
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 14.12.2020 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 § 115 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 116 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 117 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 118 Tjänstemannabeslut 

BTN § 119 Löfbacka 8:1 i Storby by, nybyggnation av växthus 

BTN § 120 Holmskataskiftet 23:46 i Storby by, tillbyggnad fritidshus 

BTN § 121 Del av Berghälla 2:17 i Storby by, uppförande av 
 fritidshus 

BTN § 122 Del av Berghälla 2:17 i Storby by, uppförande av 
 gäststuga 

BTN § 123 Del av Berghälla 2:17 i Storby by, uppförande av 
 förrådsbyggnad 

BTN § 124 Del av Berghälla 2:17 i Storby by, uppförande av 
 bastubyggnad 

BTN § 125 Sunnanhäll 1:35 i Överby by, uppförande av fritidshus 

BTN § 126 Sunnanhäll 1:35 i Överby by, uppförande av garage och 
 förråd 

BTN § 127 Samarbete med Hammarlands kommun gällande 
 kommuntekniker/byggnadsinspektör 

BTN § 128 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 09.12.2020  
 
 
 
Emma Saarela  
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.12.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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BTN § 115 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 115 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 116 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 116 
 
 

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

 
Eckerö den 
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BTN § 117 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 117 
 
 

FÖRSLAG: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 
BESLUT: Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 118 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 118 
 
 

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 november månad 2020: 
 
97 § Landskapets Fastighetsverk, ansvarig arbetsledare 
98 § David Karlström, anslutning till kommunalt avlopp på del av fas-

tigheten Pellas 43-403-8-8-M613.  
99 § Erika Boman och Elisabeth Johansson, miljötillstånd 
100 § Fredrik Sandholm och Lillemor Idman, miljötillstånd 
101 § Ab Bergbo Stugor, bygglov tillbyggnad bageri 
102 § Antagande av entreprenör för kopplingsarbete vid reningsver-
 ket 
103 § Ingela Eckerman och Arne Nieland, bygganmälan 
104 § Notvikens Stugor & Camping Ab - rivningsanmälan 

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

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
14.12.2020 
 

Sida 
6 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: BTN 310/2020 
 

BTN § 119 LÖFBACKA 8:1 I STORBY BY, NYBYGGNATION AV VÄXTHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 119 
 

 
Ingela Eckerman och Arne Nieland ansöker om bygglov för nybyggnad 
av växthus på fastigheten Löfbacka 8:1 i Storby by, enligt inlämnade 
handlingar.  
 
Anhållan avser ett växthus med formen som en tunnel med en byggyta 
om 30 m². Växthuset placeras 7 meter från tomtgräns ut mot Kä-
ringsundsvägen och 13 meter från dess väg mitt. 
 
Fastigheten är ca 3.500 m² och utgör en äldre bebyggd tomt med bo-
stadshus och tillhörande uthus. 
 
Ingela Eckerman, kandidat inom bygghantverk, anhåller om att god-
kännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av växt-
hus med stöd av plan- och bygglagens 72 §. 
 
Ingela Eckerman godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
____________ 
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Dnr: BTN 291/2020 
 

BTN § 120 HOLMSKATASKIFTET 23:46 I STORBY BY, TILLBYGGNAD FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 120 
 

 
Mats Sjöström ansöker om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fas-
tigheten Holmskataskiftet 23:46 i Storby by, enligt inlämnade hand-
lingar.  

 
Anhållan avser en tillbyggnad om 33 m² innehållande sovrum och tvätt-
utrymme. Fritidshuset har kommunal vattenanslutning men saknar av-
loppslösning för BDT-vattnet. Sökande har inlämnat en ansökan om 
enskilt avloppssystem. 
 
Fastigheten utgör ca 5,6 ha och är sedan tidigare bebyggd med ett 
fritidshus och två ekonomibyggnader.  
 
Sökanden anhåller om att Niklas Andersson, byggingenjör, godkänns 
som ansvarig arbetsledare.   

 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritids-
hus 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. 
- Niklas Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
______________ 
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Dnr: BTN 316/2020 
 

BTN § 121 DEL AV BERGHÄLLA 2:17 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 121 
 

Conny och Mona Westerlund ansöker om bygglov för uppförande av 
fritidshus om 61 m² på ett obrutet område inom fastigheten Berghälla 
2:17 i Storby by på Mellanön, enligt inlämnade handlingar.  
 
Berghälla består av ett skifte om ca 6,2 ha och ligger i nordöstra delen 
av Mellanön. Sökande har förvärvat ett ca 8.000 m² stort område som 
ligger i skiftets sydvästra del och utgör en strandfastighet. Området är 
bergsbundet med skog till största delen. Väg till fastigheten finns.  
 
Byggnaden placeras 35 meter från strandlinjen ovanför 5 meters höjd-
kurvan mot skogsbrynet ut mot sjön. Byggnaden får en mörk fasad ku-
lör dels för att smälta in bättre i bakgrunden samt för att få den mindre 
framträdande sett från sjön. 
 
Sökanden anhåller om att byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns 
som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

märkningar skall följas. 
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel-

sesamling. 
- Byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns som ansvarig arbets-

ledare. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 316/2020 
 

BTN § 122 DEL AV BERGHÄLLA 2:17 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 122 
 

Conny och Mona Westerlund ansöker om bygglov för uppförande av 
gäststuga om 29 m² på ett obrutet område inom fastigheten Berghälla 
2:17 i Storby by på Mellanön, enligt inlämnade handlingar.  
 
Berghälla består av ett skifte om ca 6,2 ha och ligger i nordöstra delen 
av Mellanön. Sökande har förvärvat ett ca 8.000 m² stort område som 
ligger i skiftets sydvästra del och utgör en strandfastighet. Området är 
bergsbundet med skog till största delen. Väg till fastigheten finns.  
 
Byggnaden placeras 48 meter från strandlinjen ovanför 5 meters höjd-
kurvan mot skogsbrynet ut mot sjön. Byggnaden får en mörk fasad ku-
lör dels för att smälta in bättre i bakgrunden samt för att få den mindre 
framträdande sett från sjön. 
 
Sökanden anhåller om att byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns 
som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

märkningar skall följas. 
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel-

sesamling. 
- Byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns som ansvarig arbets-

ledare. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 316/2020 
 

BTN § 123 DEL AV BERGHÄLLA 2:17 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV FÖRRÅDSBYGGNAD 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 123 
 

Conny och Mona Westerlund ansöker om bygglov för uppförande av 
förråd om 13 m² på ett obrutet område inom fastigheten Berghälla 2:17 
i Storby by på Mellanön, enligt inlämnade handlingar.  
 
Berghälla består av ett skifte om ca 6,2 ha och ligger i nordöstra delen 
av Mellanön. Sökande har förvärvat ett ca 8.000 m² stort område som 
ligger i skiftets sydvästra del och utgör en strandfastighet. Området är 
bergsbundet med skog till största delen. Väg till fastigheten finns.  
 
Byggnaden placeras 45 meter från strandlinjen ovanför 5 meters höjd-
kurvan mot skogsbrynet ut mot sjön. Byggnaden får en mörk fasad ku-
lör dels för att smälta in bättre i bakgrunden samt för att få den mindre 
framträdande sett från sjön. 
 
Sökanden anhåller om att byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns 
som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. 
 
Byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns som ansvarig arbetsle-
dare. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 315/2020 
 

BTN § 124 DEL AV BERGHÄLLA 2:17 I STORBY BY, UPPFÖRANDE AV BASTUBYGGNAD 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 124 
 

Conny och Mona Westerlund ansöker om bygglov för uppförande av 
en bastubyggnad om 8 m² på ett obrutet område inom fastigheten 
Berghälla 2:17 i Storby by på Mellanön, enligt inlämnade handlingar.  
 
Berghälla består av ett skifte om ca 6,2 ha och ligger i nordöstra delen 
av Mellanön. Sökande har förvärvat ett ca 8.000 m² stort område som 
ligger i skiftets sydvästra del och utgör en strandfastighet. Området är 
bergsbundet med skog till största delen. Väg till fastigheten finns.  
 
Byggnaden placeras 7 meter från strandlinjen som placeras på en na-
turlig bergshylla och får en bergsvägg direkt bakom sig som sträcker 
sig lika högt som bastubyggnaden. Hyllplanet ligger ca 3 meter ovanför 
havsvattennivån. Bastun planeras få en enhetlig mörk fasadkulör för 
att få den att smälta in mot berget. 
 
Enligt Eckerö kommuns byggnadsordning, antagen 07.03.1985 av 
kommunfullmäktige samt fastställd 22.06.1989 av landskapsstyrelsen, 
kan tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 20 kvm närmare 
strandlinjen än 30 meter beviljas om byggnadsnämnden med beak-
tande av gällande bestämmelser anser placeringen lämplig.  
 
Enligt 65 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk utformas och 
placeras med hänsyn tagen till stads- eller landskapsbilden och med 
minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Enligt detaljmotiveringen till 
plan- och bygglagen förutsätts en omsorgsfull bedömning av terräng-
formationerna, trädbeståndet, landskapets öppenhet och dess övriga 
egenskaper. Att byggnaden ska passa in i landskapet betyder inte att 
en byggnad inte skulle få väcka uppmärksamhet om byggnaden an-
nars är rätt dimensionerad och anpassad till miljön.  
 
Enligt 21 § plan- och byggförordningen ska en byggnad placeras så 
den passar in i naturmiljön och i den bebyggda miljön.  
 
Sökanden anhåller om att byggmästare Mats-Erik Cronholm godkänns 
som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas: 
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- Bastubyggnaden ska anpassas till sin miljö genom en enhetlig 
mörk fasadkulör vilket även gäller för fasaddetaljerna. Anpass-
ningen ska medföra att bastubyggnaden smälter in i sin omgivning 
och bli så lite framträdande som möjligt. 

 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 313/2020 
 

BTN § 125 SUNNANHÄLL 1:35 I ÖVERBY BY, UPPFÖRANDE AV FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 125 
 
 

Gunnar Jansson och Marina Mattsson ansöker om bygglov för uppfö-
rande av ett fritidshus om 94 m² på fastigheten Sunnanhäll 1:35 i 
Överby by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fastigheten utgör en strandfastighet om ca 1,6 ha och är bebyggd se-
dan tidigare med ett fritidshus om 31 m² samt ett förråd om 10 m². 
Nu önskar sökanden ersätta befintliga fritidshuset med en ny dito som 
placeras drygt 50 meter från strandlinjen. Befintliga fritidshuset beva-
ras och kommer att fungera som gäststuga. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas: 
- En ansökan om ansvarig arbetsledare ska inlämnas och godkän-

nas innan byggnation påbörjas. 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

märkningar skall följas. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 313/2020 
 

BTN § 126 SUNNANHÄLL 1:35 I ÖVERBY BY, UPPFÖRANDE AV GARAGE OCH FÖRRÅD 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 126 
 

Gunnar Jansson och Marina Mattsson ansöker om bygglov för uppfö-
rande av ett garage och förråd med en byggyta om 50 m² på fastig-
heten Sunnanhäll 1:35 i Överby by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fastigheten utgör en strandfastighet om ca 1,6 ha och är bebyggd se-
dan tidigare med ett fritidshus om 31 m² samt ett förråd om 10 m². 
Planerat garage får en våningsyta om 23 m² och förrådets våningsyta 
blir 10 m². Byggnaderna byggs fristående från varandra om ca 3 meter 
men sammanbyggs med ett gemensamt yttertak som även blir att fun-
gera som ett skyddstak. Deras placering blir ca 70 meter från strand-
linjen. 
 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas: 
- En ansökan om ansvarig arbetsledare ska inlämnas och godkän-

nas innan byggnation påbörjas. 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

märkningar skall följas. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: KANSLI 308/2020 
 

BTN § 127 SAMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN GÄLLANDE 

KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 127 
 
Kommunstyrelse 08.12.2020 § 388 
 

Hammarlands kommun har inkommit med en förfrågan avseende sam-
arbete där Hammarlands kommun under en tid om två år köper tjänster 
motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör så att den ar-
betstid som Hammarlands kommun köper bör utföras i Hammarland. I 
det bifogade följebrevet meddelar Hammarlands kommun även att 
kommunstyrelsen har den 24.11.2020 beslutat att i budget- och eko-
nomiplanförslaget ta upp medel så att ett samarbete kan inledas fr.o.m. 
1.1.2021 under förutsättning att Hammarlands kommunfullmäktige 
godkänner anslag för samarbete. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden 
för utlåtande gällande eventuell försäljning av byggnadsinspektörs-
tjänst omfattande 40 %. Byggnadstekniska nämndens utlåtande ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 29.1.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö har begärt utlåtande av byggnadstekniska 
nämnden beträffande eventuellt samarbete med Hammarlands kom-
mun gällande byggnadsinspektörstjänster, se bilaga BTN 14.12.2020, 
§ 127.  
Kommunstyrelsen i Hammarlands kommun har tagit beslut om att 
framställa hos Eckerö kommun om att ett förslag till avtal för samarbete 
utarbetas för en tid om två år där Hammarlands kommun köper tjänster 
motsvarande 40 % av heltid för en byggnadsinspektör. 
 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att ge följande utlåtande till kom-
munstyrelsen: 
 
Byggnadstekniska nämnden ser positivt på samarbete inom bygg-
nadstekniska sektorn, dock ses svårigheter i att samarbetet kan starta 
redan den 01.01.2021, mars 2021 är mer rimligt. 
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I ett avtal om samarbete bör det tydligt specificeras vilka arbetsuppgif-
ter som skall ingå. För att avlasta byggnadsinspektören skulle en sek-
reterare för byggnadsinspektionen kunna vara behjälplig för att utföra 
administrativa uppgifter som idag utförs av tjänsteman. 
 
Föreslår att arbetet fortskrider genom att ett förslag till avtal tas fram 
efter att ett möte hållits mellan Eckerö kommuns tjänstemän på bygg-
nadstekniska kansliet samt Hammarlands kommuns kommuntekni-
ker/byggnadsinspektör samt kommundirektörerna från både Eckerö 
och Hammarlands kommun. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns med tillägget att presidierna i byggnadstekniska nämnderna i 
båda kommunerna borde träffas för att diskutera ärendet. 
__________ 
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BTN § 128 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.12.2020 § 128 
 
 
 

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom:  
 

 Kommunstyrelsens beslut 24.11.2020 § 364 gällande motion 
om omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till gårdsgata.   

 Läggande av brunnsringar vid brandbrunnen i Storby. Ärendet 
tas upp igen som ett ärende i BTN. 

 
 
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: 115 – 118, 127, 128 
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 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: 119 – 126  
 
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. 
 
 
 

 


