
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 22.02.2021 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 § 16 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 17 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 18 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 19 Tjänstemannabeslut 

BTN § 20 Ansökan om nyttjande av brunn i Överby by 

BTN § 21 Reningsverket 12:150 i Storby by, Tillbyggnad av 
 reningsverk 

BTN § 22 Reningsverket 12:150 i Storby by, Nybyggnad av 
 skyddstak 

BTN § 23 Solstrand 9:40 i Torp by, Nybyggnad av strandkiosk 

BTN § 24 Sanddynerna 4:58 i Torp by, Nybyggnad av 5 st 
 uthyrningsstugor 

BTN § 25 Brages IV 8:27 i Överby by, Nybyggnad av lagerhall 

BTN § 26 Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i 
 Kyrkoby by 

BTN § 27 Remiss, förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den 
 nya arbetstidslagen 

BTN § 28 Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 
 2020 

BTN § 29 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 18.02.2021  
 
 
 
Emma Saarela  
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 24.02.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 16 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 16 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 17 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 17 
 
 

Förslag: 
Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och 
sekreterare, utses Ann-Sofi Stjärnfelt  och Teres Backman. 
 
Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 18 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 18 
 
 

Förslag: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 19 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 19 
 
 

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 under januari/februari 2021: 

 
§ 7 Söderlund Anders – Vattenanslutning till kommunala vattenled-

ningsnätet på Solgläntan 1:81 i Kyrkoby by 

§ 8   Sarling Tord – Enskild avloppsanläggning på Sundstrand 7:36 i 
Storby by 

§ 9   Landskapets fastighetsverk – Bygglov på Eckerö post- och tullhus 
38:1 i Storby by 

§ 10  Ålands Turisminvest Ab – Bygglov för strandsvit på Gästas 26:3 
i Storby by 

§ 11  Wikblom Anders – Bygglov för garage på Kv 2 tomt 1 i Kyrkoby 
by 

§ 12 Karlström David - Bygglov för tillb. av bostadshus på Connemara 
8:18 i Kyrkoby by 

§ 13 Gitau Stephen – Bygglov för nyb. Av bastubyggnad på Villa Al-
batross 10:14 i Kyrkoby by 

 
Vik. byggnadsinspektörens förslag:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till 
kännedom.  
 
 

Beslut:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 320/2020 
 

BTN § 20 ANSÖKAN OM NYTTJANDE AV BRUNN I ÖVERBY BY 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 20 
 
Byggnadstekniska nämnden 25.01.2021 § 12 
 
 
 En ansökan av den 10.12.2020 gällande nyttjande av brunn på kom-

munens fastighet Skoltomten 43-408-1-1 har inkommit från Hans An-
dersson enligt bilaga BTN 25.01.2021, § 12.   

 Sökanden har planer på att installera grundvattenvärme i byggnaden 
på grannfastigheten Stenbacka 43-408-6-17. Enligt ansökan skulle 
nyttjandet utgöras av att ta emot returvatten från sökandens borrbrunn 
efter det att energi utvunnits från det 8-gradiga vattnet. Vattnet som 
skulle tas emot är helt rent och okontaminerat men betydligt kallare, 
omkring 1-2 grader. 

 
 En lösning enligt ovan skulle göra att vattnet i brunnen recirkuleras och 

vid ett eventuellt behov skulle brunnen rätt snabbt kunna tas i bruk för 
reservvatten. 

 
 Kommunteknikerns förslag: 

 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att ge sökanden tillstånd att av-
leda returvatten från brunn på fastigheten Stenbacka 43-408-6-17 till 
brunn på fastigheten Skoltomten 43-408-1-1 med följande villkor: 

 Provtagning av vattnet i bägge brunnarna skall göras innan re-
turvattnet börjar ledas till kommunens brunn. Följande skall 
analyseras: 

o Alkalinitet 
o pH 
o Järn 
o Mangan 
o Humus 
o Bakterier 

 Om provtagningen så visar så kan pumpning av returvatten på-
börjas. 

 Om några olägenheter eller problem uppvisar sig avbryts 
pumpningen direkt. 

 Sökanden bekostar alla eventuella kostnader för detta förutom 
provtagningen av vattnet i kommunens brunn som kommunen 
bekostar. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden återremitterar ärendet och begär in kom-
pletterande uppgifter av sökanden gällande systemets funktion, bl.a. 
djup på brunnar, hur många kubik vatten/timme som ska tas upp mm. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 20 

 
Sökanden har den 15.02.2021 återtagit sin ansökan. 

 
 Kommunteknikerns förslag: 

 
Ärendet avskrivs då sökanden återtagit sin ansökan. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
22.02.2021 
 

Sida 
8 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: BTN 51/2021 
 

BTN § 21 RENINGSVERKET 12:150 I STORBY BY, TILLBYGGNAD AV RENINGSVERK 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 21 
 

 
Eckerö kommun ansöker om bygglov för tillbyggnad av reningsverk om 
34 m² på fastigheten Reningsverket 12:150 i Storby by, enligt inläm-
nade handlingar.  
 
Anhållan avser ett slamrum för uppsamlande av slam till ett slutet flak. 
Fastigheten är 4.200 m² och på tomten finns ett reningsverk. 
 
Sökande anhåller om att Emma Saarela, kommunteknikern i Eckerö 
kommun, godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Rågrannar har underrättats enligt 73 § plan- och bygglagen och inga 
synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av re-
ningsverk med stöd av plan- och bygglagens 72 §. 
 
Emma Saarela godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
____________ 
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Dnr: BTN 50/2021 
 

BTN § 22 RENINGSVERKET 12:150 I STORBY BY, NYBYGGNAD AV SKYDDSTAK 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 22 
 
 

Eckerö kommun ansöker om bygglov för nybyggnad av skyddstak om 
82 m² på fastigheten Reningsverket 12:150 i Storby by, enligt inläm-
nade handlingar.  
 
Anhållan avser ett skyddstak för kommunens fordon och redskap. 
Skyddstaket placeras i sydöstra delen av tomten med ett avstånd om 
5,5 meter till tomtgräns. Fastigheten är 4.200 m² och på tomten finns 
ett reningsverk. 
 
Rågrannar har underrättats enligt 73 § plan- och bygglagen och inga 
synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen. 
 
Sökande anhåller om att Emma Saarela, kommunteknikern i Eckerö 
kommun, godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
skyddstak med stöd av plan- och bygglagens 72 §. 
 
Emma Saarela godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Slutsyn 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
____________ 
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Dnr: BTN 49/2021 
 

BTN § 23 SOLSTRAND 9:40 I TORP BY, NYBYGGNAD AV STRANDKIOSK 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 23 
 

 
Fastighets Ab Långben ansöker om bygglov för nybyggnad av strand-
kiosk om 14 m² på fastigheten Solstrand 9:40 i Torp by, enligt inläm-
nade handlingar.  
 
Strandkiosken är mobil och placeras på stranden ca 20 meter från 
strandlinjen och är planerad att ge service till de gäster som är på stran-
den. Placeringen motiverar sökande med att den ska vara lättillgänglig 
och inte inskränka på de tält- och husvagnsplatserna som ligger i an-
slutning till stranden. Till kiosken byggs även en träaltan med sittplatser 
för gästerna. Fasaden får en mörk grön/blå kulör. 
Fastigheten är 1,57 ha stor och utgör ett semester- och turistområde. 
 
Enligt kommunens byggnadsordning ska en byggnad placeras 30 me-
ter upp från strandlinjen. 
 
Rågrannar har underrättats muntligen enligt 73 § plan- och bygglagen 
och inga synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen. 
 
Sökande anhåller om att Peter Lindström godkännas som ansvarig ar-
betsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Med anledning av områdets- och byggnadens användning kan vald 
plats anses motiverat då kiosken utgör ett naturligt inslag till verksam-
heten på området. Vidare kan det konstateras att en placering högre 
upp ger negativa konsekvenser för områdets näringsverksamhet. 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av strand-
kiosk med stöd av plan- och bygglagens 72 §. 
 
Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Slutsyn 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
____________  
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: BTN 48/2021 
 

BTN § 24 SANDDYNERNA 4:58 I TORP BY, NYBYGGNAD AV 5 ST UTHYRNINGSSTUGOR 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 24 
 

 
Fastighets Ab Långben ansöker om bygglov för nybyggnad av 5 st ut-
hyrningsstugor om totalt 85 m² på fastigheten Sanddynerna 4:58 i Torp 
by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Uthyrningsstugorna utgör 17 m² styck och innehåller sovplats, kok möj-
lighet och matplats. Dessa placeras 200 – 270 meter från strandlinjen 
på ett område med befintliga uthyrningsstugor. I anslutning till respek-
tive stuga byggs en mindre terrass med ett staket för utomhusvistelse. 
Fasaden får en mörk grön/blå kulör. 
Fastigheten är 2,27 ha stor och utgör ett semester- och turistområde. 
 
Rågrannar har underrättats muntligen enligt 73 § plan- och bygglagen 
och inga synpunkter har inkommit till byggnadsinspektionen. 
 
Sökande anhåller om att Peter Lindström godkänns som ansvarig ar-
betsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 5 st ut-
hyrningsstugor med stöd av plan- och bygglagens 72 §. 
 
Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
____________ 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
22.02.2021 
 

Sida 
12 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 25 BRAGES IV 8:27 I ÖVERBY BY, NYBYGGNAD AV LAGERHALL 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 25 
 

 
Rickard Eklund ansöker om bygglov för nybyggnad av lagerhall med 
ett skärmtak om totalt 520 m² på fastigheten Brages IV 8:27 i Överby 
by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Lagerhallen placeras väster om Norra Överbyvägen bredvid befintlig 
gårdshall på den egna gården. Lagerhallen är planerad för lagerhåll-
ning av lök. Fastigheten utgör totalt 20,45 ha och är sedan tidigare be-
byggd med den intilliggande gårdshallen och en mindre ekonomibygg-
nad. 
 
Grannar har underrättats enligt 73 § plan- och bygglagen och inga syn-
punkter har inkommit.  
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lager-
hall med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

märkningar ska följas. 
- Byggnadens färgsättning ska harmonisera med omgivningen. 
- En ansvarig arbetsledare ska godkännas innan byggnadsarbetena 

påbörjas.  
 
Följande syner ska förrättas: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn  

 
Beslut: 

Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens 

förslag godkänns. 
__________ 
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BTN § 26 REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKOBY BY  
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26 
 
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362 
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: 
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Byggnadstekniska nämnden beslöt att vik. byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 362 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkän-

ner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33. 
 
BESLUT: 
- Tillägg till målsättningar för detaljplanen: Införliva båtbryggan 
I övrigt enligt förslag. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 26 

 
Detaljplan och områdeskarta enligt bilaga, BTN 22.02.2020 § 26 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att ställa 
ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 

30 och 31. 
 

BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden förtydligar att planeförslaget inte påverkar 
ägarförhållandet gällande enskilda vägen inom området.  
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kalla till samråd samt att ställa 
ut planen efter att samråd hållits i enlighet med plan- och bygglagen § 

30 och 31. 
__________ 
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Dnr: KANSLI 34/2021 
 

BTN § 27 REMISS, FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING OM TILLÄMPNING AV DEN NYA 

ARBETSTIDSLAGEN 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 27 
 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 39 
 

Ålands landskapsregering har inkommit med utlåtandebegäran över 
förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen. 
 
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i 
landskapset Åland av arbetstidslagen från år 1998 upphävs och ersätts 
av en ny blankettlag med likalydande namn, dock så att vissa åländska 
undantag ska gälla på Åland. 
 
En stor förändring som skulle föranledas av den nya lagen skulle vara 
att arbetstidsbankerna inte längre skulle enbart regleras av kollektivav-
tal utan sådana bestämmelser som grundar sig på ett frivilligt arrange-
mang skulle införas även i lagstiftningen. Detta skulle ge arbetstagaren 
rätten att föra över inarbetad övertid, mertid och tidsomvandlingsbara 
penningersättningar till arbetstidsbanken men inte ordinarie arbetstid, 
vilket ofta är möjligt via kollektivavtal. Vidare skulle gälla att om det i ett 
kollektivavtal stadgas om regler kring arbetstidsbank ska de fortsätta 
gälla. 
 
Eckerö kommuns synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda 
senast den 5 april 2021 kl. 15.00. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från nämnderna. Nämndernas 
svar bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 16.3.2021 för att 
kunna beaktas. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 27 

 
 Kommunstyrelsen begär byggnadstekniska nämndens utlåtande på 

förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen, 
bilaga BTN 22.02.2021, § 27. 
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 Byggnadstekniska kansliet har beredskapstid för reningsverket och av-
loppspumpstationerna kvällstid och på helger. I ÅLR:s förtydligande till 
remissbrev nämns följande på sida 4: ”Till skillnad från tidigare kommer 
all beredskapstid, jour eller dylikt på arbetsplatsen eller i dess omedel-
bara närhet att räknas in i den totala arbetstiden”.  

 Högsta domstolen fastställde i ett avgörande att en inställelsetid om 15 
minuter inte påverkade privatlivet i den utsträckning att beredskapen 
skulle anses som arbetstid. Europeiska unionens domstol har fastställt 
att åtta minuters inställelsetid var för kort och påverkade möjligheterna 
till personliga aktiviteter och således skall tiden räknas som arbetstid. 

 Förslaget till ny lagstiftning har inte några ekonomiska konsekvenser 
för byggnadstekniska kansliet då inställelsetiden för beredskapen är 
längre än 15 minuter. Detta behöver även tas i beaktande när ett nytt 
beredskapsavtal tas fram. 

  
 Kommunteknikerns förslag: 

 
Byggnadstekniska nämnden förordar förslag till ny lagstiftning om till-
lämpning av den nya arbetstidslagen. 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
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BTN § 28 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 28 
 

 
Ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnadstekniska sektorn för 
år 2020 har framtagits, se bilaga BTN 22.02.21, § 28. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden sänder verksamhetsberättelsen till kom-
munstyrelsen för vidare beredning.  
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
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BTN § 29 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 29 
 
 
 

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 
 

 Kommunstyrelsens beslut av den 09.02.2021, § 22 gällande 
anställningar och införskaffningar 

 Kommunstyrelsens beslut av den 09.02.2021, § 26 gällande 
anhållan om köp av markområde 

 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom.  

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
22.02.2021 
 

Sida 
19 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

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:16 – 20, 26 – 29 
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 kommunmedlem. 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: -- 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 
av beslutet sju 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 
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Besvärsmyndighet och besvärstid 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 20 – 25  
 
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. 


