
LEMLANDS KOMMUN

Sammanträdestid Tisdagen den 18.8.2020, kl 18.20 - 21.20  

Sammanträdesplats Kommungården i Söderby (samt syn i södra Söderby)

Beslutande

Föredragande

Olofsson Henrik, ordförande
Lindholm Matti, vice ordförande
Helsing Anna-Greta
Scott Erica (18.35-)
Sviberg Agneta
Wilhelms Jonas
-------

Willstedt Johan, byggnadsinspektör

Övriga närvarande Eriksson Jana, Le kommunstyrelsens ordf.
Andersson Roger, Le kommunstyrelsens representant
Lindfors Julia, Le kommundir.
-------

Paragrafer   §§ 110 - 133

Underskrifter

Henrik Olofsson
Ordförande

Johan Willstedt
Sekreterare

Protokoll-
justering

Ort och tid

Underskrifter

Lemland den 21.8.2020 kl.9.30

Anna-Greta Helsing Jonas Willhelms

Protokollet
framlagt till
påseende

Plats och tid

Intygar

Kommunens elektroniska anslagstavla den 25.8.2020

Johan Willstedt, byggnadsinspektör
Utdragets
riktighet
bestyrker

Ort och tid

Underskrift

18.08.2020

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ Nummer
7/2020



Kallelse utfärdad ..............................................................................................................................................  1

110 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet ................................................................  2

111 § Val av protokolljusterare ......................................................................................................................  3

112 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan ......................................................................  4

113 § Hemöjen 3:55 i Söderby Vägbank till Junkholm .................................................................................  5

- Förvaltningsdomstolens beslut Hemöjen 3:55 i Söderby Vägbank till Junkholm ....................................... 13

- Utlåtande från Söderby samfällighet ..........................................................................................................  32

- Nämndens bemötande av utlåtande från Söderby samfällighet ..................................................................  35

- Utlåtande från Christina och Björn-Olof Ehrström ....................................................................................  36

- Nämndens bemötande av utlåtande från Christina och Björn-Olof Ehrström ............................................. 37

- Utlåtande från Nordberg och Gustavsson ................................................................................................... 38

- Nämndens bemötande av utlåtande från Nordberg och Gustavsson ........................................................... 40

- ÅMHM syneprotokoll daterat 14.9.2018 .................................................................................................... 41

- ÅMHM myndighetsbeslut 10.10.2018(miljögranskning) ...........................................................................  49

- Plankarta, längdprofiler samt tvärsektioner ................................................................................................  55

- Terrängdatamodeller 3 st. ...........................................................................................................................  58

- Syneprotokoll 18.8.2020 .............................................................................................................................  61

114 § Godkännande av avvikelser från beviljade bygglovsritningar och projektbeskrivningar ....................  65

115 § Solklippan 4:129 Norrboda båthus .....................................................................................................  68

116 § Trullsnabbebo 9:64 Söderby ekonomibyggnad ................................................................................... 70

117 § KV 4101 T2 2:153 Lemböte ekonomibyggnad ..................................................................................  71

- Situationsplan KV 4101 T2 2:153 Lemböte ekonomibyggnad ..................................................................  74

118 § Åkerlund 8:8 Hellestorp fritidshus .....................................................................................................  75

119 § Åkerlund 8:8 Hellestorp bastubyggnad ............................................................................................... 76

- Anhållan om avvikelse Åkerlund 8:8 Hellestorp bastubyggnad ................................................................. 78

120 § Liljeudden 1:133 Järsö ekonomibyggnad ...........................................................................................  79

121 § Furugård 5:4 Vessingsboda ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus ..............................  80

122 § Ängeskär 3:57 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus ........................................  81

123 § Saltsjönäs 1:27 Västeränga ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus ............................... 82

124 § Strandberga 1:26 Hellestorp ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus .............................  83

125 § Roparbacken 2:89 Hellestorp ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus ...........................  84

126 § Harbergs 4:47 Hellestorp ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus .................................  85

LEMLANDS KOMMUN

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

___________________________________________________________________________________

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

18.08.2020 kl. 18:20

Kommungården i Söderby. Sammanträdet börjar med en syn i södra Söderby.

Ärenden

7/2020
Kallelsenr

Organ



127 § Björkstrand 1:15 Knutsboda ansökan om ändrad renhållningsavgift för bostadshus ..........................  86

128 § Sjömansslätten 3:41 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus ................................ 87

129 § Rosenlund 1:5 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus ........................................  88

130 § Berghaga 2:74 Järsö ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritidshus .........................................  89

131 § Delgivningar ........................................................................................................................................  90

132 § Nämndens nästa sammanträde ............................................................................................................  91

133 § Mötets avslutande ...............................................................................................................................  93

Ändringssökande ............................................................................................................................................  94

LEMLANDS KOMMUN

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

___________________________________________________________________________________

SAMMANTRÄDESKALLELSE

7/2020
Kallelsenr

Organ



LEMLANDS KOMMUN 

Kallelse utfärdad den 13.8.2020

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats 
www.lemland.ax den 13.8.2020. Protokollet finns till påseende från den 25.8.2020 på kommunens 
elektroniska anslagstavla. 

Ordförande Henrik Olofsson Byggnads- och miljöinspektör Johan Willstedt

Intygar

Johan Willstedt,
byggnads- och 
miljöinspektör

18.08.2020

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ Nummer
7/2020

Sida 1

http://www.lemland.ax/


LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 110 §
18.8.2020

Kallelsen är meddelad och utsänd den 13.8.2020.

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

BESLUT:
Närvarande var samtliga sex ledamöter.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
------------

110 §
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Val av protokolljusterare

BMN 111 §
18.8.2020

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

BESLUT:
Till protokolljusterare utsågs Anna-Greta Helsing och Jonas Wilhelms.
Protokolljustering sker fredagen den 21.8.2020 kl 9.30 på kommungården i
Söderby.
-------------

111 §
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Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 112 §
18.8.2020

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan.

BESLUT: 
Nämnden godkände den utsända föredragningslistan 110 - 133 §§.
-------------

112 §
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LE/364/2018

Hemöjen 3:55 i Söderby Vägbank till Junkholm

BMN 177 § 
16.10.2018

Anna Janson ansöker, som ombud för fastighetsägarna till Hemöjen 3:55
om bygglov för en vägbank som planeras förbinda Junkholm med södra
Söderby. Platsen i fråga ligger i södra Söderby strax väster om Söderby sjö. 

Ärendet gäller anläggande av en vägbank med vägtrummor. Vattenområdets
längd på platsen är ca 15 meter. Vägbanken planeras bli ca 2,4 meter hög
ovanför normalvatten. 

I  enlighet  med  PBL  67  §  är  vågbrytare,  kajer  broar  och  dylikt
bygglovspliktiga.

Gällande  ärendets  beredning  och  behandling  avviker  detta  ärende  från
normala bygglovsärenden genom att det också finns ett beslut i ärendet från
ÅMHM. Miljögranskning.

I enlighet med PBL 73 § har grannarna i området samt vattenägaren hörts i
ärendet. Deras synpunkter som bilaga.

Svedlandet 9:45; Vill säkerställa tillräcklig vattenomsättning i sundet

Söderby samfällighet; Vill säkerställa tillräcklig vattenomsättning i sundet
genom en huvudtrumma med minst 3 meter diameter samt en sidotrumma
med en diameter om minst 1,2 m.

Solbacka 9:47; Anser att vägbanken är ett för stort ingrepp i miljön. Vill
flytta vägbankens placering österut istället. 

ÅMHM syneprotokoll 14.9.2018

ÅMHM Myndighetsbeslut 10.10.2018 (MB-2018-296)
Tillåter åtgärden, med ställer en rad villkor.

Enligt PBL 72 § skall bygglov beviljas om inte åtgärden strider mot antagen
plan, denna lag eller med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden har att ta ställning till den inkomna anhållan med en föreslagen
placering av vägbanken. Nämnden konstaterar att grannar och vattenägare
hörts i ärendet.

113 §
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Nämnden  konstaterar  att  nämnden  inte  kan  se  några  lagliga  hinder  för
byggande av den planerade vägbanken och med den fast  förbindelse till
Junkholm. Vägbanken strider inte mot kommunens markanvändningsplaner
eller -mål för området i fråga.

Miljömyndigheten  har  i  sin  behandling  och  -beslut  i  ärendet  tagit  i
beaktande  de  lagenliga  miljömässiga  krav  som  skall  ställas  på  dylika
konstruktioner och åtgärder. 

Nämnden beviljar därför bygglov för den aktuella vägbanken till Junkholm.

Nämnden utgår ifrån att byggherren följer de villkor ÅMHM slagit fast.

Utan särskilt beslut får inte arbetet påbörjas innan bygglovsbeslutet vunnit
laga kraft.

Gun Holmströms förslag;
Ärendet bordläggs.
Nämnden förrättar platssyn på den aktuella platsen dit sökande och grannar
inbjuds.
Ordf. Lindholm understödde förslaget

BESLUT:
Nämnden omfattade enhälligt Gun Holmströms förslag.
------------- 

Bilagor;
Ägarna till Svedlandet 9:45
Vattenägaren Söderby samfällighet
Ägarna till Solbacka 9:47
ÅMHM syneprotokoll 14.9.2018
ÅMHM Myndighetsbeslut 10.10.2018 (MB-2018-296)

BMN 197 § 
20.11.2018

Nämnden  har  nu  hållit  platssyn  på  den  aktuella  byggnadsplatsen  den
30.10.2018.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden har att ta ställning till den inkomna anhållan med en föreslagen
placering av vägbanken. Nämnden konstaterar att grannar och vattenägare
hörts i ärendet.
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Nämnden  konstaterar  att  nämnden  inte  kan  se  några  lagliga  hinder  för
byggande av den planerade vägbanken och med den fast  förbindelse till
Junkholm. Vägbanken strider inte mot kommunens markanvändningsplaner
eller -mål för området i fråga.

Miljömyndigheten  har  i  sin  behandling  av  ärendet  tagit  i  beaktande  de
lagenliga miljömässiga krav som skall ställas på dylika konstruktioner och
åtgärder. 

Nämnden beviljar därför med stöd av PBL 72 § bygglov för den aktuella
vägbanken till Junkholm.

Nämnden utgår ifrån att byggherren följer de villkor ÅMHM slagit fast.

Utan särskilt beslut får inte arbetet påbörjas innan bygglovsbeslutet vunnit
laga kraft.

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

Bilagor
Valda bilagor till ansökan om bygglov
Material från processen kring miljögranskningen (JW 26.11.2018)
Syneprotokoll 30.10.2018

BMN 6 § 
22.1.2019

Ett besvär har inlämnats till  förvaltningsdomstolen över nämndens beslut
om bygglov för vägbank i enlighet med 197 §, 20.11.2018.

I  besväret yrkar en rågranne till  vägbanken på att  förvaltningsdomstolen
upphäver  och  undanröjer  nämnden  bygglovsbeslut  för  den  aktuella
vägbanken i sin helhet, alternativt att ärendet återförvisas till nämnden för
ny behandling.

Besväranden  yrkar  också  på  att  Lemlands  kommun  skall  ersätta
besväranden för rättegångskostnaderna. 

Förvaltningsdomstolen  begär  nämnden  utlåtande  i  ärendet  samt
handlingarna i ärendet sig tillhanda senast den 31.1.2019.  

Byggnadsinspektören  har  informerat  sökanden  till  bygglovet  att
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bygglovsbeslutet inte vinner laga kraft efter att besvärstiden gått ut för att
besvär har inlämnats.  

Byggnadsinspektören har sammanställt ett förslag till besvärsbemötande (se
bilaga).

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden omfattar byggnadsinspektörens förslag till besvärsbemötande (se
bilaga).

Byggnadsinspektören utses till nämndens kontaktperson i ärendet.

Nämnden ifrågasätter dock besvärets laglighet emedan fullmakten mellan
besväranden och Petra Bengts (samt Andreas Carlsson) är felaktig genom
att Ålandskomposten anges som besväranden.

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

Bilagor;
Besvär över BMN beslut 197 §, 20.11.2018.
Besvärsbemötande 22.1.2019

BMN 113 § 
18.8.2020

Ålands  förvaltningsdomstol  har  den  18.6.2020  avgjort  besväret  över
nämndens  bygglovsbeslut  (197  §,  21.11.2018)  gällande  Vägbank  till
Junkholm i södra Söderby.

Förvaltningsdomstolen  har  upphävt  nämndens  bygglovsbeslut  och
återförvisat ärendet till nämnden för ny behandling.

För  att  nämndens  samtliga  medlemmar  skall  få  samma  information  i
ärendet  har  nämndens  medlemmar  tillsammans  med  sökanden,
vattenägaren  samt  rågrannarna  kallats  till  syn  på  platsen  inför  denna
behandling.

Sökande har kompletterat bygglovshandlingarna med;
- Plankarta 1:500 (Dat. 6.8.2020)
- Längdprofil 1:1000/100 (Dat. 6.8.2020)
- Tvärsektioner 1:200 (Dat. 6.8.2020)
- Terängdatamodeller 3 st
---------- 
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Anna Janson ansöker, som ombud för fastighetsägarna till Hemöjen 3:55
om bygglov för en vägbank som planeras förbinda Junkholm med södra
Söderby. Platsen i fråga ligger i södra Söderby strax väster om Söderby sjö. 

Ärendet gäller anläggande av en vägbank med vägtrummor över en kanal.
Vattenområdets längd på platsen är ca 15 meter. Vägbanken planeras bli ca
2,06 meter hög ovanför normalvatten (i sektion 0/060). Vägbanken förses i
vattnet med två trummor. Den ena med en diameter om 1200 mm och den
andra med diameter 3000 mm.

Vägbredden är ca 3,5 meter och släntlutningen ca 1:1,25

Själva vägen på södra Söderbysidan är nersänkt i nivå med dagens markyta
eller  under  denna  fram  till  sektion  0/040.  Behovet  av  vägbankar  på
Junkholm föranleds  av  att  man  valt  att  gå  rund  bergskullen  istället  för
igenom denna.    
---------

I  enlighet  med  PBL  67  §  är  vågbrytare,  kajer  broar  och  dylikt
bygglovspliktiga. Tillståndsplikten gäller i detta fall konstruktionen mellan
sektionerna 0/040 och 0/070.

ÅMHM har tagit ställning i ärendet genom miljögranskning.
ÅMHM syneprotokoll daterat 14.9.2018
ÅMHM Myndighetsbeslut 10.10.2018 (MB-2018-296)
Ställer en rad villkor för genomförandet av åtgärden.

I enlighet med 73 § PBL har grannarna i området samt vattenägaren hörts i
ärendet.  Deras synpunkter  i  sin helhet  som bilaga.  Nedan följer  en kort
sammanfattning av synpunkterna:

Svedlandet 9:45; Vill säkerställa tillräcklig vattenomsättning i sundet

Söderby samfällighet; Vill säkerställa tillräcklig vattenomsättning i sundet
genom en huvudtrumma med minst 3 meter diameter samt en sidotrumma
med en diameter om minst 1,2 m.

Solbacka 9:47; Anser att vägbanken är ett för stort ingrepp i miljön. Vill
flytta vägbankens placering österut istället. 

Enligt PBL 72 § skall bygglov beviljas om inte åtgärden strider mot antagen
plan, denna lag eller med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser.

Byggnadsinspektören har sammanställt förslag till bemötande över;
- Utlåtande av ägarna till Svedlandet 9:45
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- Utlåtande av Söderby samfällighet
- Utlåtande av ägarna till Solbacka 9:47
(se bilagor).

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter att med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för byggande
av den planerade vägbanken och med den fast förbindelse till Junkholm.

Vägbanken uppfyller 65 § i PBL
Vägbanken är lämpligt för sitt ändamål genom att den är tillräckligt bred
samt har tillräcklig släntlutning. Genom att vägbanken är placerad på det
smalaste stället och har utformats med minsta möjliga höjd kommer minsta
möjliga  inverkan  på  landskapsbilden  och  minsta  möjliga  negativa
miljöpåverkan att uppnås.
Vägbanken placeras på berggrund och har tillräcklig bredd och släntlutning.
Trummorna som avses användas har tillräckligt lång beräknad livstid samt
tillräckligt hög hållfasthet. Därför uppfyller vägbanken grundläggande krav
på bärförmåga, stadga och beständighet.

De kompletterade handlingarna uppfyller kraven enligt PBL 71 § samt PBF
23 § samt även i tillämpliga delar ÅBBS avsnitt 2:6.  
För  vägbanken  har  uppgjorts  plankarta,  längdprofil  samt  tvärsektioner.
Handlingarna är fackmannamässigt uppgjorda av ett känt konsultföretag i
branschen.

Miljömässiga faktorer
- Vattengenomströmningen/båttrafik

För  att  möjliggöra  en  tillräcklig  vattengenomströmning  samt  fortsatt
båttrafik genom kanalen har man valt en trumma med en diameter om 3
meter. Detta betingar i sin tur en höjd hos vägbanken i kanalen om ca 2
meter.  

- Utsikten från bostadshuset samt bastun
Bild nr 1 och 9 tagna (5.9.2018) i ÅMHM:s syneprotokoll 14.9.2018
visar  vyn  söderut  mot  horisonten  på  vägbankens  tilltäkta  plats.
Vägbanken kommer inte  i  planerat  utförande hindra  fortsatt  vy över
horisonten från bostadshuset samt bastun.

Vägbanken bör därför anses anpassad till miljön i så stor grad som möjligt.

Miljömyndigheten  har  i  myndighetsbeslut  MB-2018-296  uppställt
instruktioner för den aktuella åtgärden. Det är ju också samma myndighet
som har tillsynsansvaret för vattenföretag ur miljöskyddslagens perspektiv.

Nämnden har inga ytterligare villkor ur denna synvinkel. 
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Vägbanken strider inte mot kommunens markanvändningsplaner eller -mål
för området i fråga.

Utan särskilt beslut får inte arbetet påbörjas innan bygglovsbeslutet vunnit
laga kraft.

BESLUT:
Nämnden besluter att med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för byggande
av den planerade vägbanken och med den fast förbindelse till Junkholm.

Nämnden  har  tagit  del  av  utlåtandena  över  inkomna  synpunkter  på
vägbanken samt godkänner dessa. Synpunkterna föranleder inga ytterligare
åtgärder.

Vägbanken uppfyller 65 § i PBL
Vägbanken är lämpligt för sitt ändamål genom att den är tillräckligt bred
samt har tillräcklig släntlutning. Genom att vägbanken är placerad på det
smalaste stället och har utformats med minsta möjliga höjd kommer minsta
möjliga  inverkan  på  landskapsbilden  och  minsta  möjliga  negativa
miljöpåverkan att uppnås.
Vägbanken placeras på berggrund och har tillräcklig bredd och släntlutning.
Trummorna som avses användas har tillräckligt lång beräknad livstid samt
tillräckligt hög hållfasthet. Därför uppfyller vägbanken grundläggande krav
på bärförmåga, stadga och beständighet.
För  att  vägbanken  även  skall  uppfylla  även  kravet  på  tillräcklig
användningssäkerhet  i  enlighet  med PBL 65 § 2 mom. skall  vägbanken
förses  med  ändamålsenliga  räcken.  Räckena  skall  finnas  på  plats  innan
vägbanken  tas  i  bruk.  Specialritning  över  vägräckena  skall  lämnas  för
godkännande till byggnadstillsynen innan räckena beställs.
Vägbanken  har  en  max  höjd  om  ca  2,1  meter  över  medelvattenstånd.
Vägbredden är ca 3,5 meter samt släntlutningen ca 1:1,25. Trummorna har
en  diameter  om 3,0  meter  respektive  1,2  meter.  Trummornas  placering
framgår ur plankartan samt längdprofilen.

De kompletterade handlingarna uppfyller kraven enligt PBL 71 § samt PBF
23 § samt även i tillämpliga delar ÅBBS avsnitt 2:6.  
För  vägbanken  har  uppgjorts  plankarta,  längdprofil  samt  tvärsektioner.
Handlingarna är fackmannamässigt uppgjorda av ett känt konsultföretag i
branschen.

Miljömässiga faktorer
- Vattengenomströmningen/båttrafik

För  att  möjliggöra  en  tillräcklig  vattengenomströmning  samt  fortsatt
båttrafik genom kanalen har man valt en trumma med en diameter om 3

18.08.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 11



LEMLANDS KOMMUN

meter. Detta betingar i sin tur en höjd hos vägbanken i kanalen om ca 2
meter.  

- Utsikten från bostadshuset samt bastun
Bild nr 1 och 9 tagna (5.9.2018) i ÅMHM:s syneprotokoll 14.9.2018
visar  vyn  söderut  mot  horisonten  på  vägbankens  tilltäkta  plats.
Vägbanken kommer inte  i  planerat  utförande hindra  fortsatt  vy över
horisonten från bostadshuset samt bastun.

- Ur estetisk synvinkel skall vägbanken utföras med så släta sidor som
möjligt.

Vägbanken bör därför anses anpassad till miljön i så stor grad som möjligt.

Miljömyndigheten  har  i  myndighetsbeslut  MB-2018-296  uppställt
instruktioner för den aktuella åtgärden. Det är ju också samma myndighet
som har tillsynsansvaret för vattenföretag ur miljöskyddslagens perspektiv.

Nämnden har inga ytterligare villkor ur denna synvinkel. 

Vägbanken strider inte mot kommunens markanvändningsplaner eller -mål
för området i fråga.

Utan särskilt beslut får inte arbetet påbörjas innan bygglovsbeslutet vunnit
laga kraft.
-------------  

Bilagor;
- Förvaltningsdomstolens beslut 57/2020 
- Utlåtande från Söderby samfällighet
- Nämndens bemötande av utlåtande från Söderby samfällighet
- Utlåtande från Christina och Björn-Olof Ehrström
- Nämndens  bemötande  av  utlåtande  från  Christina  och  Björn-Olof

Ehrström
- Utlåtande från Nordberg och Gustavsson
- Nämndens bemötande av utlåtande från Nordberg och Gustavsson
- ÅMHM syneprotokoll daterat 14.9.2018
- ÅMHM myndighetsbeslut 10.10.2018 (Miljögranskning)
- Syneprotokoll 18.8.2020 med bilagor
- Plankarta, Längdprofiler samt Tvärsektioner
- Terrängdatamodeller 3 st
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LE/479/2020

Godkännande av avvikelser från beviljade bygglovsritningar och pro-
jektbeskrivningar

BMN 114 § 
18.8.2020

Enligt 24 § 1 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 2008:107) (PBF) kan
byggnadsinspektören godkänna att mindre avvikelser görs från de ritningar 
och projektbeskrivningar som godkänts i bygglovet om ändringarna inte på-
verkar grannarnas ställning eller på ett betydande sätt avviker från det be-
viljade bygglovet. Bestämmelsen lämnar ett förhållandevis omfattande tolk-
ningsutrymme. Med anledning av detta har det i kommunen uppstått oklar 
praxis kring begreppet ”mindre avvikelser”, vilket föranleder att byggnads- 
och miljönämnden bör besluta om riktgivande principer för vad som anses 
som mindre avvikelser som byggnadsinspektören har möjlighet att godkän-
na på tjänstens vägnar i enlighet med 24 § 1 mom. PBF.

Bestämmelsen i 24 § PBF saknar officiell vägledning. Det kan konstateras 
att förarbeten saknas till förordningen, rättspraxis avseende paragrafen finns
inte att tillgå och några riktlinjer eller rekommendationer för tillämpningen 
av den åländska förordningen finns inte heller. Tolkningsutrymmet är såle-
des till den delen ovisst.

Det kan dock konstateras att bestämmelsen till utformning och innebörd 
hämtat inspiration från 150 e § i den finska markanvändnings- och byggla-
gen (FFS 132/1999) (MBL), vilken tillkommit genom ändring av MBL 
2014. Det bör understrykas att viss tolkningsdata möjligen kan hämtas från 
den finska bestämmelsen och dess förarbeten, trots att de inte är formella 
rättskällor på Åland. I detaljmotiven för införandet av 150 e § i MBL åter-
finns dock inte någon närmare ledning för hur bestämmelsen ska tolkas. 
Någon rättspraxis har inte heller gått att härleda kopplat till tolkningen av 
150 e § MBL, åtminstone inte i domslut som har översatts till svenska. Led-
ning får istället sökas vidare till miljöministeriets anvisningar om utförande 
av och tillsyn över byggnadsarbete (MM5/601/2015, Helsingfors 
12.3.2015). Där kan utläsas att det vid situationer där byggnadsarbetet varit 
sådant att man har behövt avvika från huvudritningar har att fundera på om 
avvikelsen förutsätter avvikelse från tillståndet enligt MBL eller om be-
skrivningarna kan godkännas med en tjänsteinnehavares samtycke. Om 
byggnadsarbetet avviker väsentligt eller påverkar grannarnas ställning ska 
tillstånd för avvikelsen sökas hos byggnadstillsynsmyndigheten.

114 §
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”Sådana ändringar är till exempel utbyggnad av en byggnad, en betydande 
ändring av höjdläget och ändringar av gårdsarrangemangen på tomtgrän-
sen.” (s. 35)

För sådana avvikelser som inte innebär någon väsentlig ändring av bygglo-
vet och som inte påverkar grannarnas ställning förutsätts, enligt den finska 
bestämmelsen, en tjänsteinnehavares samtycke.

”Sådana avvikelser kan vara till exempel ändringar inomhus, mindre fasad-
ändringar och mindre ändringar av gårdsarrangemangen.” (s. 36)

Det kan således vara lämpligt att nämnden beslutar om anvisningar avseen-
de tolkningen av ”mindre avvikelser” enligt 24 § PBF med motsvarande in-
nebörd som miljöministeriets anvisningar för motsvarande bestämmelse i 
finsk lagstiftning.

Samtidigt bör nämnden klargöra att avvikelser under byggnadsskedet förut-
sätter att markägaren skriftligen samtycker till ändringen, för den händelse 
att sökanden inte är markägare.

Bygglovsärenden som har hanterats, godkänts och vunnit laga kraft före 
detta beslut kan inte återvinnas med anledning av förtydligande anvisning-
ar. Samtidigt konstateras att varje kommande ärende avseende avvikelser 
från det beviljade bygglovet ska hanteras i enlighet med de förtydligande 
anvisningarna oavsett kommunens tidigare beslut i motsvarande ärenden.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att behov föreligger att fastställa 
förtydligande anvisningar för tillämpningen av 24 § (ÅFS 2008:107) (PBF) 
för att undanröja eventuella oklarheter avseende byggnadsinspektörens be-
fogenheter gällande tillåtna avvikelser från beviljade bygglov.

Byggnads- och miljönämnden beslutar att fastställa följande anvisningar för
godkännande av avvikelser från beviljade bygglovsritningar och projektbe-
skrivningar. Avsikten med principerna är att utgöra en tydligare tolkning av 
befogenheterna till följd av 24 § 1 mom. PBF. Principerna träder i kraft om-
gående.

Anvisningar för godkännande av avvikelser från beviljade bygglovsrit-
ningar och projektbeskrivningar i Lemlands och Lumparlands kom-
muner

Betydande avvikelser
Om byggnadsarbetet på ett betydande sätt avviker från det beviljade bygg-
lovet eller påverkar grannarnas ställning ska tillstånd för avvikelsen sökas 
hos byggnads- och miljönämnden. Sådana avvikelser är till exempel utök-
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ning av byggnadsytan, en betydande ändring av höjdläget och ändringar av 
gårdsarrangemangen på tomtgränsen. 

Vid betydande avvikelser från det beviljade bygglovet eller vid påverkan på
grannarnas ställning ska sökanden, om byggnationen utförs på annans 
mark, till byggnadsinspektionen inlämna ett skriftligt samtycke från mark-
ägaren avseende avvikelsen före byggnadsnämnden fattar beslut om till-
stånd för avvikelsen.

Om avvikelserna godkänns av nämnden ska de införas i ritningarna och 
projektbeskrivningen. Det ska även framkomma vem som godkänt ändring-
arna.

Mindre avvikelser
För sådana avvikelser som inte på ett betydande sätt avviker från det bevil-
jade bygglovet och som inte påverkar grannarnas ställning, det vill säga 
”mindre avvikelser”, förutsätts byggnadsinspektörens godkännande. Sådana
avvikelser kan vara till exempel ändringar inomhus, mindre fasadändringar 
och mindre ändringar av gårdsarrangemangen.

Om de mindre avvikelserna godkänns av byggnadsinspektören ska de infö-
ras i ritningarna och projektbeskrivningen. Om avvikelserna har godkänts 
av byggnadsinspektören ska de ändrade ritningarna och projektbeskrivning-
arna delges till byggnads- och miljönämnden för kännedom innan slutsy-
nen.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------
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LE/451/2020

Solklippan 4:129 Norrboda båthus

BMN 115 § 
18.8.2020

Ramona Lindblom anhåller om bygglov för ett båthus på fastigheten Sol-
klippan 4:129 i Norrboda. Fastigheten är belägen i norvästra östra Norrboda
med strand mot Lumparn. Strandlinjens längd är ca 300 meter.

Fastigheten är ca 3,8 ha stor och tidigare bebyggd med ett fritidshus m fl 
byggnader. Återstående byggrätt är tillräcklig.  

Sökande avser uppföra ett båthus om 48 m2  i ett plan. Byggnaden färgsätts
med grå fasad samt svart tak. 

Byggnaden  är  anpassad  till  bryggkonstruktionen  samt  den  omgivande
terrängen. 

Strandägares rätt
Ägare eller innehavare av strand som inte är ägare av eller delägare i 
vattenområde har rätt att framför stranden i vattenområdet för sitt enskilda
behov utsätta angöringspåle för båt eller anlägga brygga samt båthus, 
badhus, tvätthus, bastubyggnad eller annan sådan byggnad, om det kan ske
utan att vålla ägaren av vattenområdet skada eller avsevärt men och om de 
kravbestämmelser som avses i 4 kap. 1-4 §§ uppfylls och åtgärden inte 
strider mot sådan kvalitetsnorm eller vattenförbättringsplan som avses i 5 
kap. Här avsedd rätt föreligger inte i fråga om hamnområde eller annat 
vattenområde som tagits i särskilt bruk.
(Vattenl. 2 kap. 8 §)

Enligt byggnadsordningen är det tillåtet att bygga båthus vid strandtomter.

Båthus om max 110 m2 i ett plan och sjöbodar utanför hamn-, bryggområ-
den och sjövisten får byggas på strandlinjen i det fall att de byggs i traditio-
nell stil1)* samt passar in i omgivningen eller den från tidigare befintliga be-
byggelsen.
(BO 4.2)

Enligt  Lumparlands  byggnadsordning  4.2  skall  båthus  uppfylla  följande
krav,
- Taklutning mellan 1:1,6 och 1:2,5 
- Takmaterial med matt kulör
- Fasadmaterial i trä
- Fasadfärg i matt kulör

115 §
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Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt matt svart tak. Taklutningen är
1:1,8/1:4,6. Utformningen följer alltså inte helt byggnadsordningens stad-
ganden.

Avvikelse från föreskrifterna

Byggnads-  och  miljönämnden  kan  av  särskilda  skäl  bevilja  mindre
avvikelse  från  föreskrifterna  i  denna  byggnadsordning,  om  detta  inte
medför att syftet med bestämmelserna åsidosätts. Avvikelserna från denna
byggnadsordning skall motiveras.
BO 9.1

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 12.8.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
13.8.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av BO 9.1 bevilja avvikel-
se från kravet i BO 4.2 gällande taklutningen om minst 1:2,5. Avvikelsen 
motiveras med;
- att man på det sättet får en acceptabel rumshöjd och samtidigt kan hålla 
ner nockhöjden
- takfallet i fråga är placerat mot land, alltså syns marginellt. Takfallet mot 
sjön har godkänd lutning.
- byggnaden har i övrigt en traditionell utformning

Byggnads- och miljönämnden besluter slutligen med stöd av PBL 72 § be-
vilja ansökt bygglov för ett båthus på fastigheten Solklippan 4:129 i Norr-
boda.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------ 
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LE/441/2020

Trullsnabbebo 9:64 Söderby ekonomibyggnad

BMN 116 § 
18.8.2020

Erik Eriksson anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastigheten 
Trullsnabbebo 9:64 i Söderby. Fastigheten är belägen söder om landsvägen i
Västra Söderby.

Fastigheten är ca 3,2 ha stor och tidigare bebyggd med bostadshus och eko-
nomibyggnad. Återstående byggrätt är tillräcklig.

Sökande avser  uppföra en ekonomibyggnad (hall)  om 246 m2  i  ett  plan.
Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak. 

Avståndet till rålinjer samt vägar är tillräckliga. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 7.8.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
10.8.2020 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 (hall) på fastigheten Trullsnabbebo 9:64 i 
Söderby.

Byggnaden färgsätts med röd fasad samt svart tak.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/446/2020

KV 4101 T2 2:153 Lemböte ekonomibyggnad

BMN 79 § 
15.5.2018

Fredrik och Susanne Perander anhåller om bygglov för ett bilgarage på tomt
2 i kvarter 4101 i Björkudden i Lemland. Byggnaden är placerad strax utan-
för byggrutan på tomtens norra del.

Sökande har också sökt bygglov för ett bostadshus på tomten vilket fyller 
detaljplanebestämmelserna och kommer att beviljas av byggnadsinspektö-
ren.   

Sökande avser uppföra en ekonomibyggnad om 35 m2  

Byggnaden färgsätts med vit träfasad samt svart tak i likhet med bostadshu-
set.  

Om åtgärden innebär avvikelse från detalj- eller generalplan kan ansökan
om bygglov bifallas om avvikelsen är förenliga med planens syften eller det
föreligger särskilda skäl att medge avvikelse.
Innan ett sådant ärende avgörs skall berörda grannar ges tillfälle att skrift-
ligen inkomma med synpunkter. Grannarna underrättas av kommunen. 
(ur PBL 72 §)

Vid markanvändning och byggande ska bestämmelserna i en antagen de-
taljplan följas.
(PBF 28 §)

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 9.4.2018.  

Byggnadsinspektören har gett grannarna i området möjlighet att uttala sig i
ärendet. Ett utlåtande har inkommit (se bilaga).

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter att inte bevilja ansökt bygglov.

Beslutet motiveras med att byggnadens föreslagna placering i sin helhet 
strider mot antagen detaljplan. 

Nämnden föreslår att byggherren endera flyttar byggnaden innanför angi-
ven byggruta eller anhåller om ändring av detaljplanen. 
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BESLUT: 
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-------------

Bemötande från granne bilägg såsom BMN Bilaga A - 79 §
Situationsplan biläggs såsom BMN Bilaga B - 79 §

BMN 117 § 
18.8.2020

Fredrik och Susanne Perander anhåller om bygglov för en carport med för-
råd på tomt 2 i kvarter 4101 i Björkudden i Lemland. Byggnaden är place-
rad delvis utanför byggrutan på tomtens norra del.

Tomten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus. Ledig byggrätt finns.

Byggnaden som ansökan avser omfattar carport om 43,6 m2 samt förråd om
25,2 m2. Byggnaden är placerad delvis utanför byggrutan så att minsta av-
stånd till rålinjen i norr är 2 meter.  

Byggnaden färgsätts med vit fasad samt svart tak i likhet med bostadshuset.

Om åtgärden innebär avvikelse från detalj- eller generalplan kan ansökan
om bygglov bifallas om avvikelsen är förenliga med planens syften eller det
föreligger särskilda skäl att medge avvikelse.
Innan ett sådant ärende avgörs skall berörda grannar ges tillfälle att skrift-
ligen inkomma med synpunkter. Grannarna underrättas av kommunen. 
(ur PBL 72 §)

Vid markanvändning och byggande ska bestämmelserna i en antagen de-
taljplan följas.
(PBF 28 §)

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 7.8.2020.  

Byggrutorna i detaljplanen finns till för att skapa små gröna korridorer mel-
lan tomterna samt tillse tillräckligt skydd mot brandspridning mellan bygg-
nader. Tomternas byggrutor är generellt sett rätt generösa.

Byggnadsinspektören har gett grannarna i området möjlighet att uttala sig i
ärendet. Utlåtande skulle vara inlämnade den 10.8.2020. Inga utlåtande har
inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter att inte bevilja ansökt bygglov.
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Beslutet motiveras med att byggnadens föreslagna placering strider mot an-
tagen detaljplan. 

Nämnden föreslår att byggherren endera flyttar byggnaden innanför angi-
ven byggruta eller anhåller om ändring av detaljplanen. 

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

Bilaga;
Situationsplan 1:500
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LE/457/2020

Åkerlund 8:8 Hellestorp fritidshus

BMN 118 § 
18.8.2020

Andreas Carlsson och Annika Kahnberg anhåller om bygglov för ett fritids-
hus på fastigheten Åkerlund 8:8 i Hellestorp by. Den aktuella fastigheten, 
som är ca 2,2 ha stor ligger på holmen Lilla Bergskär i Lemlands södra 
skärgård. Strandlinjen runt hela holmen är ca 550 meter lång.

Byggnadsplatsen är sedan tidigare obebyggd så när som på ett förfallen 
mindre fiskestuga. Byggrätten är tillräcklig. 

Det nya fritidshuset är 104 m2 stort och byggs i ett plan. Byggnaden förses 
med eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras på holmens sydvästra del. 
Golvhöjden blir över +2 meter över MVN.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt mörk grått tak. 

Byggnadens avstånd till stranden är ca 36 meter.

Byggnadsinspektören har besökt platsen i juni 2020.

Holmen har inga egentliga grannar. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för fritidshus på 
Åkerlund 8:8 i Hellestorp.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt mörk grått tak.

Nybyggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

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

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/458/2020

Åkerlund 8:8 Hellestorp bastubyggnad

BMN 119 § 
18.8.2020

Andreas Carlsson och Annika Kahnberg anhåller om bygglov för en bastu 
på fastigheten Åkerlund 8:8 i Hellestorp by. Den aktuella fastigheten, som 
är ca 2,2 ha stor ligger på holmen Lilla Bergskär i Lemlands södra skärgård.
Strandlinjen är ca 550 meter lång.

Byggnadsplatsen är sedan tidigare obebyggd så när som på ett förfallen fis-
kestuga. Bygglov finns också för ett fritidshus. Återstående byggrätt är till-
räcklig. 

Den nya bastun består av två delar med gemensamt tak. Bastun är 7 m2 stor 
samt omklädningsrummet 12,5 m2. Totalt alltså 19,5 m2.Bastun förses med 
eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras på holmens södra del. Golvhöj-
den blir över +2 meter över MVN.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt mörk grått tak. 

Byggnadens avstånd till stranden är 21,7/26 meter.

Byggnadsinspektören har besökt platsen i juni 2020.

Holmen har inga egentliga grannar. 

BO stadgar att max storlek för bastubyggnad närmare strand än 30 meter är
15 m2.

Sökanden motiverar bastuns storlek samt anhållan om avvikelse med att;
-  Bastun  kommer  placeras  diskret  med  en  färgsättning  som gör  att  den
smälter in mot bakomliggande vegetation. 
- Bastun är arkitektplanerad
- Det finns ingen rågranne som påverkas negativt av byggnadens storlek
eller placering
- Lägenhetsytan är 15 m2

- Den befintliga jaktstugan om 17 m2, placerad ca 15,5 meter från stranden,
rivs. På detta sätt försvinner en rätt att bygga till, ändra eller ersätta redan
befintlig byggnad som är större än 15 m2 och närmare stranden än den nya
bastun. 
- Syftet med strandskyddet äventyras inte i och med bastun
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Avvikelse från föreskrifterna

Byggnads-  och  miljönämnden  kan  av  särskilda  skäl  bevilja  mindre
avvikelse  från  föreskrifterna  i  denna  byggnadsordning,  om  detta  inte
medför att syftet med bestämmelserna åsidosätts. Avvikelserna från denna
byggnadsordning skall motiveras.

Befintliga bostads- och fritidshus placerade närmare strandlinjen än 30
meter kan byggas till eller ersättas med annan byggnad om inte avståndet
till strandlinjen minskar i och med åtgärden i fråga
BO 9.1

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Ansökt avvikelse från byggnadsordningens stadganden gällande strandba-
stuns maximala storlek/avstånd mellan byggnad och strand beviljas inte, 
därför att;
- Godkännande av bastu om 19,5 m2 (+ 30 %) skulle sätta likabehand-

lingsprincipen ur spel.
- Den föreslagna nya byggnadsplatsen skiljer alltför mycket (ca 35 m) 

från den gamla fiskestugans för att stadgandet i 9.1 2 mom. skall vara 
tillämpligt.

Nämnden besluter därför att inte bevilja bygglov för bastubyggnaden på 
Åkerlund 8:8 i Hellestorp.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/465/2020

Liljeudden 1:133 Järsö ekonomibyggnad

BMN 120 § 
18.8.2020

Johannes Dahlman anhåller om bygglov för en ekonomibyggnad på fastig-
heten Liljeudden 1:133 Granö i Järsö by. Fastigheten är belägen på norra 
Granö.

Fastigheten är ca 3,0 ha stor och tidigare bebyggd med bostadshus ekono-
mibyggnad samt bastu och strandbod. Återstående byggrätt är tillräcklig.

Sökande avser  uppföra en ekonomibyggnad (hall)  om 120 m2  i  ett  plan.
Byggnaden färgsätts med grå fasad och grått tak. 

Avståndet till rålinjer samt strandlinjen är tillräckliga. Avståndet till vägens
mitt intill byggnaden är ca 5 meter. Denna placering har ägarna till de fas-
tigheter med vägservitut på vägen samtyckt. 

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 7.8.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
10.8.2020 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 (hall) på fastigheten Liljeudden 1:133 Gra-
nö i Järsö by.

Byggnaden färgsätts med grå fasad och grått 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/471/2020

Furugård 5:4 Vessingsboda ansökan om ändrad renhållningsavgift för 
fritidshus

BMN 121 § 
18.8.2020

Rune Lindström anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritidshuset på
fastigheten Furugård 5:4 i Vessingsboda. Han motiverar sin anhållan med
att 
fritidshuset inte kommer att användas under år 2020. 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Rune Lindström från renhållningsavgift för år 
2020 för fritidshuset på fastigheten Furugård 5:4 i Vessingsboda.

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/474/2020

Ängeskär 3:57 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritids-
hus

BMN 122 § 
18.8.2020

Git Bock anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritidshuset på fastighe-
ten Ängeskär 3:57 i Flaka. Hon motiverar sin anhållan med;
- att fritidshuset har varmkompost 
- att fritidshuset inte kunnat utnyttjas p g a stängda gränser under våren

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter korrigera Git Bocks renhållningsavgift för år 2020 för 
fritidshuset på fastigheten Ängeskär 3:57 i Flaka enligt följande;
- Avdrag för stängd gräns under 3 månader -25 %

Rabatten för kompost gäller endast avgiftens tilläggsdel, inte fastighetens
grundavgift.

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/473/2020

Saltsjönäs 1:27 Västeränga ansökan om ändrad renhållningsavgift för 
fritidshus

BMN 123 § 
18.8.2020

Sven Wikström anhåller om ändrad renhållningsavgift  för fritidshuset på
fastigheten Saltsjönäs 1:27 i Västeränga. Han motiverar sin anhållan med
att 
fritidshuset inte kommer att användas under år 2020. 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Sven Wikström från renhållningsavgift för år 2020
för fritidshuset på fastigheten Saltsjönäs 1:27 i Västeränga.

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/464/2020

Strandberga 1:26 Hellestorp ansökan om ändrad renhållningsavgift för
fritidshus

BMN 124 § 
18.8.2020

Annika Raymers anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritidshuset på
fastigheten Strandberga 1:26 i Hellestorp. Hon motiverar sin anhållan med
att fritidshuset inte kommer att användas under år 2020. 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Annika Raymers från renhållningsavgift för år 
2020 för fritidshuset på fastigheten Strandberga 1:26 i Hellestorp.

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/472/2020

Roparbacken 2:89 Hellestorp ansökan om ändrad renhållningsavgift 
för fritidshus

BMN 125 § 
18.8.2020

Christina Hedlund anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritidshuset på
fastigheten Ängeskär 3:57 i Flaka. Hon motiverar sin anhållan med;
- att fritidshuset inte kunnat utnyttjas p g a stängda gränser under våren

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter korrigera Christina Hedlund renhållningsavgift för år 
2020 för fritidshuset på fastigheten Ängeskär 3:57 i Flaka enligt följande;
- Avdrag för stängd gräns under 3 månader -25 %

BESLUT:
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/476/2020

Harbergs 4:47 Hellestorp ansökan om ändrad renhållningsavgift för 
fritidshus

BMN 126 § 
18.8.2020

Ulrica och Ulf Danielsson anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritids-
huset på fastigheten Harbergs 4:47 i Hellestorp. De motiverar sin anhållan
med att fritidshuset inte kommer att användas under år 2020. 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Ulrica och Ulf Danielsson från renhållningsavgift 
för år 2020 för fritidshuset på fastigheten Harbergs 4:47 i Hellestorp.

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/470/2020

Björkstrand 1:15 Knutsboda ansökan om ändrad renhållningsavgift 
för bostadshus

BMN 127 § 
18.8.2020

Anne-Maj Berglund anhåller om ändring av renhållningsavgift för bostads-
hus på fastigheten Björkstrand 1:15 i Knutsboda by. 

Anhållan motiveras med att ingen för tillfället bor i byggnaden. 
---------

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Anne-Maj Berglund från renhållningsavgift för år 
2020 för bostadshuset på fastigheten Björkstrand 1:15 i Knutsboda 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/477/2020

Sjömansslätten 3:41 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift för 
fritidshus

BMN 128 § 
18.8.2020

Gurli Karlsson Segelman anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritids-
huset på fastigheten Sjömansslätten 3:41 i Flaka. Hon motiverar sin anhål-
lan med att fritidshuset inte kommer att användas under år 2020. 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Gurli Karlsson Segelman från renhållningsavgift 
för år 2020 för fritidshuset på fastigheten Sjömansslätten 3:41 i Flaka.

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/475/2020

Rosenlund 1:5 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritids-
hus

BMN 129 § 
18.8.2020

Carina Weinebo anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritidshuset på
fastigheten Rosenlund 1:5 i Flaka. Hon motiverar sin anhållan med att 
fritidshuset inte kommer att användas under år 2020. 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Carina Weinebo från renhållningsavgift för år 
2020 för fritidshuset på fastigheten Rosenlund 1:5 i Flaka.

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/460/2020

Berghaga 2:74 Järsö ansökan om ändrad renhållningsavgift för fritids-
hus

BMN 130 § 
18.8.2020

Magnus Parman anhåller om ändrad renhållningsavgift för fritidshuset på
fastigheten Bergskär 2:74 i Järsö by. Han motiverar sin anhållan med;
- att fritidshuset inte kunnat eller kommer utnyttjas p g a stängda gränser 

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter befria Magnus Parman från renhållningsavgift för år 
2020 för fritidshuset på fastigheten Bergskär 2:74 i Järsö 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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Delgivningar

BNM 131 § 
18.8.2020

Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm;

- Vester-Killingskär 3:18, Svinö, rivning fritidshus
- Strandhäll 2:44, Lumpo, ekonomibyggnad (lusthus)
- Norrgård (T1 kv2) 1:65, Svinö, växthus
- Tomtebo 4:64, Hellestorp, bastubyggnad
- Tomt 1 kv 22 6:21, Söderby, bostadshus
- Tomt 1 kv 22 6:21, Söderby, ekonomibyggnad
- Dalbo 1:30, Klemetsby, tillbyggnad förråd
- Björkkulla 4:31, Flaka, ändring fritidshus till bostadshus
- Bergbo 6:30, Söderby, fritidshus tillbyggnad   

Övrigt;

- Prishöjning tömning impregnerat träavfall Bengtsböle ÅVC

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
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 132 §
18.8.2020

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens  nästa  sammanträde  samlas  till  ett  extra  möte  tisdagen  den
1.9.2020 kl 18.30 på kommungården i Söderby.

Detta med motiveringen att det är många ärenden som behöver avgöras just
nu och mötena annars blir onödigt långa.

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

BMN 133 §
18.8.2020

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 21.20.
-----------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Paragrafer: 131 - 133

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: 110 - 112, 114, 121 - 130

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

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

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

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

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

Paragrafer: 110 - 112, 114, 121 - 130

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

Rättelseyrkandets innehåll

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

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

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

Paragrafer: --

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

Avgift

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

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

Paragrafer: 113, 115 - 120
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Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.  

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

Besvärsskrift

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

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

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

Inlämnande av handlingarna

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

Avgift

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