LE/345/2020

Korpeklint 9:65 Söderby ekonomibyggnad

BMN 102 § 
16.6.2020

Karolina Hallberg anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastighe-
ten Korpeklint 9:65 i Södra Söderby. 

Fastigheten, som är en skogstomt, är belägen invid Södra Söderbyvägen. 
Den är 3974 m2 stor och tidigare obebyggd. Bygglov för bostadshus om 160
m2 beviljat.
 
Sökande avser uppföra ett ekonomibyggnad om 60 m2 i ett plan. Byggnaden
färgsätts med brun träfasad samt grått tak.

Avståndet till vägar samt rålinjer är tillräckliga. 

Till byggnadsplatsen finns allmän väg.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 28.5.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
5.6.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för ekonomibyggnad på fastigheten Korpeklint 9:65 i Södra Söder-
by. 

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------
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LE/348/2020

Korpeklint 9:65 Söderby ekonomibyggnad (förråd)

BMN 103 § 
16.6.2020

Karolina Hallberg anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastighe-
ten Korpeklint 9:65 i Södra Söderby. 

Fastigheten, som är en skogstomt, är belägen invid Södra Söderbyvägen. 
Den är 3974 m2 stor och tidigare obebyggd. Byggrätten är således 596 m2. 
Bostadshusets våningsyta är 160 m2 samt den första ekonomibyggnadens 60
m2.
 
Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad om 32 m2 i ett plan. Byggnaden
färgsätts med grå träfasad samt svart tak.

Avståndet till vägar och övriga byggnader tillräckliga. Avståndet till rålinjen
i väster är 4,5 meter. Till detta har rågrannen skriftligen samtyckt. 

Till byggnadsplatsen finns allmän väg.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 28.5.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
5.6.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för ekonomibyggnad på fastigheten Korpeklint 9:65 i Södra Söder-
by. 

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak.

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

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

103 §

16.06.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 19



LEMLANDS KOMMUN

LE/351/2020

Kallebo 6:94 Flaka ändrad renhållningsavgift fritidshus

BMN 104 § 
16.6.2020

Karl Svedberg anhåller om befrielse från renhållningsavgift för fritidshuset
på fastigheten Kallebo 6:94 i Flaka by. 

Anhållan  motiveras  med  att  fritidshuset  inte  kommer  utnyttjas  under  år
2020. 

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

Fritidshuset är inkopplat på kommunalt vattenledningsnät. Inget vatten har
förbrukats sedan år 2017.

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter att befria Karl Svedberg från renhållningsavgift för år 
2020 för fritidshuset på fastigheten Kallebo 6:94 i Flaka by.

Beslutet gäller under förutsättning att byggnaden inte används för övernatt-
ning under år 2020 av ägaren eller andra.

Eventuell nyckel till återvinningsstation återlämnas.

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/359/2020

BMN budgetuppföljning per 30.5.2020

BMN 105 § 
16.6.2020

Inkomsterna ligger på 38,5 %. Inkomsterna förväntas överstiga de budgete-
rade med ca 6000 €. 

Utgifterna ligger på 34,7 % vilket är under det linjära förväntade. Utgifterna
för i år förväntas understiga budget med ca 30 000 € vilket är helt i linje
med kommunstyrelsen önskan om olika inbesparingar samt allmän återhåll-
samhet.

Förvaltningens  utgifter  ligger på ligger på 47,9 %. Inga stora överskrid-
ningar förväntas.

Byggnadstillsynens utgifter ligger på ligger på 14,9 %. Förväntas hålla bud-
get.

Planläggningens utgifter ligger för tillfället på 0 %. Detta p g a eftersläp-
ningar i faktureringen. Förväntas allmänt underskrida budget med ca 12 700
€. 

Avfallshanteringens utgifter ligger på 33,2 %. Förväntas hålla budget.

Jord- och skogsbruks utgifter ligger på 5,1 %. Förväntas hålla budget.

Miljövårdens utgifter ligger på 47,7 %. Förväntas hålla budget.

Sammanfattning;
Verksamhetsområdena förväntas ungefär följa de budgeterade kostnaderna.
Den största  underskridningen  förväntas  ske  inom planläggnings  området
(Granö/Skedholm projektet framskjutet).

Nämndens nettokostnader för innevarande år förväntas underskrida de bud-
geterade med ca 36 000 €. 

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter i övrigt anteckna budgetrapporten per den 30.5.2020 till
kännedom. 

105 §

16.06.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 21



LEMLANDS KOMMUN

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

Bilaga;
Sammanställning av budgetuppföljning per den 30.5.2020.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/363/2020

Byggnads- och miljöinspektörens semestervikarie sommaren 2020

BMN 106 § 
16.6.2020

Kommungården i Lemland hålls semesterstängd sommaren 2020 under två 
veckors tid veckorna 29 och 30 (13 - 26.7.). Det är kommunstyrelsens öns-
kan att semestrarna så långt som möjligt skall sammanfalla med stängnings-
veckorna.

Byggnads- och miljöinspektör Willstedt har beviljats semester veckorna 26 
– 30, (19.6 – 26.7). 

Byggnadstekniska kansliet kommer att vara bemannat hela sommaren, un-
dantaget veckorna 29 och 30.

Tekniska chefen avser vara ledig veckorna 29 – 30, (13 – 26.7.2020). 

Byggnads- och miljöinspektörens vikarie är i första hand tekniska chefen 
(eller dennes vikarie), i andra hand nämndens ordförande (vice ordförande).

Enligt PBL 14 § skall kommunen för rådgivning och byggnadstillsyn ha en 
byggnadsinspektör.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden konstaterar att;
- som vikarierande byggnadsinspektör under tiden 19.6 – 12.7 fungerar tek-
niska chefen

Byggnadstillsynskansliet är semesterstängt veckorna 29 och 30. 

Vid nödfall vikarierar nämnden ordförande/vice ordf. V 29-30 (13.- 26.7).
Till nödfall räknas inte ibruktagnings/slutsyner.

Information om sommararrangemang inom de berörda sektorerna kommer 
att gå ut bl a i Lemlands och Lumparlands kommunblad.

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

BNM 107 § 
16.6.2020

Tjänstemannabeslut, anmälningar avloppstillstånd mm;

- Tomt 2 kvarter 24 9:63, Söderby, bostadshus 
- Tomt 2 kvarter 24 9:63, Söderby, ekonomibyggnad
- Bergkulla 5:23, Söderby, bastubyggnad
- Lindebo II 2:69, Nåtö, förråd
- Norrviken 1:35, Järsö, tillbyggnad bostadshus
- Saltkråkan 1:64, Lemböte, tidigare byggstart
- Gunnarsvik 1:53, Söderby, sjöbod
- Rosengård 5:20, Nåtö, ombyggnad bostadshus
- Kilnäs I 3:43, Norrboda, ändring fritidshus till bostadshus  

Övrigt;
- Le Kst  §; Landskapsregeringen begäran om avfallsuppgifter 
- Kulturbyrån vid LR m fl. Exkursion i Järsö/Nåtö området 4.6.
- Roger Andersson informerade om budgetdirektiven för år 2021

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

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

BMN 33 §
25.2.2020

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

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

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

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter sammanträda på tisdagar enligt följande under år 2020;

Våren
- 17.3
- 21.4
- 19.5
- 16.6

Hösten
- 18.8
- 15.9
- 20.10
- 17.11
- 15.12

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

BESLUT;
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag.
------------- 
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BMN 72 §
21.4.2020

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.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Sammanträdenas starttid ändras så att de 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.
------------

BMN 108 §
16.6.2020

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18.8.2020 kl 18.30 på
kommungården i Söderby.

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

BMN 109 §
16.6.2020

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 20.00
-----------
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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: 105, 107 - 109

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: 92 - 94, 104, 106

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: 92 - 94, 104, 106

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

Rättelseyrkandets innehåll

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

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

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

Paragrafer: -- 

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

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Paragrafer: 95 - 103

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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