
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 16.11.2020 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 § 100 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 101 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 102 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 103 Tjänstemannabeslut 

BTN § 104 Fastigheten Nabbiza 11:20 i Storby by, uppförande av 
 sjöbod 

BTN § 105 Anhållan om detaljplaneändring, Eckerö camping & 
 Stugor 

BTN § 106 Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i 
 Kyrkoby by 

BTN § 107 Förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kommun 

BTN § 108 Anvisning att upprätta jämställdhetsplan 

BTN § 109 Motion gällande utredning av övertagande av Ekeborg 

BTN § 110 Motion gällande omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till 
 gårdsgata 

BTN § 111 Rättelseyrkande, Anhållan om anläggning av väg på 
 kommunens mark 

BTN § 112 Producentansvar för förpackningsavfall 

BTN § 113 Investeringsbudget och -plan för åren 2021 – 2023 

BTN § 114 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 12.11.2020  
 
 
 
Emma Saarela  
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 18.11.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
16.11.2020 

Nr. 
7 

 

Plats och tid 
 

Kommungården i Överby måndagen den 16.11.2020 kl.18:30-22.20 

Beslutande Mikael Stjärnfelt 
Niclas Häggblom, ers. för John Hi-
lander 
Teres Backman, § 100-110 
Rein Metsik 
Susanna Söderlund 
 

ordförande 
ledamot 
 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Emma Saarela kommuntekniker/byggnads-inspek-
tör 

 
Övriga närvarande Billy Eriksson 

Sven-Eric Carlsson 
Frånvarande: 
Jan-Anders Öström 
Raine Katajamäki 

vik. tekniker/byggnadsinspektör 
kommunstyrelsens representant 
 
kommunstyrelsens ordförande 
kommundirektör 

Paragrafer 
 

100 - 114 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
 
Mikael Stjärnfelt 

Sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen den 16.11.2020 

 
 
 
Susanna Söderlund 

 
 
 
Rein Metsik 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 18.11.2020 

 
 
Emma Saarela 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
 

 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
16.11.2020 
 

Sida 
2 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 100 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 100 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 
BESLUT: Enligt förslag. 
_________ 
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BTN § 101 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 101 
 
 

FÖRSLAG: 
Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och 
sekreterare, utses Susanna Söderlund och Rein Metsik. 
Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande. 
 
BESLUT: Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 102 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 102 
 
 

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

 
 

BESLUT: Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 103 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 103 
 
 

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 oktober månad 2020: 
 
84 § Niclas och Åsa Häggblom, inkoppling till kommunalt vatten 
85 § Inköp av ventilationsfilter 
86 § Lars-Göran Karlberg, Förnyande av enskilt avloppstillstånd 
87 § Lars-Göran Karlberg, Förnyande av enskilt avloppstillstånd 
88 § Lars-Göran Karlberg, Förnyande av enskilt avloppstillstånd 
89 § Marcus Eriksson, ansvarig arbetsledare b-lov 27/2020 
90 § Jan Karlsson, inkoppling till kommunalt vatten 
91 § Häggblom Margaretha; Bygglov för om- och tillbyggnad av bo-

stadshus på Mellangård 2:49 i Kyrkoby by 
92 § Lassa-Långnäs Föreningen Kyrkoby r.f; Bygglov för nybyggnad 

av väderkvarn på Lassas 10:10 i Kyrkoby by 
93 § Robin Linde och Erica Holmberg, enskilt avloppstillstånd på fas-

tigheten Fridebo 43-404-2-1 
94 § Stella Österlund och Simon Pietilä, bygglov bostadshus fastig-

heten Pellas 43-403-8-8-M611 
95 § Stella Österlund och Simon Pietilä, anslutning till kommunalt vat-

ten och avlopp fastigheten Pellas 43-403-8-8-M611 
96 § Fredrik Sandholm och Lillemor Idman, anslutning till kommunalt 

vatten fastigheten Soludden 43-406-6-70 
 

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

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 227/2020 
 

BTN § 104 FASTIGHETEN NABBIZA 11:20 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV SJÖBOD 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 104 
 
 
Upptogs till behandling Peter Löfströms ansökan om bygglov för ny-
byggnad av sjöbod inom fastigheten Nabbiza 11:20 i Storby by, enligt 
inlämnade handlingar.  
 
Anhållan avser en sjöbod om 15 kvm våningsyta. Ett skärmtak uppförs 
mot väster med en area om 10 kvm. Sjöboden placeras på en befintlig 
brygga i strandlinjen. Byggnadsinspektören gjorde en platssyn den 22 
september 2020 och förordar placeringen. Byggnaden får en naturlig 
plats framför berget. Byggnaden smälter väl in i omgivningen.  
 
Grannarna har underrättats och har inte inlämnat några synpunkter. 
Storby byalags medgivande har inlämnats. 
 
Fastigheten om knappt 1 ha är sedan tidigare obebyggd. 
 
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av sjöbod 
med skärmtak med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande 
villkor: 
- 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 Löfström godkänns som ansvarig arbetsledare.  

 
 

BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 140/2020 
 

BTN § 105 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, ECKERÖ CAMPING & STUGOR 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 105 
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227 
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 52 
 

 
En anhållan om om ändring av detaljplan inom fastigheterna Dammen 
8:9, Campen 8:13, del av Augustborg 4:7, Pellas 8:8 och Fasanrike 
8:15 i Kyrkoby by samt Erkes-Skogsskiftet 5:38, Svedlandsskogen 
8:20 och del av Sveden 1:38 i Överby by har lämnats in.  
 
Anhållan avser ändring av detaljplan för campingområde/turistanlägg-
ning och upphävande av detaljplan för lantbruks- och fornminnesom-
råde samt del av område för turistanläggning.  
 
Upphävandet avser LU-område (lantbruksområde utan ytterligare rätt 
till fritidsbebyggelse), SF-område (skyddsområde för fornminnen) samt 
del av BFU-område (kvartersområde för turistanläggning). 
 
Detaljplaneändringen möjliggör stugor, egnahemshus alternativt fri-
tidshus på kvartersområdet. Jämfört med områdets tidigare använd-
ning har användningsalternativen blivit flera. Kvartersområdet minskar 
i jämförelse med gällande detaljplan, men ökar bebyggelsen inom om-
rådet om detaljplanen förverkligas.  
 
Syftet med upphävandet av detaljplanen är att planen inte förverkligats 
och att planbestämmelserna är föråldrade. Markanvändningen för om-
råde 2-5 och del av område 1 överensstämmer inte med gällande de-
taljplan och bör därför upphävas.  

 
Sökanden anhåller om att Åsa Mattsson godkänns som planläggare.  
 
Områdesplanerare Åsa Mattsson har tagit fram ett förslag till detaljplan 
för Eckerö camping & stugor, daterad 22 juni 2020.  
 
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 52 
 
Målsättningarna för detaljplaneändringen är följande: 
- Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelse och terräng-

förhållanden, 
- Att kvartersområdet kompletteras med ett kvarter där det finns möj-

lighet att, förutom fritidsbebyggelse, bygga året runt boende, 
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- Att komprimera och flytta kvartersområde, så att bebyggelsen blir 
mera samlad, 

- Att området ska bli en fungerande helhet vad det gäller utnyttjande 
av markområdet, 

- Tomterna ansluts till kommunalt vatten, 
- Tomternas byggnadsyta ska vara minst 30 m från strandlinjen, 
- Fasadmaterialet ska bestå av trä. Bastubyggnad får uppföras i 

stock, 
- Högst 50 % av området planeras som kvartersområde, 
- Byggnadernas höjd regleras så att bebyggelsen på ett naturligt sätt 

smälter in i omgivningen, 
- Delar av detaljplanen som inte har förverkligats, eller har en från 

detaljplanen avvikande markanvändning, bör upphävas. 
 
Det ska utredas huruvida markanvändningsavtal behöver tas fram. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kom-
munstyrelsen fastställer målsättningarna för planen enligt anhållan, 
godkänner Åsa Mattsson som planerare samt godkänner att planeom-
rådet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt PBL § 
33. 
 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kom-
munstyrelsen ställer ut framtagen detaljplan i 30 dagar enligt PBL § 31. 
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i 
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 25.08.2020 § 227 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner byggnadstekniska nämndens förslag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 105 
 
Förslag till ändrad detaljplan har varit utställd för påseende under peri-
oden 14 september - 14 oktober 2020, se bilaga 16.11.2020,§ 105. 
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Det har endast inkommit synpunkter från Ålands landskapsregering 
(ÅLR). 
ÅLR ser inget hinder att upphäva områdena 2, 3, 4 och 5 då dessa 
uppenbart inte påverkar varandra eller område 1. Det som behöver be-
aktas är två fiskevandringsleder som finns på område 1. Dessa är Ös-
terhålet till Kråkskärsfjärden och strömmen till Inre Fjärden. ÅLR upp-
manar därför kommunen att planebeskrivningen kompletteras med ett 
skydd för dessa leder och att detaljplanen kompletteras med bestäm-
melser som klargör skyddet. Enligt landskapslagen om fiske är det för-
bjudet att negativt påverka fiskvandringsleder. 
 
En komplettering av denna art medför ingen förändring i sak gällande 
syftet med planen eller att det skulle försvåra ett förverkligande av den-
samma. Det kan därför konstateras att kompletteringen inte är väsent-
lig varför en ny utställelse inte behöver aktualiseras. 
Enligt PBL 31 § stipuleras det att ”Om kommunen efter utställandet 
ändrar planförslaget väsentligt, ska planen ställas ut på nytt. Detta är 
inte nödvändigt om ändringarna bara gäller ett enskilt intresse och de 
intressenter som berörs av ändringarna hörs särskilt.” 
Denna komplettering har meddelats till berörd part som inte har några 
invändningar till detta. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden förordar detaljplaneförslaget med kom-
pletteringen inför kommunstyrelsen och att planen fastställs i enlighet 
med PBL § 25.  
Vidare föreslår nämnden att ett markanvändningsavtal för område 1 
ska upprättas och undertecknas innan ärendet sänds till kommunfull-
mäktige. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
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BTN § 106 REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKOBY BY  
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 106 
 

En revidering av detaljplanen inom Kyrkvikens bostadsområde i Kyr-
koby by har initierats av kommunen. 
 
Området är beläget i Kyrkoby by och utgör ett ca 5 ha stort område för 
del av fastighet 5:36, 5:39, 7:34, 7:55 och del av kvarter 1 samt kvar-
teren 2-7. Området för enskild väg utgör ca 0,5 ha. 
 
Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att samhällstekniska 
ledningarna ligger delvis inne på tomtområdena och på så sätt häm-
mas tomtägarna att utnyttja deras tomt på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Detta planeområde har endast en väganslutning för trafik till området 
som ansluter till annan allmän väg (Eckerövägen). Denna väg har en 
längd om ca 0,9 km och löper från strandområdet genom planeområdet 
ut till Eckerövägen. Drygt halva vägsträckningen utgör en enskild väg 
vilket inte är ändamålsenligt då det planerade området genererar högre 
trafikbelastning genom bostadsförtätningen och därmed skapar nya 
förutsättningar för vägen. Därför har väglaget initierat en fråga om att 
kommunen bör ta över denna väg i sin helhet. 
 
Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås att godkännas som planläg-
gare. 
 
Målsättningarna för detaljplanen är: 
- att fastställa tomtområden och vägområden 
- att fastställa byggnadsytorna på tomtområdena 
- att fastställa bestämmelserna på området samt 
- införliva enskild väg till gatuområde.  
 
Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 16.11.2020 § 106 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kom-
munstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner 

Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33. 
 

 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________  
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BTN § 107 FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR ECKERÖ KOMMUN 
 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107 
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184 
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156 
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38 
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15 
Byggnadstekniska nämnden 09.12.2019 § 130 
 

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kom-
mun.  
 
Enligt 2019 års budget för Byggnadstekniska nämnden är ett verksam-
hetsmål att påbörja framtagande av en ny byggnadsordning för Eckerö 
kommun. Nuvarande byggnadsordning godkändes 07.03.1985 av 
kommunfullmäktige, samt fastställdes 22.06.1989 av landskapsstyrel-
sen. Vid antagandet av den nya byggnadsordningen upphävs den nu 
gällande.   
 
De största förändringarna från nuvarande byggnadsordning är föl-
jande: 
- Tillåten storlek på bastu i strandområdet minskas från 20 kvm till 

15 kvm. 
- Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter.  
- Placering av vindkraftverk regleras närmare. 
- Bestämmelse om antalet bostadslägenheter per tomt tas bort. 
- Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 30 kvm införs. 

 
Bilaga, BTN 09.12.2019, § 130 
 
Enligt 9 § plan- och bygglagen ska i beredningen av byggnadsord-
ningen i tillämpliga delar i 30 § om hörande i beredningsskedet samt i 
31 § om utställande av planförslag iakttas.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att fram-
tagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31. 
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i 
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.  

 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för att ut-
reda storleken på en strandbastu.  
Nämnden diskuterade att anmälningsplikt borde vara för 50 kvm, både 
på planerat och oplanerat område. 
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Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter ändras 
till ”Byggnad bör inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter”. 

 __________ 
  
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15 
  

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kom-
mun. 
 
Storleken på en strandbastu har ändrats till 20 kvm (i enlighet med nu-
varande byggnadsordning). Föreslås att det införs en högsta nockhöjd 
för strandbastu om 4 meter mätt från medelmarknivån invid byggna-
den. Detta för att påverkan på landskapsbilden ska bli mindre. 
 
Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 50 kvm införs både inom 
och utom detaljplanerat område.  
 
Bilaga, BTN 24.02.2020 § 15. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig förslaget till kännedom och 
förskjuter ärendet till den nya byggnadstekniska nämnden.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 

 
 
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38 
 

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö kom-
mun.  
 
Ett tillägg gällande djurhållning har gjorts i avsnitt 3.1.1 för att minska 
risken för olägenheter främst i närheten av bostadsbyggnader.  
 
Ett tillägg gällande tomtens byggnadsrätt har gjorts för att kunna 
medge avvikelser från byggnadsrätten i de fall byggnadsnämnden be-
dömer att det finns särskilda skäl. Särskild vikt ska i bedömningen läg-
gas vid byggnadens användningsändamål.  
 
Bilaga, BTN 18.05.2020, § 38 
 
Ett tillägg gällande de anmälningspliktiga åtgärderna om högst 50 kvm 
har gjorts. Även gäststugor omfattas av anmälningsplikten. Det har 
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även förtydligats att de anmälningspliktiga åtgärderna avser komplet-
teringar till en befintlig huvudbyggnad.  
 
Ett tillägg avseende skriftligt medgivande av granne för vindkraftverk 
har gjorts. Skriftligt medgivande krävs inte för vindkraftverk som mon-
teras fast på en byggnad och är mycket små och varken påverkar 
byggnadens konstruktion eller utseende.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att fram-
tagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31. 
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i 
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.  
 
Före byggnadsordningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra 
sig muntligen eller skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § PBL. 
Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet 
till insyn och påverkan. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156 
 
Byggnadstekniska nämnden föreslår att framtagen byggnadsordning 
ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31 och att före byggnadsord-
ningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra sig muntligen eller 
skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § PBL. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens för-
slag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att återremitterade ärendet till kommun-
direktören för att klarlägga hur beslutsprocessen bör genomföras. 
__________ 
 
 

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184 
 
Kommundirektören har uppgjort en plan för ärendets hantering och en-
ligt denna plan bör kommunstyrelsen befullmäktiga byggnadstekniska 
nämnden att arrangera samråd och ställa ut förslaget. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen befullmäktigar nämnden att arrangera samråd och 
ställa ut förslaget. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107 
 

Ett samråd verkställdes den 7 september 2020 på kommunkansliet i 
Eckerö, där det framkom synpunkter vilka sammanfattades och har be-
möts i bilaga A. Skriftliga synpunkter har även inkommit från land-
skapsregeringens infrastrukturavdelning samt miljö- och kulturbyrån 
vilka har sammanfattats och bemöts i bilaga A. 
Bilaga A, BTN 16.11.2020 § 107 
 
Förslag till byggnadsordning för Eckerö kommun enligt bilaga B; 
Bilaga B, BTN 16.11.2020 § 107 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att anta byggnadsordningen en-
ligt bilaga B och ställa ut förslaget till påseende. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att ställa ut framtaget förslag med 
de ändringar som framkom under mötet. 
__________ 
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Dnr: KANSLI 64/2020 
 

BTN § 108 ANVISNING ATT UPPRÄTTA JÄMSTÄLLDHETSPLAN 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 108 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288 
Kommunstyrelse 10.03.2020 § 61 

 
Ålands ombudsmannamyndighet har inkommit med rekommendat-
ioner gällande uppdatering och revidering av Eckerö kommuns jäm-
ställdhetspolicy. Enligt det bifogade brevet ska kommunen senast den 
31.12.2020 till Ålands ombudsmannamyndighet tillhandahålla en jäm-
ställdhetsplan som är upprättad i enlighet med 6 a-c § och jämställd-
hetslagen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta en ny 
jämställdhetsplan för Eckerö kommun i enlighet med Ålands ombuds-
mannamyndighets anvisningar.  
 
Förslaget till en ny plan ska vara ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 30 september 2020. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 

 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 288 

 
Förslaget till en ny jämställdhets- och likabehandlingsplan för Eckerö 
kommun bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Förslaget skickas på utlåtande till nämnderna och arbetarskyddsfull-
mäktige. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
18.11.2020. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 108 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
16.11.2020 
 

Sida 
16 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ge utlåtande på framtaget förslag för ny jämställdhets- och likabehand-
lingsplan för Eckerö kommun enligt bilaga BTN 16.11.2020, § 108. 

 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till ny jämställd-
hets- och likabehandlingsplan för Eckerö kommun.  
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
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Dnr: KANSLI 26/2020 
 

BTN § 109 MOTION GÄLLANDE UTREDNING AV ÖVERTAGANDE AV EKEBORG 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 109 
 
Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 28 
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 148 
 

Johan Hellström har inlämnat en motion gällande övertagande av 
Ekerborg enligt bilagan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden och närings- och 
kulturnämnden för utlåtande. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen begär en utredning från byggnadstekniska förvalt-
ningen avseende uppdatering av värmesystemet på Ekeborg för att 
minska på energikostnaderna. 
Remissvar inbegärs även från skol- och fritidsnämnden. 
I övrigt enligt förslag. 
__________ 
 

Närings- och kulturnämnden 02.06.2020 § 28 
 
Johan Hellström har inlämnat den bifogade motionen om gällande ut-
redning av övertagande av Ekerborg. 
 
Kommundirekörens förslag: 
Nämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kommunstyrelsen. 
 
BESLUT: 
Nämnden förordar övertagande av driften och ser positivt på utökat 
samarbete mellan föreningen och kommunen. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 109 
 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande från byggnadstekniska 
nämnden kring en motion gällande utredning om övertagande av Eke-
borg, samt har det även begärts en utredning från byggnadstekniska 
förvaltningen gällande värmesystemet på Ekeborg. 
 
Befintligt värmesystem på Ekeborg är en jordvärmepump med en kol-
lektorslang som nedgrävts i marken. Värmepumpen har inte fungerat 
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korrekt på flera år. Eckerö Ungdomsförening (EUF) har efterhört offer-
ter från ett flertal VVS-företag för byte av värmepump (ca. 15 000 - 20 
000 €). Föreningen har sökt PAF-medel för denna installation.  
Eftersom föreningen tagit eget initiativ till att uppdatera värmesystemet 
för att få ned energikostnaderna så anser kommunteknikern det obe-
fogat med ytterligare en utredning i detta läge.  
 
Byggnaden Ekeborg ägs av EUF, medans marken som byggnaden 
står på ägs av Storby byalag. Idag sköter byggnadstekniska förvalt-
ningen om gräsklippningen invid byggnaden. Ett eventuellt överta-
gande av drift och skötsel skulle öka budgetkostnaderna samt behöver 
det göras en översyn och prioritering på fastighetsskötseln i stort då 
fastighetsskötseln redan idag har fullt upp för att hinna med alla arbets-
uppgifter. 
 
Konstateras att en förening har andra möjligheter att söka utomstå-
ende medel/bidrag för underhåll och reparationer än vad kommunen 
har.  

 
Kommunteknikers förslag: 
Byggnadstekniska nämnden ger följande utlåtande till kommunstyrel-
sen: Kommunens servicemän har i dagsläget ingen möjlighet att ta an 
mera arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid. Kommunens egna fas-
tigheter blir äldre och kräver mera underhåll för varje år som går. 
Kommunen behöver i detta läge prioritera sina egna fastigheter. 

 
 

BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
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Dnr: KANSLI 24/2020 
 

BTN § 110 MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRDSGATA 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110 
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316 
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.  

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
16.11.2020 
 

Sida 
21 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens för-
slag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska nämn-
den med frågeställningen om att vilka effekter de föreslagna åtgär-
derna avstängningen har för resten av området och om inte trafiken 
istället kommer att öka vid andra vägar på området. 
 
Därtill inbegär kommunstyrelsen en karta där de föreslagna åtgärderna 
tydligt framkommer. 
 
Kommunstyrelsen emotser ett svar senast den 11 december 2020. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 110 
 
Byggnadstekniska nämnden har fått en återremiss från kommunstyrel-
sen gällande vilka effekter de föreslagna åtgärderna avstängningen 
har för resten av området och om trafiken inte kommer att öka vid andra 
gator på området. Därtill begärs en karta in. 
 
Med förslaget från byggnadstekniska nämnden, som går ut på att 
Nyckelpigsgatan stängs av söder om korsningen med Fjärlisgatan, är 
förhoppningen att fordonstrafikanterna väljer att följa skyltningen på 
området och kör via Torpvägen för att ta sig till och från bostadsområ-
dets södra område. Det finns en viss risk att ett antal fordon väljer att 
köra via Svärmaregränd för att sedan ta sig via Fjärilsgatan till Nyckel-
pigsgatan, eller vice versa. Logiskt borde genomfartstrafiken dock 
minska då det blir längre sträcka och kurvigare att åka genom området. 
Den tunga trafiken borde med denna åtgärd styras bort från att köra 
genom bostadsområdet. 
 
I framtagen karta ses föreslagna åtgärder samt skyltningen på områ-
det, Bilaga BTN 16.11.2020, § 110. 
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Kommunteknikerns förslag: 
  
Föreslår att en avstängning av Nyckelpigsgatan görs söder om kors-
ningen Nyckelpigsgatan/Fjärilsgatan i enlighet med de enkätsvar som 
inkommit i enlighet med tidigare utlåtande från byggnadstekniska 
nämnden. Avstängningen görs så att gående och cyklister fortfarande 
kan ta sig fram vid avstängningen, t.ex. kan betonggrisar placeras ut. 
Placeringen görs så att det vid en snörik vinter även kan utföras vin-
terunderhåll.  
Avstängningen pågår under en testperiod om ett år och efter det görs 
en utvärdering. Utvärderingen kan då göras genom ett enkätutskick till 
de boende för att efterfråga hur de upplevt att avstängningen fungerat. 
Efter utvärderingen tas nya beslut gällande avstängningen.  

 
 
BESLUT: 
Teres Backman avlägsnade sig från sammanträdet. 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
_________ 
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Dnr: BTN 264/2020 
 

BTN § 111 RÄTTELSEYRKANDE, ANHÅLLAN OM ANLÄGGNING AV VÄG PÅ KOMMUNENS MARK 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 111 
 
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: 
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Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för utlå-
tande från landskapet och skol- och fritidsnämnden. 
__________ 
 

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 möjligheterna 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 god-
känns. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 111 
 

FAB Idrottsgatan 13 A, genom Nikolaj Dahlén har den 27.10.2020 in-
lämnat ett rättelseyrkande till byggnadstekniska nämnden, se bilaga 
BTN 16.11.2020, § 111. 
 
Kommunteknikern konstaterar utifrån utredningen i ärendet att inga 
nya omständigheter har framkommit som föranleder ny prövning av 
ärendet.  
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Kommunteknikerns förslag: 
Rättelseyrkandet tillför inget nytt i ärendet. Byggnadstekniska nämn-
den vidhåller sitt tidigare beslut.   
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
16.11.2020 
 

Sida 
26 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 112 PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 112 
 
 Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Land-

skapsregering i ärendet men ej fått något gehör.  
 
 Byggnadsinspektörens förslag: 

 
Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsrege-
ring (ÅLR), enligt bilaga BTN 16.11.2020, § 112. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka skrivelsen enligt bilaga 
BTN 16.11.2020, § 112 till kännedom till kommunstyrelsen. Flertalet 
andra icke Mise kommuner har anmält intresse att underteckna skri-
velsen. Beroende på kommunstyrelsen beslut så skickar nämnden el-
ler kommunstyrelsen in skrivelsen till ÅLR, inväntar samordning med 
övriga kommuner. 
__________ 
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BTN § 113 INVESTERINGSBUDGET OCH -PLAN FÖR ÅREN 2021 – 2023 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 113 
 

Upptogs till behandling förslag till investeringsbudget och – plan för 
åren 2021 – 2023. 
 
Enligt framtaget budgetförslag är byggnadstekniska nämndens inve-
steringar för åren följande: 

 2021: - 580 500€ 

 2022: - 687 900 € 

 2023: - 257 000 € 
 
Bilaga, BTN 16.11.2020, § 113. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Förslaget till investeringsbudget presenteras av kommunteknikern. 
Budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att budgetförslaget skickas till kom-
munstyrelsen med de ändringar som framkom under mötet. 

 __________ 
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BTN § 114 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 114 
 
 

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:  
 

 Kommunfullmäktiges beslut 22.10.2020 § 78, gällande avfalls-
avgift år 2021 

 Närings- och kulturnämndens beslut § 50, gällande kommu-
nens skyltar vid bostadsområden. 

 Solgårdens tillbyggnad, tillbyggnaden har övertagits till kommu-
nen den 12.11.2020. 

 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom. 
__________ 
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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: 100 – 103, 105 – 110, 112 – 114   
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: xx – xx 
 
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: xx 
 
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 rät-
telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 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: 111 
 
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. 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
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Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 104  
 
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 
 
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. 


