
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 12.10.2020 kl. 18:30–  
 

Sammanträdesplats Kommungården i Överby 
 
 

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

BTN § 86 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 87 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 88 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 89 Tjänstemannabeslut 

BTN § 90 Budgetuppföljning 

BTN § 91 Uppföljning, investeringsbudget 2020 

BTN § 92 Motion gällande omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till 
 gårdsgata 

BTN § 93 Fastigheten Långnabba 9:25 i Torp by, uppförande av 
 sjöbod 

BTN § 94 Ekergården elmätning 

BTN § 95 Avfallsavgift 2021 

BTN § 96 Budget och ekonomiplan för åren 2021 – 2023 

BTN § 97 Till kännedom 

BTN § 98 Anhållan om detaljplanering, del av fasanrike 8:15 i 
 Kyrkoby by 

BTN § 99 Anhållan om anläggning av väg på kommunens mark 

 

 
 

Eckerö den 08.10.2020  
 
 
 
Emma Saarela  
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 14.10.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
12.10.2020 

Nr. 
6 

 

Plats och tid 
 

Kommungården i Överby måndagen den 12.10.2020 kl.18:30-21:00 

Beslutande Mikael Stjärnfelt 
Niclas Häggblom, ers. för John Hi-
lander 
Teres Backman 
Rein Metsik 
Susanna Söderlund 
 

ordförande 
ledamot 
 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Emma Saarela kommuntekniker/byggnadsinspek-
tör 

 
Övriga närvarande Billy Eriksson, § 86-93, 98, läm-

nade mötet kl.19.40 
Mikael Norman 
Sven-Eric Carlsson 
Frånvarande: 
Jan-Anders Öström 
Raine Katajamäki 

tekniker/byggnadsinspektör 
 
serviceman 
kommunstyrelsens representant 
 
kommunstyrelsens ordförande 
kommundirektör 

Paragrafer 
 

86 – 99 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
 
Mikael Stjärnfelt 

Sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen den 12.10.2020 

 
 
 
Teres Backman 

 
 
 
Susanna Söderlund 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 14.10.2020 

 
 
Emma Saarela 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 86 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 86 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 
BESLUT:  
Enligt förslag. 
_________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 87 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 87 
 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och 
sekreterare, utses Teres Backman och Susanna Söderlund. 
Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande. 
 
BESLUT:  
Enligt förslag. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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BTN § 88 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 88 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 

1. Komplettering § 97 
2. Anhållan om detaljplanering, del av fasanrike 8:15 i Kyrkoby by 
3. Anhållan om anläggning av väg på kommunens mark 

 
 

 
BESLUT:  
Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 89 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 89 
 
 

Tjänstemannabeslut över ärenden som delegerats från byggnadstek-
niska nämnden till tjänsteman i enlighet med delegeringsordningen för 
BTN, KF § 97/14.11.2019. 
 
Följande ärenden har behandlats september månad 2020: 
 
73 § Skrotning av fordon 
74 § Skrotning av fordon 
75 § Gunilla Bäcklin Henriksson, ansvarig arbetsledare 
76 § Storfjärdens Fisk, ansvarig arbetsledare  
77 § Kent Eriksson, bygglov förråd 
78 § Maria Sandqvist, bygglov tillbyggnad fritidshus o eldstad 
79 § Carl-Gunnar Bergman, förlängning bygglov 
80 § Seija Sinikka Andersson, bygglov eldstad 
81 § Niclas och Åsa Häggblom, inkoppling till kommunalt vatten 
82 § IP Connect Ab, kompletterande anhållan om läggande av op-

toslang 
83 § Eckerö kommun, tilläggsinkoppling till kommunalt vatten och av-

lopp 
 

Byggnadsinspektörens förslag:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anteckna sig ärendena till kän-
nedom.  
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
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BTN § 90 BUDGETUPPFÖLJNING 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 90 
 
 

Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetuppfölj-
ning per sista augusti. 
 

 
 
 
Per sista augusti borde användningen vara 66,67 %. De enheter som 
inte uppfyller användningen helt är C501 Teknisk förvaltning, 71,91% 
vilket beror på lönekostnaders kontering, C530 Parker och allmänna 
område, 417,71%  vilket beror på köptjänster inom detaljplanerade om-
råden (grävning av dagvatten och el) som konterats under detta kost-
nadsställe samt C530 Vatten och avloppsverket, 2354,9%, vilket beror 
på faktureringsperioder och att förbrukningen av renvatten minskat 
samt har mottagandet  av avloppsvatten till reningsverket minskat pga. 
corona, främst från företag i turismbranschen. 
 
Bilaga, BTN 12.10.2020, § 90. 

 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadsinspektören redogör närmare för läget och byggnadstek-
niska nämnden antecknar budgetuppföljningen till kännedom.  
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BESLUT:  

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns. 
_______________ 
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BTN § 91 UPPFÖLJNING, INVESTERINGSBUDGET 2020 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 91 
 
 

Upptogs till behandling byggnadstekniska nämndens budgetuppfölj-
ning för investeringsbudgeten som fastslagits för år 2020. 
 
Bilaga, BTN 12.10.2020, § 91 

 
Byggnadsinspektörens förslag:  
 
Byggnadsinspektören redogör närmare för investeringsläget och bygg-
nadstekniska nämnden antecknar uppföljningen till kännedom.  
 
 
BESLUT:  

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns. 
_______________ 
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Dnr: KANSLI 24/2020 
 

BTN § 92 MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRDSGATA 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92 
 
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51 
 
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 149 
 

Johan Hellström och Rune Söderlund har inlämnat en motion om att 
Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigs-
gränd ska skyltas om till gårdsgata. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden för utlåtande. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden 
med en rekommendation att en enkät ska göras bland boende i bo-
stadsområde där invånarna har en möjlighet att ge förslag till lösning 
på problemet. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51 
 
Upptogs till behandling Johan Hellströms och Rune Söderlunds motion 
för att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan. I motionen före-
slås att Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckel-
pigsgränd ska skyltas om till gårdsgata. 
 
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51 
 
På en gårdsgata får fordon inte föras med högre hastighet än gångfart. 
Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 
parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående.  
 
Byggnadstekniska kansliet har tagit fram ett förslag till enkät där de 
boende i Storby bostadsområde ges möjlighet att lämna sina åsikter 
och förslag till lösning på problemet. 
 
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
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Byggnadstekniska nämnden beslöt att en enkät skickas ut, efter se-
mestern, till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärils-
gatan, Svärmaregränd och Bigränd.  
 
En sammanställning av svaren görs därefter och ett förslag på åtgärd 
tas fram. En översyn av skyltningen inom hela bostadsområdet kom-
mer även att göras.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns samt att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs enligt 
detaljplanen. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92 
 
Upptogs till behandling förslag till att begränsa hastigheten längs Nyck-
elpigsgatan.  
 
En enkät har delats ut till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigs-
gränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd. Cirka 70 st enkäter 
lämnades ut. 21 stycken svar har inkommit och en sammanställning 
har gjorts enligt bilaga BTN 12.10.2020, § 92. 
 
Enligt de svar som inkommit har 6 stycken boenden önskemål om att 
bumpers/farthinder placeras ut längs Nyckelpigsgatan. 10 stycken bo-
enden önskar att Nyckelpigsgatan stängs av för genomfart söderut sö-
der om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan. 5 stycken boenden 
tycker inte att någon åtgärd behövs. 2 stycken boenden vill lyfta att 
åtgärder önskas även för att begränsa hastigheten längs Fjärilsgatan.  
 
En översyn av skyltningen inom bostadsområdet har gjorts och ett an-
tal skyltar behöver förnyas. 

 
I BTN 29.06.2020 § 51 beslöts att gångstigar i öst-västlig riktning iord-
ningsställs enligt detaljplanen. I detaljplanen för Storby bostadsområde 
finns det inte några gångstigar markerade så detta utföres således inte. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att till kommunstyrelsen ge som ut-
låtande att kommunen inte skyltar om Nyckelpigsgatan till gårdsgata 
utan istället, i enlighet med resultatet efter sammanställningen av en-
kätsvaren, besluter att stänga av Nyckelpigsgatan för genomfart söder 
om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan för att begränsa hastig-
heten och antalet fordon inne på bostadsområdet.  
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BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 218/2020 
 

BTN § 93 FASTIGHETEN LÅNGNABBA 9:25 I TORP BY, UPPFÖRANDE AV SJÖBOD 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 93 
 

 
Upptogs till behandling Susanna Könönen-Wahlstedts ansökan om 
bygglov för nybyggnad av sjöbod inom fastigheten Långnabba 9:25 i 
Torp by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Anhållan avser en sjöbod om 11 kvm. Sjöboden placeras cirka 17 me-
ter från strandlinjen och 6,5 meter från tomtgräns. Sjöboden ska an-
vändas till förvaring. Byggnadsinspektören gjorde en platssyn den 28 
augusti 2020 och förordar placeringen. Byggnaden får en naturlig plats 
i berget och närområdet är bebyggt med flera strandnära byggnader. 
Grannarna har underrättats och har inte inlämnat några synpunkter.  
 
Enligt inlämnade ritningar så är fasaden mot sjön planerad med glas-
partier, vilket innebär att användningsändamålet blir oklart. En sjöbod 
ska inte vara utrustad med glaspartier, då det kan tolkas som att an-
vändningen är gäststuga. 
 
Fastigheten om 1,1 ha är sedan tidigare bebyggd med fritidshus och 
ekonomibyggnader. 
 
Sökanden anhåller om att Peter Wahlstedt godkänns som ansvarig ar-
betsledare. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av sjöbod 
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor: 
- Glaspartier skall avlägsnas och nya fasadritningar skall inlämnas 

till byggandskansliet för godkännande innan byggnation kan påbör-
jas. 

- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-
märkningar ska följas. 

- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel-
sesamling. 

- Byggnadens färgsättning ska harmonisera med omgivningen. 
- Peter Wahlstedt godkänns som ansvarig arbetsledare.  

 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns.__________  
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BTN § 94 EKERGÅRDEN ELMÄTNING 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 94 
 
 

Kommunteknikern har fått i uppdrag av byggnadstekniska nämnden att 
utreda Ekergårdens elmätning. 
Kommunteknikern har tagit fram en rapport gällande lägenhetsvis el-
mätning, se bilaga BTN 12.09.2020, § 94. 

 
Kommunteknikers förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar rapporten till kännedom. 

 
 

BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
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BTN § 95 AVFALLSAVGIFT 2021 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 95 
 
 

Kommundirketören har begärt ett utlåtande från byggnadstekniska 
nämnden för beredning av avfallsavgifter till kommunstyrelsen. 
 
Upptogs till behandling ett utlåtande gällande kommunal avfallsavgift 
för år 2021. 
 
Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en 
skyldighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallsla-
gen. För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet med 
denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess kost-
nader för uppgiften.  
I tidigare gällande lag angavs att kommunen kan ta ut en avfallsavgift. 
Eckerö kommun har tidigare inte uppburit en särskild avfallsavgift.  
Att uppbära avfallsavgift genom skatt uppfyller inte lagkraven. 
 
Kommunstyrelsen tillsatte 10.03.2020, § 62 en avfallsarbetsgrupp, i 
bilaga BTN 12.10.2020, § 95  ses rapport från gruppen. 
 
Antalet byggnader som beräknas faktureras en avfallsavgift är cirka 
1000 st i Eckerö kommun.  
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Radetiketter Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget KF 2020 Använt 2020 %

C1    ECKERÖ KOMMUN -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

C10    DRIFTSHUSHÅLLNING -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

C400    BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

C450    AVFALLSHANTERING / MILJÖVÅRD -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %

4500    Avfallshantering / miljövård -46 713,99 -59 833,47 -60 061,00 -22 639,34 37,69 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -29 568,48 -42 106,08 -40 561,00 -22 553,84 55,60 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 360,11 13 238,74 14 000,00 11 078,83 79,13 %

A3120   Försäljningsintäkter 14 360,11 13 238,74 14 000,00 11 078,83 79,13 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -35 630,55 -48 706,39 -49 250,00 -28 316,67 57,50 %

A4110   Personalkostnader -10 793,20 -10 218,36 -10 550,00 -7 403,59 70,18 %

A4170   Köp av tjänster -16 961,92 -28 898,70 -29 100,00 -17 677,17 60,75 %

A4200   Material, förnödenheter och varor -921,46 -956,07 -1 500,00 -632,75 42,18 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -6 953,97 -8 633,26 -8 100,00 -2 603,16 32,14 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 298,04 -6 638,43 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

A7110   Avskrivningar enligt plan -8 298,04 -6 638,43 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -17 145,51 -17 727,39 -19 500,00 -85,50 0,44 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -17 145,51 -17 727,39 -19 500,00 -85,50 0,44 %

A4170   Köp av tjänster -17 055,42 -17 637,21 -19 410,00

A4200   Material, förnödenheter och varor -90,09 -90,18 -90,00 -85,50 95,00 %

4510    Återvinning -30 229,25 -29 076,45 -27 050,00 -18 729,54 69,24 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -25 591,63 -24 431,93 -21 821,00 -18 729,54 85,83 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 411,07 2 830,52 3 400,00 3 113,64 91,58 %

A3120   Försäljningsintäkter 16,77

A3250   Övriga verksamhetsintäkter 2 411,07 2 830,52 3 400,00 3 096,87 91,08 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -19 704,66 -20 624,03 -19 910,00 -16 527,18 83,01 %

A4110   Personalkostnader -5 612,79 -4 250,65 -7 040,00 -4 935,71 70,11 %

A4170   Köp av tjänster -9 998,31 -12 321,20 -6 800,00 -8 101,47 119,14 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -4 093,56 -4 052,18 -6 070,00 -3 490,00 57,50 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 298,04 -6 638,42 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

A7110   Avskrivningar enligt plan -8 298,04 -6 638,42 -5 311,00 -5 316,00 100,09 %

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -4 637,62 -4 644,52 -5 229,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -4 637,62 -4 644,52 -5 229,00

A4170   Köp av tjänster -4 637,62 -4 644,52 -5 229,00

4520    Problemavfall -11 774,26 -14 041,67 -11 351,00 -8 249,86 72,68 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -11 380,02 -13 554,48 -11 000,00 -8 249,86 75,00 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -11 380,02 -13 554,48 -11 000,00 -8 249,86 75,00 %

A4170   Köp av tjänster -7 816,02 -8 766,48 -5 500,00 -4 649,86 84,54 %

A4200   Material, förnödenheter och varor -100,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader -3 564,00 -4 788,00 -5 400,00 -3 600,00 66,67 %

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -394,24 -487,19 -351,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -394,24 -487,19 -351,00

A4170   Köp av tjänster -394,24 -487,19 -351,00

4530    Återvinningsstationer -30 301,64 -32 571,46 -27 864,00 -21 307,86 76,47 %

Extern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -29 289,11 -31 441,36 -27 000,00 -21 307,86 78,92 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -29 227,81 -31 441,36 -27 000,00 -21 307,86 78,92 %

A4170   Köp av tjänster -29 227,81 -31 441,36 -27 000,00 -21 307,86 78,92 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -61,30

A7110   Avskrivningar enligt plan -61,30

Intern

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -1 012,53 -1 130,10 -864,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 012,53 -1 130,10 -864,00

A4170   Köp av tjänster -1 012,53 -1 130,10 -864,00

Totalsumma -119 019,14 -135 523,05 -126 326,00 -70 926,60 56,15 %
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Enligt bild ovan ses bokslutet för år 2019. Kostnader för 
avfallshantering, exkl. förpackningsavfallskostnader, vid ÅVC och ÅS 
var ca.114 000 € och intäkter var ca. 16 000 €, netto ca. 100 000€. 
Kostnaderna för återvinningsstationerna var år 2019 ca 32 000€. 

    
 Kommunteknikerns förslag: 

Idag är avfallsavgiften 0 €. 
I avfallsgruppens rapport finns ett flertal förslag gällande avfallshante-
ringen. Om man tittar på bokslutet för år 2019 skulle taxan behöva 
ligga på 100 € för att uppnå full kostnadstäckning med dagens av-
fallssystem. Om de sex återvinningsstationer som finns i kommunen 
idag tas bort uppskattas taxan till ca. 65 € för full kostnadstäckning. 
 
Föreslås att en höjning av avgiften till full kostnadstäckning görs un-
der en treårsperiod.  
Föreslås, i enlighet med avfallsgruppens rapport, att avfallstaxan för 
år 2021 är 36,29 € exkl. moms (45 € inkl. moms) per bostadshus/fri-
tidshus. 
För kommuninvånare med både fast boende och fritidshus i kommu-
nen uppbärs endast en avgift. Om samma person äger flera bebyggda 
fritidshusfastigheter utgår en grundavgift för varje ytterligare fastighet. 
 
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att av-
fallsavgiften ska nå full kostnadstäckning inom tre år. Avfallsavgiften 
för år 2021 föreslås i enlighet med Bilaga, BTN 12.10.2020, § 95. 

 
 

BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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BTN § 96 BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2021 – 2023 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96 
 
 
 

Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för åren 
2021 – 2023. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för bygg-
nadstekniska nämnden skall en oförändrad kostnadsnivå eftersträvas 
gentemot budgetförslaget från kommunstyrelsen den 8 juni 2020 
(sänkning av kostnaderna med 5% gentemot antagen budget för år 
2020).  
 

 
 

 
 
Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:  

 Utgifterna 951 765 €. 

 Intäkterna 569 150 € 
 
Enligt framtaget budgetförslag är: 

 Utgifterna: 950 375 €, 1390 € mindre än ramen  

 Intäkterna: 603 975 €, 34 825 € mer än ramen 
 
Bland annat har budgeten byggts upp enligt nedan: 
 
Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100% ordinarie 
tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Tjänsten tillsattes med en 
tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var tjäns-
ten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt till 20% 
av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samt har man köpt 
experttjänster för genomförande av investeringsprojekten. Den 19 au-
gusti 2019 tillsattes tjänsten på 100 %. Fr.o.m. den 1 april 2020 till den 
30 september har tjänsten varit tillsatt med 50 %. Fr.o.m. den 5 oktober 
är tjänsten tillsatt med 80 %. 
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Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en skyl-
dighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallslagen 
(FFS 646/2011). För avfallshantering som kommunen ordnar i enlighet 
med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess 
kostnader för uppgiften. I tidigare gällande lag angavs att kommunen 
kan ta ut en avfallsavgift. Eckerö kommun har tidigare inte uppburit en 
särskild avfallsavgift. Eckerö kommun uppbar ingen avgift för år 2020. 
I framtaget budgetförslag ingår ingen avgift då ärendet inte hanterats 
av kommunfullmäktige än. 
 
Under vatten- och avloppsverket har det budgeterats för fortsatt inmät-
ning och digitalisering av ledningsnätet. På vattenledningsnätet bör 
spolpunkter anordnas. Medel tagits upp för inköp av inventarier till re-
ningsverket och driften. 
 
Bilaga, BTN 12.10.2020, § 96 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och budgetför-
slaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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BTN § 97 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 97 
 
 
 

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:  
 
- KS beslut 25.08.2020 § 227 gällande anhållan om detaljplaneänd-

ring, utställande, Eckerö Camping & stugor 
- KS beslut 22.09.2020 § 248 rekryteringsärende, byggnadstekniska 

kansliet 
- KS beslut 22.09.2020 § 249 gällande anhållan om upphävande av 

detaljplan, Åland turisminvest Ab 
- KS beslut 22.09.2020 § 250 gällande anhållan om detaljplanering, 

Tomas Sundberg 
- KF beslut 30.09.2020 § 63-71, avgifter och hyror år 2021 

 
 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom. 
__________ 
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Dnr: BTN 209/2020 
 

BTN § 98 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING, DEL AV FASANRIKE 8:15 I KYRKOBY BY 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 98 
 
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 250 
Byggnadstekniska nämnden 07.09.2020 § 67 
 

En anhållan om detaljplanering inom del av fastigheten Fasanrike 8:15 
i Kyrkoby by har lämnats in.   
 
Bilaga BTN 07.09.2020 § 67 
 
Anhållan avser detaljplanering av ett ca 3 ha stort område inom fastig-
heten Fasanrike 8:15 i Kyrkoby by. Området är sedan tidigare oplane-
rat. Syftet med detaljplaneringen är att möjliggöra byggnation för bo-
ende främst för Eckerö golfs verksamhet.  

 
Sökanden anhåller om att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.  
 
Målsättningarna för detaljplanen är: 
- att fastställa tomtområden, byggrätt och vägområden, 
- att framtida utvecklingsmöjligheter för verksamheten fastslås, 
- att grönområden reserveras för de boendes eget bruk, 
- att våtmark behålls som grönområde, samt 
- att vattenskyddslagen och gällande miljöparagrafer respekteras.  
 
Detaljplanen görs i samråd med kommunen och kontakt med kommun-
tekniker och byggnadsinspektör hålls under planeringen så att kommu-
nens önskemål kan integreras i detaljplanen i ett tidigt skede.  

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kom-
munstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, 
godkänner Tiina Holmberg som planerare samt godkänner att plane-
området utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet, enligt 33 § 
plan- och bygglagen.  

 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 22.09.2020 § 250 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 98 
 
  

Sökanden har inlämnat ett förslag till detaljplan för en del av fastig-
heten Fasanrike 8:15, daterad 9 oktober 2020. Förslaget är framtaget 
av Arkitekt Tiina Holmberg.  
 
Detaljplaneförslaget består av ett kvartersområde för bostadsvånings-
hus om 0,9 ha, ett parkområde om 1,7 ha samt ett strövområde om 1,1 
ha. 
 
De närmsta grannarna samt Ålands landskapsregering har genom in-
formationsutskick beretts möjlighet att inlämna synpunkter på framta-
get planeförslag. ÅLR har muntligen meddelat att de inte ser några hin-
der med att planen ställs ut. ÅLR:s utlåtande inkommer under senare 
hälft av oktober. 
 
Bilaga, BTN 12.10.2020 § 98 

 
Ett markanvändningsavtal behöver tas fram. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att ställa ut framtagen detaljplan 
i 30 dagar enligt PBL § 31. Under utställningstiden har kommunmed-
lemmar och de som anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen fram-
föra synpunkter. 
 
 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens för-

slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 115/2020 
 

BTN § 99 ANHÅLLAN OM ANLÄGGNING AV VÄG PÅ KOMMUNENS MARK 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 99 
 
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 50 

 
FAB Idrottsgatan 13 A anhåller, genom Nikolaj Dahlén, om att få an-
lägga ny väg över kommunens mark och att få använda kommunens 
befintliga infart.  
 
Anhållan grundar sig i den risk hyresgästerna utsätter sig för genom 
den befintliga in- och utfarten till bostaden som ansluter till Landsväg 1 
med hård trafik. Infarten har dålig sikt på grund av höjdskillnaden mel-
lan infarten och Landsväg 1.  
 
Anhållan enligt bilaga, BTN 29.06.2020 § 50 

 
Området som anhålls om att få beläggas med ny väg ägs av Eckerö 
kommun och omfattas av gällande detaljplan för Storby. Området har 
användningsbeteckningen AU och är avsett för undervisningsverksam-
het samt anslutande bostads- och idrottsändamål. Tänkt väg placeras 
således inom skolans område och strider mot gällande detaljplan. 
 
Byggnadsinspektören och kommunteknikern har gjort en syn på plat-
sen den 29 maj 2020. Hastigheten på den del av Landsväg 1 som in-
farten ansluter till är 50 km/h. Infarten ligger något lägre än Landsväg 
1, men bedömningen är att en stor del av sikten skyms av den växtlig-
het som finns kring infarten.  
 
Byggnadsinspektören bedömer att det finns möjligheter att lösa proble-
matiken med infarten på egen tomt. Om häcken/växtligheten klipps ned 
invid infarten och infarten höjs upp kommer sikten att förbättras betyd-
ligt.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att anhållan om vägdragning över 
kommunens mark inte beviljas med hänvisning till att det inte är ända-
målsenligt att öka trafiken inom skolans område samt att problematiken 
i första hand bör lösas på egen tomt genom exempelvis upphöjning av 
del av infarten samt beskäring av växtlighet.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för utlå-
tande från landskapet och skol- och fritidsnämnden. 
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__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 99 
 
Utlåtande från landskapet samt skol- och fritidsnämnden har inlämnats 
och ses i bilaga BTN 12.10.2020, § 99. 
 
Skol- och fritidsnämnden förordar inte att anhållan om en anslutning 
till skolans parkering och utfart beviljas. I utlåtande kan bl.a. läsas: ”En 
ny väg på skolans tomt skulle minska möjlighetera att använda skol-
tomten på ett ändamålsenligt sätt. Eleverna använder den del av skol-
tomten där den tilltänkta anslutningen är planerad i sina dagliga utom-
husaktiviteter. En ny väg skulle även påverka tomtens framtida nytt-
jande för ev. byggnation.” 
 
Ålands Landskapsregering är positiv till att fastigheterna 43-406-15-3 
och 43-406-15-61 använder samma infart. Om detta görs skall infarten 
vid 43-406-15-3 tas bort.  
Alternativt ger ÅLR förslag att förbättra infarten från fastigheten 43-
406-15-3 genom att höja den och beskära häcken. 
  
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att anhållan om vägdragning 
över kommunens mark inte beviljas, med hänvisning till att det inte är 
ändamålsenligt att öka trafiken inom skolans område samt att proble-
matiken i första hand bör lösas på egen tomt genom exempelvis upp-
höjning av del av infarten samt beskäring av växtlighet.  
 
 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag 

godkänns. 
__________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 
112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
Paragrafer: 86 – 92, 94 – 98  
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr-
kande enligt 110 § kommunallagen samt 9 § i LL om tillämpning av rikets avfallslag 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 99 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av 
rättelse 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed-
lemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 
Byggnadstekniska nämnden i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 ECKERÖ 
 
Paragrafer: 99 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses 
ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 
fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
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Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
 

BESVÄRSANVISNING 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut 
med 
anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den 
som framställt 
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan 
ändring 
i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom-
munmedlem. 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: -- 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 
av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar 
och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
 
Besvärsavgift 
 
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 förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften 
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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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 93 
 
Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar 
och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland 
är 30 dagar. 
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 offent-
ligt på den kommunala anslagstavlan 
 
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 för-
fattat skriften. 
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans 
yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia. 
 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens ut-
gång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall 
på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de 
kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Besvärsavgift 
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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 förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften 
tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 
 
 
 

 


