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LEMLANDS KOMMUN

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

BMN 144 §
15.9.2020

Kallelsen är meddelad och utsänd den 10.9.2020.

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

BESLUT:
Närvarande var fem av sex ledamöter.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
------------
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Val av protokolljusterare

BMN 145 §
15.9.2020

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

BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Anna-Greta Helsing och Agneta Sviberg.
Protokolljusteringen sker torsdagen den 17.9. kl 14.00 på kommungården i
Söderby.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN 146 §
15.9.2020

Nämnden godkänner den utsända föredragningslistan med följande ändring:
- 160 §;  Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- Efterföljande paragrafer + 1

BESLUT: 
Nämnden fastställde föredragningslistan med ovan föreslagna ändring 144 -
163 §§.
-------------
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LEMLANDS KOMMUN

LE/490/2020

Sjötorp 1:48 Krogstad tillbyggnad fritidshus

BMN 147 § 
15.9.2020

Kaj Söderman anhåller om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus på fas-
tigheten Sjötorp 1:48 i Krogstad. Den aktuella strandfastigheten är ca 3,4 ha
stor och ligger i södra Krogstad med strand mot Västerviken.

Strandlinjens längd är ca 100 meter.

Byggnadsplatsen är sedan tidigare bebyggd med fritidshus och en bod. 
Återstående byggrätt är tillräcklig. 

Fritidshuset som är 36 m2 stort byggs till med inglasad terrass om 23 m2 
mot söder.

Tillbyggnadens avstånd till den grävda kanalens innersta del är ca 28 meter.
Kanalen är ca 35 meter lång.

BO stadgar att avstånd mellan byggnad och strandlinjen skall vara minst 30
meter.

Byggnadsinspektören har besökt platsen den 2.9.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Inga yttranden har inkommit.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden tolkar strandlinjen i detta fall så att den grävda kanalen inte beak-
tas.

Nämnden besluter därtill med stöd av PBL 72 § bevilja bygglov för till-
byggnad av fritidshus på fastigheten Sjötorp 1:48 i Krogstad

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

Nämnden vill samtidigt påminna om gällande avloppsregler.

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

LE/545/2020

Havsbrisen 6:19 Vessingsboda bastubyggnad

BMN 148 § 
15.9.2020

Peter och Caroline Blomberg anhåller om bygglov för en bastu på fastighe-
ten Havsbrisen 6:19 i Vessingsboda 

Fastigheten är en strandfastighet med strand mot Föglöfjärden. Strandlin-
jens längd är ca 42 m.

Fastigheten är 4350 m2 stor och tidigare obebyggd. Återstående byggnads-
rätten är tillräcklig.

Tillståndsansökan gäller en bastu med rum om 15 m2. 

Byggnaden färgsätts med grå fasad och svart tak.

Byggnaden förses med eldstad och rökkanal.

Avståndet mellan byggnaden och strandlinjen är ca 17 meter. Avståndet till
rålinjen är ca 10 meter.  

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

närmare än 30 meter från strandlinjen.

Byggnadsinspektören har besökt byggnadsplatsen i juni 2020.

Grannarna har inte informerats i ärendet. Detta beaktande av byggnadens
storlek samt placering.

B  yggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO bevilja bygglov för ba-
stu på fastigheten Havsbrisen 6:19 i Vessingsboda 

Byggnaden färgsätts med grå fasad och svart tak.

Byggnadens golv skall ligga på minst +1,5 meter över MVN.

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

BESLUT:

148 §

15.09.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 6



LEMLANDS KOMMUN

Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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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

149 §
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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.
------------ 

BMN 149 § 
15.9.2020

Bengt Englund och Anna-Lena Groos anhåller om ändring av bygglov för 
ett fritidshus på fastigheten Solskär 3:89 i södra Flaka. (Bygglov nr: 
53/2020)

Det reviderade fritidshuset är fortfarande 52 m2 stort och byggs i ett plan på 
samma plats som tidigare.  Ändringarna omfattar i huvudsak att loftet inte 
byggs samt en del fönsterändringar som ger nya fasader. 

Grannarna  har  tidigare  hörts  i  ärendet.  Dock  inte  denna  gång  eftersom
ändringen inte kan anses beröra grannarna.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ändrat bygglov för fritids-
hus på 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.

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/543/2020

Sjöbacke 5:60 Flaka bostadshus

BMN 150 § 
15.9.2020

Tom Englund och Regina Borg anhåller om bygglov för ett bostadshus på 
fastigheten Sjöbacke 5:60 i Flaka. 

Fastigheten är belägen längs Södergårdsgatan och är 7650 m2 stor och tidi-
gare bebyggd med två ekonomibyggnader. Återstående byggrätt är tillräck-
lig.
 
Sökande avser uppföra ett bostadshus om 144 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 allmän väg.

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

Byggnadsinspektören har besökt platsen den i juni 2020.

Grannarna har informerats i ärendet. Grannarna hade tid på sig t o m den
11.9.2020 att uttala sig i ärendet. Inga utlåtanden inkommit.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag  :
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av PBL 72 § bevilja ansökt
bygglov för bostadshus på fastigheten Sjöbacke 5:60 i Flaka.

Byggnaden färgsätts med grå träfasad samt svart tak.

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

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

150 §
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BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
-----------
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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.

151 §
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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
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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

BMN 151 § 
15.9.2020

Ett  besvär  har  inlämnats  till  högsta  förvaltningsdomstolen  över
förvaltningsdomstolens beslut om bygglov för vägbank den 18.6.2020.
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I besväret yrkar en rågranne till vägbanken på att på att Lemlands kommun
skall ersätta besvärandens för rättegångskostnader. 

Högsta  förvaltningsdomstolen  begär  nämnden  utlåtande  i  ärendet  samt
handlingarna i ärendet sig tillhanda senast den 30.9.2020.  

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter avge följande utlåtande i ärendet;

Nämnden  anser  att  alla  parter  i  ärendet  själv  skall  stå  för  sina
rättegångskostnader. 

Byggnadsinspektören utses till nämndens kontaktperson i ärendet.

Nämnden anser vidare att det aktuella besväret som inlämnats till HFD över
FD:s avgörande 18.6.2020 inte påverkar besvärstiden för nämndens senaste
beslut 113 §, 18.8.2020. (jmf lagen om rättegång 122 §).

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

Bilagor;
Högsta förvaltningsdomstolen begäran om förklaring 16/2020
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LE/497/2020

Sommarholm 1:103 Järsö fritidshus

BMN 152 § 
15.9.2020

Linda Jansson anhåller om bygglov för ett fritidshus (gäststuga) på fastighe-
ten Sommarholm 1:103 på Skedholm i Järsö by. Den aktuella strandfastig-
heten, som är ca 1 ha stor ligger på Skedholms sydöstra del. Strandlinjen är 
ca 130 meter lång.

Byggnadsplatsen är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus samt en eko-
nomibyggnad. Återstående byggrätt är tillräcklig. 

Det nya fritidshuset är 40 m2 stort och byggs i ett plan. Byggnaden förses 
med eldstad och rökkanal. Byggnaden placeras nordost om befintligt fritids-
hus.

Byggnaden färgsätts med grå fasad samt svart tak. 

Byggnaden avses anslutas till kommunalt vatten- och avloppssystem.

Byggnadens avstånd till övriga byggnader, rålinjer samt stranden är tillräck-
liga.

Byggnadsinspektören har besökt platsen 27.8.2020.

Grannarna har informerats i ärendet. De hade tid t o m den 8.9.2020 att
uttala sig i ärendet. Inga yttranden har inkommit.

Om fritidshuset  består  av  endast  en  lägenhet  får  på  tomten  byggas  en
gäststuga om högst 40 m2. Som en separat byggnad i  samma husgrupp
kring samma gårdstun som huvudbyggnaden. Sidobyggnaden skall kunna
utnyttja  samma  tekniska  system  t  ex  vattenledning,
avloppsvattenbehandling och likande system.
BO 4.2, 5 mom.

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden besluter med stöd av PBL 72 § samt BO bevilja bygglov för fri-
tidshus (gäststuga) på Sommarholm 1:103 på Skedholm i Järsö by.

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

Byggnadens avloppsvatten bör omhändertas på godkänt sätt.

152 §
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Byggnadsarbetet får inte utan särskilt beslut inledas innan beslutet vunnit
laga kraft.

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnadsinspektörens beslutsförslag.
------------
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LE/540/2020

BMN budgetuppföljning per 31.8.2020

BMN 153 § 
15.9.2020

Inkomsterna ligger på 66,3 %. Inkomsterna förväntas överstiga de budgete-
rade med ca 7 000 €. Den största orsaken till detta är förväntade inkomster
från timmerförsäljning i spåren av stormen Alfrida. 

Utgifterna ligger på 66,5 % vilket är det linjära förväntade. Utgifterna för i
år förväntas understiga budget med ca 4 000 €.

Förvaltningens  utgifter  ligger på 78,4 %. Förväntas överstiga budget med
ca 4600 €. Detta beroende på icke budgeterade kostnader i samband med
pensionsavgång.

Byggnadstillsynens utgifter  ligger på 20,12 %. Förväntas underskrida revi-
derad budget.

Planläggningens  utgifter ligger (efter budgetändring) på 0  %. Förväntas
underskrida budget. 

Avfallshanteringens utgifter ligger på 65,3 %. Förväntas underskrida bud-
get.

Jord- och skogsbruks utgifter ligger på 85,9 %. Förväntas hålla budget.

Miljövårdens  utgifter  ligger (efter budgetändring) på 106,8 %. Förväntas
överskrida reviderad budget något.

Sammanfattning;
Verksamhetsområdena förväntas ungefär följa de budgeterade kostnaderna. 
Nämndens nettokostnader för innevarande år förväntas underskrida de bud-
geterade med ca 11 500 €. 

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter i övrigt anteckna budgetrapporten per den 31.8.2020 till
kännedom. 

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

Bilaga;

153 §
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Sammanställning av budgetuppföljning per den 31.8.2020.
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LE/539/2020

BMN fördelning av administrativa kostnader 2021

BMN 154 § 
15.9.2020

Byggnads- och miljönämnden har fr o m 1.1.2012 övertagit kostnadsansva-
ret  för bl  a  byggnadstillsyn,  enskilda avlopp,  Krogstad fd deponi  mm.  i
Lumparland. Därtill administration av byggnads- och miljösektorn i Lum-
parland. 

Enligt samarbetsavtalet mellan Lemland och Lumparland fördelas kostna-
derna mellan kommunerna på basen av beslut i nämnd. Under året erlägger
Lumparland kvartalsvis förskott. Vid årets slut erläggs en utjämningsfaktura
baserad på de faktiska förhållandena under året.   

För att få en fördelningsgrund för kostnadsfördelningen har byggnads- och
miljöinspektören uppgjort ett förslag till fördelningsnyckel. Den baserar sig
på antalet ärenden tidigare år samt på hur arbetsfördelningen de facto ser ut
inom området.

Från år 2021 har en del av planläggningens administrativa resurs flyttats till
byggnadstillsynen. 

Förslaget baserar sig på att Lemland använder resursen 1,38 (80,99 %) av
heltid och Lumparland 0,32 (19,01 %) av heltid. Kansliets totala resurs är
1,7. 

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna nyckeln för den preliminära fördelningen av
nämndens kostnader under år 2021 mellan samarbetskommunerna.

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

Bilaga
Fördelningsnyckel 2021

154 §
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LE/544/2020

Kansliresursen vid Byggnads- och miljökansliet

BMN 155 § 
15.9.2020

Kansliresursen sattes år 2011 i samband med att byggnadstekniska kansliet
blev gemensamt för Lemland och Lumparland.

Sedan dess har en del hänt, bl a ;
- Magistraten och befolkningsregistercentralens krav på kommunen som

uppgiftslämnare  och  uppdaterare  av  befintliga  register  har  ökat
(adresser, koordinater, byggnadsuppgifter)

- Ökande befolkning ger större servicebehov
- Införandet av TWeb ärendehantering gett merarbete (ökad digitalisering

av  bl  a  bilagor,  flere  personer  involverade  i  ärendehanteringen  än
tidigare)

- Personalomsättning inom kansliet
- Fortsatt hög aktivitet inom byggnadsverksamheten
- Ny uppgift i form av tillsyn av tömning av enskilda avlopp (2021-)

Situationen idag karakteriseras av;
- Ständig brådska och stress - svårt att hinna med
- Tilläggsarbetstid uppstår
- Ständiga ärendeprioriteringar  
- Förlängda handläggnings- och expideringstider
- Vissa arbetsuppgifter läggs på framtiden

Uppföljningsmöten har hållits inom kansliet för att följa med situationen.

Såväl  berörd  personal,  kansliförmannen  samt  ansvarig  tjänsteman  är
överens om att något borde göras för att förbättra arbetssituationen.
Utan åtgärder finns risk för olika typer av arbetsmiljöproblem.

Situationen inom den tekniska kanslifunktionen är likartad så därifrån finns
inte heller någon betydande hjälp att få.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Det  är  en  ansvarstagande  arbetsgivares  skyldighet  att  anpassa
arbetstidsresursen till det verkliga behovet för att personal skall ges en bra
möjlighet att utföra ett bra arbete. 

Byggnads- och miljönämnden föreslår därför att kansliresurs ökas från 70
% till 80 % av heltid fr o m 1.1.2021.

155 §
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Den utökade totala lönekostnaden denna åtgärd innebär (3500 €) är beaktad
i budgetförslaget.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland

BESLUT:
Det  är  en  ansvarstagande  arbetsgivares  skyldighet  att  anpassa
arbetstidsresursen till det verkliga behovet för att personal skall ges en bra
möjlighet att utföra ett bra arbete. 

Byggnads- och miljönämnden föreslår därför att kansliresurs ökas från 70
% till 80 % av heltid fr o m 1.1.2021.

Den utökade totala lönekostnaden denna åtgärd innebär (3500 €) är beaktad
i budgetförslaget.

Arbetssituationen utvärderas inför budgetbehandlingen för år 2022.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland
------------ 
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LE/541/2020

BMN avfallstaxa år 2021 Lemlands kommun

BMN 156 § 
15.9.2020

Miljöinspektören har uppgjort förslag till avfallsavgift för år 2021 i Lem-
land. 

För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet med denna lag skall
kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess kostnader för uppgiften. 
(Avf lagen 78 §) 

9 kap ur avfallslagen som bilaga (Avgifter för avfallshantering)  

Fr o m 2010 infördes en ändring i taxan så att avlämningen av hushållsav-
fall blev avgiftsfri vid Bengtsböle återvinningscentral. 

Inför år 2014 gjordes grundavgiften om så att samtliga fastighetsägare till
bebyggda fastigheter erhåller samma grundavgift. De fast bosatta dessutom
en tilläggsavgift.  

Inför år 2017 höjdes avgifterna med 2 %
Inför år 2018 höjdes avgifterna med 0 %
Inför år 2019 höjdes avgifterna med 1 %
Inför år 2020 höjdes avgifterna med 1 %
Inför år 2021 höjes avgifterna med 2 %

Här  följer  en  sammanställning  över  den  ekonomiska  utvecklingen  inom
verksamhetsområdet.

 BS2017      BS2018         BS2019        BU2020 BU2021
Ext Utg  301 400      297 763 305 191        280 750 286 520
Ext Ink -291 087     -291 948        -290 845       -287 019 -290519
Int Utg   30 422          37 880   37 880          38 000   38 000
Avskrivn               6 188            6     023                 6     200            6     200                 6 200
Nto    46 923 49 718   58 426          37 931    40 201
         
I enlighet med bokslutet så kostar avfallshanteringen i Lemland följande;
2013 ca 173 € per person och år (exkl moms).
2014 ca 163 € per person och år (exkl moms).
2015 ca 184 € per person och år (exkl moms).
2016 ca 166 € per person och år (exkl moms).
2017 ca 165 € per person och år (exkl moms).
2018 ca 170 € per person och år (exkl moms). 
2019 ca 156 € per person och år (exkl moms). 

156 §

15.09.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 52



LEMLANDS KOMMUN

2020 BU ca 163 € per person och år (exkl moms). 
2021 BU ca 163 € per person och år (exkl moms). 

Enligt den ekonomiska kalkylen ovan återstår alltså ca 40 000 € till  full
kostnadstäckning. Kostnadstäckningen är ca 88 % totalt.  Om vi antar att
myndighetsfunktionen står för 5000 €/år så saknas ca 35 000 € (eller ca 12
%) i inkomster för att uppnå full kostnadstäckning.

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter föreslå att avfallsavgifterna för år 2021 höjs med 2 %.
Mottagningsavgifterna på återvinningscentralen föreslås oförändrade.

Förslaget motiveras med att avfallslagens krav på att kommunen skall ta ut
en avfallsavgift som täcker kommunens kostnader för verksamheten. Ge-
nom upphandlingar  av  sophämtningstjänster  strävar  vi  till  att  ytterligare
sänka eller åtminstone bibehålla kostnaderna för verksamheten i fråga. Det-
ta är dock en utmaning i o m allmän kostnads- samt volymökning. 

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland

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

Bilaga:
Avfallstaxa för år 2020
Förslag till avfallstaxa för år 2021
Avfallslagen 9 kap.
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Lemlands kommun  

AVFALLSTAXA år 2020   
    

 

Avfallsavgifter      

 

Grundavgift  Exkl.moms  inkl.moms 24% 
Bostads- eller fritidshusägare 99,00 €   122,76 €   

 

Tillägg för bostadshus/lägenh. Tillägg             Inkl. moms 24% 
- 1 pers hushåll  102,00 €        126,48 €     
- 2 pers hushåll  186,00 €          230,64 € 
- 3 pers hushåll  262,00 €          324,88 € 
- 4 eller flera pers hushåll 339,00 €                420,36 €             
- kompostrabatt för bostadshustillägg  -20% 
 
Avgiften baserar sig på situationen den 1 januari det aktuella året (enligt befolkningsregistret). 
 
Rabatt kan ges vid användning av ersättande service för: 
 
- brännbart avfall - 25 % 
- 8-facks kärl  - 46 % 
- allt avfall (exkl farligt avfall) - 73 % 
 
(rabatten räknas efter att man beaktat eventuell kompostrabatt och gäller inte grundavgiften). 
 
uthyrningsstugor   68,00 €          84,32 € 
(ingen kompostrabatt till dessa, avfallet skall föras till Bengtsböle station - ej till återvinnings-
stationerna. Ifall uthyraren har avtal om sophämtning av allt avfall med entreprenör ingen 
avgift)  
 
företag & inrättningar per sysselsatt   48,00 €          59,52 € 
(ifall företaget eller inrättningen har avtal om sophämtning av allt avfall med entreprenör ingen 
avgift) 
Avgiften baserar sig på en genomsnittlig situation under det aktuella året. 
 
Avgifter per säck/löst företagsavfall       exkl.moms                   inkl.moms 24% 

- avfallsmottagn.vid Bengtsböle, €/säck                    9,47 €                         11,74 € 
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle €/lös kbm              61,53 €                         76,30 € 
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle €/kompr kbm      118,34 €                     146,74 € 
    
Hushållsavfall - ingen avgift 

Avfall från byggnadsverksamhet, som inte återvinns, räknas inte som hushållsavfall!  
 
Avvikande avgiftsstorlek 

Avfallssmyndigheten har skyldighet att på avfallsproducentens begäran pröva avgifternas 
skälighet.  
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Lemlands kommun

AVFALLSTAXA år 2021 

Avfallsavgifter  

Grundavgift Exkl.moms inkl.moms 24%
Bostads- eller fritidshusägare 101,00 €  125,24 €

Tillägg för bostadshus/lägenh. Tillägg            Inkl. moms 24%
- 1 pers hushåll 104,00 €       128,96 €   
- 2 pers hushåll 190,00 €         235,60 €
- 3 pers hushåll 267,00 €         331,08 €
- 4 eller flera pers hushåll 346,00 €               429,04 €           
- kompostrabatt för bostadshustillägg  -20%

Avgiften baserar sig på situationen den 1 januari det aktuella året (enligt befolkningsregistret).

Rabatt  vid  användning  av  ersättande  service  (av  totalsumman  då  man  beaktat
kompostrabatten)
- Enbart brännbart avfall - 25 %
- 8-facks kärl - 46 %
- allt avfall (exkl farligt avfall) - 73 %

   
uthyrningsstugor   69,00 €         85,56 €
(ingen kompostrabatt till dessa, avfallet skall föras till Bengtsböle station - ej till återvinnings-
stationerna. Ifall uthyraren har avtal om sophämtning av allt avfall med entreprenör ingen
avgift) 

företag & inrättningar per sysselsatt   49,00 €         60,76 €
(ifall  företaget eller  inrättningen har  avtal  om sophämtning av allt  avfall  med entreprenör
ingen avgift)
Avgiften baserar sig på en genomsnittlig situation under det aktuella året.

Avgifter per säck/löst företagsavfall       exkl.moms                  inkl.moms 24%
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle, €/säck                    9,47 €                        11,74 €
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle €/lös kbm              61,53 €                        76,30 €
- avfallsmottagn.vid Bengtsböle €/kompr kbm      118,34 €                    146,74 €

  
Hushållsavfall - ingen avgift
Avfall från byggnadsverksamhet, som inte återvinns, räknas inte som hushållsavfall! 

Avvikande avgiftsstorlek
Avfallsmyndigheten har skyldighet att på fastighetsägarens/avfallsproducentens begäran 
pröva avgifternas skälighet.
Om byggnaden är användbar men ägaren inte använder den ska hälften av grundavgiften 
erläggas. 
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LE/542/2020

BMN bygglovstaxa år 2021 Lemland och Lumparland

BMN 157 § 
15.9.2020

Enligt PBL 99 § är den som söker bygglov, annat tillstånd eller gör en an-
mälan skyldig att betala en avgift till kommunen enligt en taxa som fast-
ställts av kommunfullmäktige.

Dessa avgifter är ersättning för myndighetsuppgifter och därför momsbefri-
ade.

Enligt  samarbetsavtalet  mellan  Lemland  och Lumparland fastställs  taxor
och avgifter för byggnadstillsyn och dylikt för båda kommunerna av kom-
munfullmäktige i Lemland.

Lite ekonomisk statistik 
  BS 2018      BS 2019      BU 2020     BU 2021

Kost.(e+i)                              93 377       87 689         82 547      81 500
Intäkter(exkl ers av Lu)       -33 441              -25 161               -29     000                               -28     000           
Summa; (kostn täckning)     59 936 (36%)  62 528 (29 %)   53 547 (35 %)   53 500 (34 %)

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag:
Byggnads- och miljönämnden beslutar  att  föreslå  för  kommunstyrelsen i
Lemland att byggnadslovsavgifterna för år 2021 för Lemland och Lumpar-
land fastställs enligt förslag. Förslaget innebär höjd taxa med 1,0 %.

Den lilla höjningen motiveras med verksamhetens låga självfinansiering. 

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland

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

Bilagor:
Bygglovstaxa för år 2020
Förslag till bygglovstaxa för år 2021
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Bygglovstaxa 2020 

 
AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETE, AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH 

FÖR INSPEKTION AV SAMLINGSLOKALER SAMT FÖR HÖRANDE AV GRANNE I  

LEMLANDS och LUMPARLANDS KOMMUNER 

 
 
1 § 

Allmänt  

Byggherre eller den som vidtar åtgärd är skyldig att till kommunen erlägga 
avgifter som bestäms i denna taxa för sådana inspektions- och tillsynsuppgifter 
som är nödvändiga för att fullfölja byggnadsarbetet (99 § plan- och bygglagen, PBL ). 
 
För inspektion av samlingslokaler är sökande skyldig att erlägga avgifter som   
bestäms i 6 § i denna taxa med stöd av 19 och 20 §§ LL om offentliga 
nöjestillställningar. 
 
Avgifterna över byggnadsarbete och inspektion av samlingslokaler 
inkluderar lösen av handlingarna. 
 
Byggnadslovsavgifterna är inte momspliktiga. 
 
2 § 

Uppförande av nybyggnad och därmed jämförbara 

ändringar (66 § i PBL )                              Taxa 2020/€ 
 
2.1 Uppförande av nybyggnad, per byggnad                          344,34
 därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)                 2,11 
 
2.2 Uthyrningsstuga 
 
Då byggnadslovet omfattar flera stugor som byggs enligt samma  
ritning i grupp, erläggs full avgift för en stuga. För därpå följande 
stugor erläggs 50 % av avgiften, per byggnad              344,34
          
Därtill enligt byggnadens sammanlagda våningsyta (per m2)                2,11 
 
2.3 Tillbyggnad, ombyggnad, per byggnad              182,31      

därtill enligt tillbyggnadens våningsyta (per m2)                 2,11 
 
2.4 Ekonomibyggnad och dylikt, per byggnad                                                          182,31 

därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)                 0,79
        
2.5 Ändring av användning, per byggnad               182,31
 därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)                 2,11 
 
2.6 Fasadändring, takändring (inkl skärmtak >12 m2),                72,21
 ändring av bärande konstruktioner                            
 
2.7 Installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller hiss                       72,21 
  
2.8 Tillfälliga byggnader, samma som varaktig 
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          Taxa 2020/€ 

2.9 Uppförande av vindkraftverk/st  
 -     som betjänar flera än 3 hushåll, effekt max 0,5 MW             182,31 

- Effekt 0,5 - 3 MW                  344,34 
- Effekt över 3 MW                  688,57 

3 § 

Avgifter för övriga tillståndsbeslut i byggnadsärenden (67 § i PBL )             72,21 
 

3.1 Nöjespark, idrotts- eller campingplats  
3.2 Skjut- eller motorbana 
3.3 a Småbåtshamn med flera än 10 båtplatser 
3.3 b Kajer, broar, vågbrytare, kanaler o.dyligt. 
3.4 Cistern eller dyligt > 10 m3   
3.5  Mast högre än 25 meter 
3.6 Torn tillgängligt för allmänheten 
3.7 Tillståndspliktigt plank eller mur 
3.8 Husvagn, buss eller dyligt (utanför campingplats) som skall användas för boende, affärslokal 

eller dyligt > 2 månader                    
 
4 § 

Avgifter för övriga beslut i byggnadsärenden                 72,21 
 
   4.1 Utbyte av ritning                 
  4.2 Förhandsutlåtande                 
 4.3 Förlängning av byggnadslovets giltighetstid (75 § i PBL)              
 4.4 Tillstånd att börja byggnadsarbete (innan beslutet vunnit laga kraft) (76  § i PBL) 
 4.5 Bod samt fristående carport om max 30 m2 
 4.6 Behandling av rivningsanmälan (69 § i PBL) 
                  
5 § 

Förhöjd avgift vid byggande utan bygglov 

Om byggherren har påbörjat byggnadsarbetet innan bygglovet har beviljats, eller anmälan inlämnats,  
utgår en förhöjd avgift om 50 %. Detta gäller samtliga avgifter kopplade till bygglovet. Den förhöjda  
bygglovsavgiften är inte ett straff utan en ersättning för det merarbete det innebär för byggnadstillsynen  
att bereda och behandla ett ärende om byggande utan bygglov. 
 
6 § 

Godtagbar säkerhet i enlighet med PBL 76 § 

En godtagbar säkerhet kan vara en bankgaranti eller en deposition på kommunens konto. 
 

Den godtagbara säkerhetens storlek utgörs av; 
grundsumma per byggnad                1075,00 
därtill enligt byggnadens bottenyta upp till 500 m² (per m2)               37,70 
för bottenyta över 500 m² utgår (per m²)                 16,00    

Säkerheten återbördas till byggherren då bygglovet vunnit laga kraft. 
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         Taxa 2020/€ 
 
7 § 

Syner 

Vid utförande av de i § 3 nämnda byggnadsåtgärderna skall avgift 
erläggas för förrättande av de syner som kan komma ifråga 
enligt följande: 
  
7.1  Syn som förrättas under byggnadstiden                 32,18 
7.2  Slutsyn                     65,59 
7.3 Avgifter som rör brandsyneverksamheten, men som debiteras i 

samband med byggnadslovsavgifterna 
- Kanal- och eldstadssyn                  44,15 
- Ventilationssyn                   44,15 
- Ibruktagningssyn                   44,15 
- Slutsyn                    44,15 

Dessa avgifter uppbärs i samband med byggnadslovsavgifterna, men bokförs på resultatområdet 
”räddningsverksamhet” 
 
8 § 

Övriga avgifter 

 
8.1 Utstakning av byggnadsplats (varvid samtliga kostnader erlägges av sökande,           110,43 
            ingår ej i punkterna 1-4 i § 2).                          
                  

    
8.2 72 § plan- och byggnadslagen för landskapet Åland avsett hörande av granne                              62,76 
 
Ersättning uppbärs även i det fall att tillstånd eller byggnadslov inte beviljas,  
om kommunen hört granne med stöd av stadgandena i plan- och byggnadslagen  
 
9 §  

Avgifter för avloppsanläggningar 

 
9.1 Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 1-5 personer                        204,10 
9.2  Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 6-25 personer            407,96 
9.3 Avloppsanläggning för BDT vatten, 1-5 personer                                                                         134,49 
9.4 Partiell ombyggnad av avloppsanläggning                                    134,49 
 
Denna avgift debiteras skilt om den inte kan debiteras i samband med 
byggnadslovsavgifterna.            
           
10 § 

Inspektion av samlingslokaler 

 
Inspektion och godkännande av samlingslokaler enligt 
samlingslokalens sammanlagda yta, per lokal                65,59 

 
därtill enligt lokalens sammanlagda yta (per m2)                                        0,28 
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 Taxa 2020/€ 

 
11 §  

Återbäring av avgift 

 
Då ett byggnadslov eller något annat tillstånd förfallit eller byggherren avstår 
från byggnadslovet eller tillståndet medan det ännu är i kraft , återfår tillstånds- 
innehavaren 50 % av de avgifter han betalat. 
 
Dock innehålles i handläggningsavgifter enligt följande 

- för byggnadslov                  161,44 
- för övriga tillstånd                    63,06 

Om byggnadsarbetet påbörjats ges ingen återbäring. 
 

12 § 

Avslag på ansökan 

 
Om en ansökan om tillstånd avslås eller sökande annullerar ansökan  
innan beslutet meddelats, men beslutsförslaget redan beretts,  
uppbärs 50 % av avgiften i denna taxa. 
 
13 § 

Grunder för avgiften 

 
Då avgiften fastställs inberäknas i byggnadens totala yta , våningarnas, 
källarens och vindsutrymmets sammanlagda ytor, utgående från det  
yttre måttet. Man räknar inte med balkonger, skyddstak eller utrymmen  
med en rumshöjd lägre än 160 cm. 
 
14 § 

Taxans ikraftträdande 

 
Denna taxa gäller från den 1.1.2020 
 
Byggnadstillsynsavgiften och övriga avgifter i denna taxa faktureras enligt 
gällande taxa den dag beslutet fattats. 
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Bygglovstaxa 2021 

AVGIFTER FÖR TILLSYN ÖVER BYGGNADSARBETE, AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FÖR 
INSPEKTION AV SAMLINGSLOKALER SAMT FÖR HÖRANDE AV GRANNE MM I 
LEMLANDS och LUMPARLANDS KOMMUNER

1 §
Allmänt
Byggherre eller den som vidtar åtgärd är skyldig att till kommunen erlägga
avgifter som bestäms i denna taxa för sådana inspektions- och tillsynsuppgifter
som är nödvändiga för att fullfölja byggnadsarbetet (99 § plan- och bygglagen, PBL ).

För inspektion av samlingslokaler är sökande skyldig att erlägga avgifter som 
bestäms i 6 § i denna taxa med stöd av 19 och 20 §§ LL om offentliga
nöjestillställningar.

Avgifterna över byggnadsarbete och inspektion av samlingslokaler
inkluderar lösen av handlingarna.

Byggnadslovsavgifterna är inte momspliktiga.

2 §
Uppförande av nybyggnad och därmed jämförbara
ändringar (66 § i PBL )                       Taxa 2021/€

2.1 Uppförande av nybyggnad, per byggnad                    347,78
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)            2,13

2.2 Uthyrningsstuga

Då byggnadslovet omfattar flera stugor som byggs enligt samma 
ritning i grupp, erläggs full avgift för en stuga. För därpå följande
stugor erläggs 50 % av avgiften, per byggnad        347,78

Därtill enligt byggnadens sammanlagda våningsyta (per m2)            2,13

2.3 Tillbyggnad, ombyggnad, per byggnad        184,13 
därtill enligt tillbyggnadens våningsyta (per m2)            2,13

2.4 Ekonomibyggnad och dylikt, per byggnad                                                        184,13 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)            0,79

2.5 Ändring av användning, per byggnad        184,13 
därtill enligt byggnadens våningsyta (per m2)            2,13

2.6 Fasadändring, takändring (inkl skärmtak >12 m2),          72,93
ändring av bärande konstruktioner                     

2.7 Installation eller ändring av eldstad, rökkanal eller hiss                   72,93
 
2.8 Tillfälliga byggnader, samma som varaktig

                     Taxa 2021/€
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2.9 Uppförande av vindkraftverk/st
-     som betjänar flera än 3 hushåll, effekt max 0,5 MW         184,13
- Effekt 0,5 - 3 MW         347,78
- Effekt över 3 MW         695,46

3 §
Avgifter för övriga tillståndsbeslut i byggnadsärenden (67 § i PBL )          72,93

3.1 Nöjespark, idrotts- eller campingplats
3.2 Skjut- eller motorbana
3.3 a Småbåtshamn med flera än 10 båtplatser
3.3 b Kajer, broar, vågbrytare, kanaler o. dylikt.
3.4 Cistern eller dylikt > 10 m3  

3.5 Mast högre än 25 meter
3.6 Torn tillgängligt för allmänheten
3.7 Tillståndspliktigt plank eller mur
3.8 Husvagn, buss eller dylikt (utanför campingplats) som skall användas för boende, affärslokal 

eller dylikt > 2 månader        

4 §
Avgifter för övriga beslut i byggnadsärenden           72,93

  4.1 Utbyte av ritning        
 4.2 Förhandsutlåtande        

4.3 Förlängning av byggnadslovets giltighetstid (75 § i PBL)          
4.4 Tillstånd att börja byggnadsarbete (innan beslutet vunnit laga kraft) (76  § i PBL)
4.5 Bod samt fristående carport om max 30 m2

4.6 Behandling av rivningsanmälan (69 § i PBL)
        

5 §
Förhöjd avgift vid byggande utan bygglov
Om byggherren har påbörjat byggnadsarbetet innan bygglovet har beviljats, eller anmälan inlämnats, 
utgår en förhöjd avgift om 50 %. Detta gäller samtliga avgifter kopplade till bygglovet. Den förhöjda 
bygglovsavgiften är inte ett straff utan en ersättning för det merarbete det innebär för byggnadstillsynen 
att bereda och behandla ett ärende om byggande utan bygglov.

6 §
Godtagbar säkerhet i enlighet med PBL 76 §
En godtagbar säkerhet kan vara en bankgaranti eller en deposition på kommunens konto.

Den godtagbara säkerhetens storlek utgörs av;
grundsumma per byggnad        1085,75
därtill enligt byggnadens bottenyta upp till 500 m² (per m2)           38,08
för bottenyta över 500 m² utgår (per m²)           16,16

Säkerheten återbördas till byggherren då bygglovet vunnit laga kraft.

Taxa 2021/€
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7 §
Syner
Vid utförande av de i § 3 nämnda byggnadsåtgärderna skall avgift
erläggas för förrättande av de syner som kan komma ifråga
enligt följande:
 
7.1  Syn som förrättas under byggnadstiden           32,50
7.2  Slutsyn           66,25
7.3 Avgifter som rör brandsyneverksamheten, men som debiteras i

samband med byggnadslovsavgifterna
- Kanal- och eldstadssyn           44,59
- Ventilationssyn           44,59
- Ibruktagningssyn           44,59
- Slutsyn           44,59

Dessa avgifter uppbärs i samband med byggnadslovsavgifterna, men bokförs på resultatområdet 
”räddningsverksamhet”

8 §
Övriga avgifter

8.1 Utstakning av byggnadsplats (varvid samtliga kostnader erlägges av sökande,         111,53
            ingår ej i punkterna 1-4 i § 2).                   

        

8.2 72 § plan- och byggnadslagen för landskapet Åland avsett hörande av granne                              63,39

Ersättning uppbärs även i det fall att tillstånd eller byggnadslov inte beviljas, 
om kommunen hört granne med stöd av stadgandena i plan- och byggnadslagen 

9 §
Avgifter för avloppsanläggningar

9.1 Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 1-5 personer                    206,14
9.2 Avloppsanläggning för WC och BDT vatten, 6-25 personer        412,04
9.3 Avloppsanläggning för BDT vatten, 1-5 personer                                                                        135,83
9.4 Partiell ombyggnad av avloppsanläggning                                135,83

Denna avgift debiteras skilt om den inte kan debiteras i samband med
byggnadslovsavgifterna. 

10 §
Inspektion av samlingslokaler

Inspektion och godkännande av samlingslokaler enligt
samlingslokalens sammanlagda yta, per lokal          66,25

därtill enligt lokalens sammanlagda yta (per m2)                                    0,28

      

 Taxa 2021/€
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11 § 
Återbäring av avgift

Då ett byggnadslov eller något annat tillstånd förfallit eller byggherren avstår
från byggnadslovet eller tillståndet medan det ännu är i kraft , återfår tillstånds-
innehavaren 50 % av de avgifter han betalat.

Dock innehålles handläggningsavgifter enligt följande
- för byggnadslov         163,05
- för övriga tillstånd           63,69

Om byggnadsarbetet påbörjats ges ingen återbäring.

12 §
Avslag på ansökan

Om en ansökan om tillstånd avslås eller sökande annullerar ansökan 
innan beslutet meddelats, men beslutsförslaget redan beretts, 
uppbärs 50 % av avgiften i denna taxa.

13 §
Grunder för avgiften

Då avgiften fastställs inberäknas i byggnadens totala yta, våningarnas,
källarens och vindsutrymmets sammanlagda ytor, utgående från det 
yttre måttet. Man räknar inte med balkonger, skyddstak eller utrymmen 
med en rumshöjd lägre än 160 cm.

14 §
Taxans ikraftträdande

Denna taxa gäller från den 1.1.2021

Byggnadstillsynsavgiften och övriga avgifter i denna taxa faktureras enligt
gällande taxa den dag beslutet fattats.
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LEMLANDS KOMMUN

LE/469/2020

Byggnads- och miljönämndens förslag till budget 2021 samt ekonomi-
planen för åren 2022-2023

KST 165 § 
15.06.2020

Förslag till budgetdirektiv för uppgörande av budget 2021 och ekonomi-
planför 2022 - 2023 har tagits fram. Direktiven för gemensam budget och 
ekonomiplan baseras på den fastställda budgeten för 2020. Nämnder och 
budgetansvariga ska på basen av kommunstyrelsens direktiv uppgöra egna 
budgetförslag jämte motiveringar. Budgetansvariga som önskar ekonomi-
kansliets bistånd i budgetarbetet måste i god tid innan meddela ekonomi-
kansliet så att tid finns att göra ett omsorgsfullt arbete. Ansvaret för att vid-
tala ekonomikansliet för hjälp vilar på den budgetansvariga och inte på eko-
nomikansliets personal. Det ankommer på budgetansvarig att utgående från 
budgetdirektiven och den där i presenterade tidsplanen planera det egna ar-
betet och nämndensbehandling av budgeten. Ekonomichefen är inkallad 
som sakkunnig och presenterar budgetdirektiven samt ger en preliminär 
bild av den förväntade ekonomiska situationen utgående från föreslagna ra-
mar. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner de uppgjorda budgetdirektiven till nämnderna
och budgetansvariga inför 2021 års budgetarbete. Budgetramen är upp-
gjordenligt nuvarande bibehållen servicenivå. Kommunstyrelsen beslutar 
att nämnder och budgetansvariga i samband med uppgörande av budgetför-
slag ska uppställa en konsekvensanalys avseende en minskning om 10 % av
nettokostnaderna utgående från given ram. En mall för konsekvensanalysen
tas fram av ekonomikansliet och skickas ut i samband med tabellen för sif-
ferdelen vecka 28. Den sista inlämningsdagen gällande budgetmaterialet till
ekonomikansliet är 25.9.2020. Budgetansvariga uppmanas att i god tid in-
nan planerabudgetarbetet och nämndens behandling av budgetmaterialet.
*********

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag. 
Budgetdirektiven inklusive bilagor bifogas protokollet. 
-------------

158 §

15.09.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

BMN 138 § 
1.9.2020

Kommunstyrelsen har alltså beslutat att nämnder och budgetansvariga i 
samband med uppgörande av budgetförslag ska uppställa en konsekvens-
analys avseende en minskning om 10 % av nettokostnaderna utgående från 
given ram. Detta innebär för nämndens del en minskning om ca 8800 €. 

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag:
Utgiftsanslagen minskas enligt följande;

Ram Budget Diff
- Planläggning Le 20 490 € 12 490 € 8000 €
- Miljövård Le   3 920 €   3 120 €   800 €

Inbesparingen  inom  planläggningen  torde  innebära  att  nya  kommunala
planläggningsprojekt inte uppstartas under året. 

Inbesparingen inom miljövården kan innebära att  bidrag till  miljöprojekt
inte beviljas eller att egna nya miljöprojekt inte förverkligas. 

Förslaget fick inget understöd.

Ordf. Olofssons beslutsförslag:
Utgiftsanslagen minskas enligt följande;

Ram Budget Diff
- Planläggning Le 20 490 € 12 490 € -  8000

€
- Avfallshantering Le inkomster  +  800

€

Inbesparingen  inom  planläggningen  torde  innebära  att  nya  kommunala
planläggningsprojekt inte uppstartas under året. 

Inbesparingen inom avfallshanteringen sker genom restriktivare behandling
av avgiftsbefrielser. 

Förslaget understöddes av Matti Lindholm och Jonas Wilhelms.

Erica Scotts beslutsförslag:
Utgiftsanslagen minskas enligt följande;

Ram Budget Diff
- Planläggning Le 20 490 € 11 690 € -  8800

€

Inbesparingen  inom  planläggningen  torde  innebära  att  nya  kommunala

15.09.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________
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LEMLANDS KOMMUN

planläggningsprojekt inte uppstartas under året. 

Förslaget fick inget understöd.

BESLUT:
Nämnden omfattade ordf. Olofssons beslutsförslag.
------------

Bilaga:
- Budgetram 2021

BMN 158 §
15.9.2020

Kommunstyrelsen i Lemland begär nämndernas budgetförslag senast den
25.9.2020.

Byggnads- och miljönämndens har som känt verksamhet i både Lemland
och Lumparland. För att få en så lätt läst och användbar budgetstruktur som
möjligt är nämndens ansvarsområden indelade på följande sätt;

710 Förvaltning
711 Byggnadstillsyn
712 Planläggning
720 Avfallshantering
730 Jord- och skogsbruk
740 Miljövård

Då man betraktar denna sektors kostnadsutveckling från år 2013 ända fram 
till budget 2021 (alltså nio år) kan man konstatera att kostnaderna ökat från 
424 145 € till 437 603 € vilket är 13 458 € eller 3 %. Detta ger en kostnads-
ökning i medeltal om 1500 €/år eller 0,35 %/år. Tillfälliga kostnadstoppar 
har förekommit under denna tid men dessa har alltid planats ut.    

Konsumentprisindexet har mellan juli år 2013 och juli år 2020 stigit med 
4,3 %. Detta innebär alltså att nämnden under samma tid sänkt sina kostna-
der med 1,5 % utan att det påverkat verksamheten i någon nämnvärd om-
fattning. 

Budgetförslaget för år 2021 baserar sig på Lemlands kommun-styrelses 
ram. Det är ett återhållsamt och ansvarsfullt förslag.

De budgeterade utgifterna är 437 603 € vilket är 4946 € (1,1 %) högre än
ramen. Detta beror i huvudsak på att Bengtsböle ÅVC:s kostnadsram inte är
tillräcklig. 

15.09.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 70



LEMLANDS KOMMUN

De budgeterade inkomsterna är 349 219 € vilket är 4500 € eller 1,3 % ra-
men.  

Den budgeterade nettonivån är 88 384 € vilket är 446 € än ramen om 87
938 €.

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter godkänna budgetförslaget samt och verksamhetsmålen
för år 2021 samt ekonomiplanen för åren 2022 - 2023.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland

BESLUT:
Nämnden omfattade byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag med 
smärre ändringar.
------------ 

                                           Bilagor:
Prestationer
Budgetmålsättningar

15.09.2020
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LEMLANDS KOMMUN

LE/546/2020

Emilios 15:0 Flaka ansökan om ändrad renhållningsavgift bostadshus

BMN 159 § 
15.9.2020

Rita  Bryngelson  anhåller  om  ändring  av  renhållningsavgift  för
bostadshus/fritidshus på fastigheten Emilios 15:0 i Flaka. 

Anhållan motiveras med att det tidvist p g a stängda gränser varit omöjligt
att vistas på fastigheten under våren. 
---------

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

Miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämnden besluter ändra renhållningsavgiften för år 2020 för fastigheten 
Emilios 15:0 i Flaka enligt följande;
- Avdrag för stängd gräns under 3 månader -25 %

BESLUT;
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag.
------------ 

159 §
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LEMLANDS KOMMUN

LE/548/2020

Styckningsplan för Lind 1:4 i Klemetsby, utlåtande

BMN 160 § 
15.9.2020

Fastigheten Lind 1:4 ligger väster om Långnäs hamn i Klemetsby. Den är
6,5  ha  stor  och har  fem delägare.  Samtliga  delägare  äger  byggnader  på
fastigheten.

Möjlighet till kommunalt vatten och avlopp finns på fastigheten. Detta har
de flesta utnyttjat.

Byggnadsnämnden  har  gett  bygglov  för  kompletteringsbyggande  på
fastigheten.  En  bygglovsanhållan  gällande  bostadshus  nekade  dock
nämnden. Fullmäktige i Lumparland har konstaterat att området är en del
av ett område i behov av planläggning.  
 
På  uppdrag  av  markägarna  begär  nu  konsulten  Sven-Olof  Karlsson  om
nämndens utlåtande gällande ett förslag till styckning av fastigheten i fråga.
Den  skulle  styckas  upp  i  fem  separata  tomter  om  5000  m2  vardera.
Strandområdet samt skogsområdet skulle kvarstå i gemensam ägo.

De berörda vill nu höra byggnadsnämndens åsikt i ärendet innan man går
vidare med anhållan om styckning till lantmäteriverket. 

Byggnadsinspektörens beslutsförslag:
Nämnden  finner  styckningsförslaget  i  linje  med  nämndens  åsikter  och
förordar därför dess verkställande.

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

Bilaga;
Styckningsförslag Lind 1:4 i Klemetsby 

160 §

15.09.2020
Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Organ

Protokolljusterarnas signaturer

___________________________________________________________________________________________________

Utdragets riktighet bestyrker

________________________ ________________________ ________________________

Sida 85



Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 15.09.2020 § 160 
Sida 86



Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 15.09.2020 § 160 
Sida 87



Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland, 15.09.2020 § 160 
Sida 88



LEMLANDS KOMMUN

Delgivningar

BNM 161 § 
15.9.2020

Tjänstemannabeslut, anmälningar, avloppstillstånd mm; 

- Rönnebo 4:55, Norrby, enskild avloppsanläggning
- Westeröjen 8:61, Söderby, enskild avloppsanläggning
- Tomt 2 Kv 3 Gimlebo 3:41, Rörstorp, bastubyggnad
- Hassebo 4:44, Hellestorp, tillbyggnad fritidshus
- Övre börs 3:97, Knutsboda, rivning fritidshus
- Hagen 9:46, Söderby, ändring fritidshus till bostadshus
- Sjövik 2:81, Järsö, ekonomibyggnad
- T4/K III 2:22, Prestgården, byte av fasadfärg på bostadshus

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 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 162 §
15.9.2020

Byggnads- och miljöinspektörens beslutsförslag;
Nämndens nästa sammanträde hålls tisdagen den 20.10.2020 kl 18.30 på
kommungården i Klemetsby.

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

BMN 163 §
15.9.2020

BESLUT:
Sammanträdet avslutades kl 20.35.
-----------

163 §
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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: 151, 153, 155 - 158, 160 - 163

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: 144 - 146, 154, 159

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: 144 - 146, 154, 159

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: 147-150, 152
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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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