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

BTN § 30 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 31 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 32 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 33 Tjänstemannabeslut 

BTN § 34 Del av Pellas 8:8-M616 i Kyrkoby by, uppförande av 
 bastubyggnad 

BTN § 35 Del av Pellas 8:8-M616 i Kyrkoby by, uppförande av 
 förråd 

BTN § 36 Revidering av detaljplan, Storby bostadsområde i Storby 
 by 

BTN § 37 Begäran om utlåtande, uppdateringar av 
 förvaltningsdokument för vatten 

BTN § 38 Arbetsgrupp avfallshantering 

BTN § 39 Tillbyggnad av reningsverket 

BTN § 40 Fjärilsgatan, ombyggnad 

BTN § 41 Skagvägen, grundförbättring 

BTN § 42 Tilläggsanslag, vägbelysning i Torp 

BTN § 43 Producentansvar för förpackningsavfall 

BTN § 44 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 01.04.2021  
 
 
 
Emma Saarela  
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 09.04.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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BTN § 30 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 30 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 31 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 31 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 32 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 32 
 
 

FÖRSLAG: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 
1. Till kännedom 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 33 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 33 
 
 

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 mars 2021: 

 
§ 14 IP Connect Ab – Tillstånd för ledningsarbete i vägområde 

§ 15 ÅEA – Tillstånd för ledningsarbete i vägområde 

§ 16 Hannes Manselin – Enskilt avloppstillstånd på Långören 9:20 i 
Kyrkoby by 

§ 17 Ax Eckerö Golf Ab – Förlängning av bygglov nr. 16/2015 på fas-
tigheten 8:15 i Kyrkoby by 

§ 18 ÅEA – Tillstånd för ledningsarbete i vägområde 

§ 19 Richard Karsten – Bygglov för vedlider på fastigheten 5:12 i Torp 
by 

§ 20 Nina Gustavson – Enskilt avloppstillstånd på Bergklint 3:59 i 
Storby by 

§ 21 Ab Nyboviken – Bygglov för ändrad användning på Villa Alba-
tross 10:14 i Kyrkoby by 

§ 22 Mattsson Gun o Ralf – Bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Degersand II 9:51 i Torp by 

§ 23 Mattsson Gun o Ralf – Bygglov för nybyggnad av garage på fas-
tigheten Degersand II 9:51 i Torp by  

§ 24 Häggblom Ralf – Bygglov för ändrat användningsändamål av bo-
stadshus till ekonomibyggnad på fastigheten Skag 2:39 i Kyrkoby 
by 

§ 25 Ulrica Lennborn – inkoppling på kommunens vatten- och av-
loppsledningsnät till del av fastigheten Pellas 8:8-M615 i Kyrkoby 
by 

 
Vik. byggnadsinspektörens förslag:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till 
kännedom.  
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Beslut:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 61/2021 
 

BTN § 34 DEL AV PELLAS 8:8-M616 I KYRKOBY BY, UPPFÖRANDE AV BASTUBYGGNAD 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 34 
 
 

Eklund Mathias ansöker om bygglov för uppförande av en bastubygg-
nad om 19 m² på ett obrutet område inom fastigheten Pellas 8:8-M616 
i Kyrkoby by invid Kråkön, enligt inlämnade handlingar.  
 
Sökandes del av fastigheten Pellas består av ett skifte om ca 11 ha 
och ligger i nordöstra delen av Udden i Kyrkoby by. Området är obe-
byggt och bergsbundet med skog till största delen samt har en strand-
linje om ca 800 meter.  Väg till fastigheten finns.  
 
Byggnaden placeras 30 meter från strandlinjen på en naturlig bergs-
hylla invid växtlighet och blir synlig sett ifrån sjösidan. Marknivån ligger 
ca 2 meter ovanför havsvattennivån. Bastun planeras få en enhetlig 
fasadkulör i klassisk röd nyans för att få den att smälta in mot berget 
och naturen. 
 
Sökanden anhåller om att sökande själv godkänns som ansvarig ar-
betsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. Följande villkor ska följas: 
- Bastubyggnaden ska anpassas till sin miljö genom en enhetlig fa-

sadkulör vilket även gäller för fasaddetaljerna, ljus kulör ska inte 
användas. Anpassningen ska medföra att bastubyggnaden smälter 
in i sin omgivning och bli så lite framträdande som möjligt. 

- Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________   
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Dnr: BTN 61/2021 
 

BTN § 35 DEL AV PELLAS 8:8-M616 I KYRKOBY BY, UPPFÖRANDE AV FÖRRÅD 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 35 
 
 

Eklund Mathias ansöker om bygglov för uppförande av en förrådsbygg-
nad om 8 m² på ett obrutet område inom fastigheten Pellas 8:8-M616 i 
Kyrkoby by invid Kråkön, enligt inlämnade handlingar.  
 
Sökandes del av fastigheten Pellas består av ett skifte om ca 11 ha 
och ligger i nordöstra delen av Udden i Kyrkoby by. Området är obe-
byggt och bergsbundet med skog till största delen samt har en strand-
linje om ca 800 meter. Väg till fastigheten finns.  
 
Byggnaden placeras ca 50 meter från södra fastighetsgränsen och ca 
190 meter från strandlinjen. Förrådet ska delvis fungera som pumphus 
för egen borrbrunn. 
 
Sökanden anhåller om att sökande själv godkänns som ansvarig ar-
betsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov med stöd av plan- och 
bygglagens 72 §. 
 
Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Slutsyn 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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BTN § 36 REVIDERING AV DETALJPLAN, STORBY BOSTADSOMRÅDE I STORBY BY  
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 36 
 
 

Eckerö kommun har initierat en detaljplanering och ändring av detalj-
plan för centrala Storby by. Det finns ett behov att uppdatera och revi-
dera gällande detaljplan till nuvarande markanvändning och reglera 
fastighetsgränserna samt uppdatera planbestämmelser och beteck-
ningar enligt planbeteckningar för Åland. 
 
Detaljplaneområdet utgör ett ca 23 ha stort område och löper från skol-
området i norr till åldringshemmet Solgården i söder. På planområdet 
finns idag bostadsbebyggelse, allmänna byggnader, bebyggelse för tu-
ristanläggning och affärsverksamhet samt några obebyggda tomter. 
Inom området finns även kommunalteknik såsom avlopps- och vatten-
ledningar samt elledningar och fiberkabel. 
 
Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att tomtgränser inte 
överensstämmer med detaljplanen, områdesanvändningen på vissa 
fastigheter stämmer inte helt överens med den fastställda planebeteck-
ningen, samhällstekniska ledningarna behöver visas och eventuellt få 
en fastställd ledningsgata, områden som inte har eller inte kommer att 
förverkligas ska utgå samt att utveckla området för dess behov. 
 
Planläggare Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås godkännas som 
planläggare. 
 
Målsättningarna för detaljplanen är: 
- Att uppdatera och revidera detaljplanen till nuvarande markan-

vändning och reglera fastighetsgränserna samt uppdatera planbe-
stämmelser och beteckningar enligt planbeteckningar för Åland. 

- Se över utvecklingsbehovet i området och i anslutning till denna 
såsom gång- och cykelled till Haralds detaljplaneområde och 
gångstig till Sandmo. 

 
Gällande detaljplan enligt bilaga, BTN 07.04.2021 § 36 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att kom-
munstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner 

Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
07.04.2021 
 

Sida 
11 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 5/2021 
 

BTN § 37 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, UPPDATERINGAR AV FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR 

VATTEN 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 24 

 
Ålands landskapsregering begär in kommunens utlåtande avseende 
uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten (bilaga). Landskaps-
regeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan och 
vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet 
Åland. 
 
Kommunens eventuella synpunkter behöver vara landskapsrege-
ringen tillhanda senast 22 juni 2021 kl. 16.15 för att kunna beaktas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska 
förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 
4 maj 2021. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
_____________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37 
 

Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målin-
riktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situat-
ionen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en 
god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter 
och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delaktiga 
i arbetet. 
 
Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens 
fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommu-
nens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna 
samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen. Skyl-
digheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direktiven 
följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområden. 
 
Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolle-
ras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för 
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vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av mar-
ken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att få ett 
säkert mätvärde på utgående vatten. 
Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning bevil-
jas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver då 
verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för de 
som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då al-
ternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven. För-
utom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumenteras 
och följas upp vilket sker i samband ärendehanteringen. Dock finns det 
anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp vilket sker 
genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register samt platssy-
ner vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis osäkert för 
bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd. 
 
Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområ-
den blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflöden 
och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena (vat-
tenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra partiklar 
behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det finns ingen 
lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende bedöms det 
planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipulerar bl.a. ”Vid 
anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller landskapsbilden 
samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska anordnas så 
att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer och att ris-
ken för olycksfall begränsas…” 
 
Åtgärdsprogram för grundvatten sjöar och havsvatten 2022-2027 en-
ligt bilaga: https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publi-
kationer/ramdirektivet-vatten-0 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att delar av kontrollen av av-
rinningen är svårhanterad när det gäller vissa enskilda avloppsanlägg-
ningar och byggnationer. Avrinningen är dold till vissa delar varför det 
gör den svårkontrollerad samt en verksamhet kan medföra föränd-
ringar som kommunen har svårt att följa upp. Kommunens resurser och 
kunskaper brister delvis i ärendet varför det borde ges möjlighet att 
erhålla hjälp från landskapsregeringen i dessa frågor. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att sända vik. byggnadsinspek-
törens förslag som utlåtande till kommunstyrelsen. 
__________ 

  

https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/ramdirektivet-vatten-0
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BTN § 38 ARBETSGRUPP AVFALLSHANTERING 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 38 
 
 

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten står det i verksam-
hetsmålen för C450 Avfallshantering och miljövård  för år 2021 föl-
jande: 
”Tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt 
hållbart system för avfallshanteringen i kommunen”. 

 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden utser en arbetsgrupp enligt verksam-
hetsmålet för år 2021. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige om eventuellt kommande lagändringar enligt 
bilaga BTN 07.04.2021, § 38. Nämnden inväntar nya direktiv förrän 
en arbetsgrupp tillsätts. 
__________ 
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BTN § 39 TILLBYGGNAD AV RENINGSVERKET 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 39 
 
 

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för tillbyggnad 
av reningsverket.  
En offertbegäran har utskickats för tillbyggnad av reningsverket. Offert-
begäran skickades till: Bygghantering Nyholm Ab, Rune Fagerström, 
Johanssons Bygg, Sjöströms Bygg & Fix Ab samt Anderssons om-
byggnad. Sista dagen att lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga 
anbudet. 
 
 
BESLUT:  
Inom anbudstiden har det inkommit ett anbud från Sjöströms Bygg & 
Fix Ab som öppnats enligt öppningsprotokoll, se bilaga BTN 
07.04.2021, § 39. 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen pga. 
att endast ett anbud inkommit vilket överskrider budgeterade medel. 
En ny upphandling görs med reviderade handlingar. 
__________ 
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BTN § 40 FJÄRILSGATAN, OMBYGGNAD 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 40 
 
 

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för ombygg-
nad av Fjärilsgatan.  
En offertbegäran har utskickats den 18 mars för ombyggnad av Fjärils-
gatan. Offertbegäran skickades till: Eklunds Åkeri, N. Häggbloms 
Åkeri, JS Entreprenad samt Schaktkompaniet Ab. Sista dagen att 
lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga 
anbudet. 
 
 
BESLUT:  
Konstateras att inget jäv föreligger.  
Inom anbudstiden inkom tre stycken anbud som öppnades enligt föl-
jande: 

 N. Häggbloms Åkeri  

 Eklunds Åkeri 

 JS Entreprenad Ab 
 
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att anbudssummorna översti-
ger budgeterade medel. Byggnadstekniska nämnden anhåller till kom-
munfullmäktige, via kommunstyrelsen om tilläggsmedel om 50000 €.  
 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att anta det för kommunen mest 
förmånliga anbudet givet av JS Entreprenad Ab med villkor att kom-
munfullmäktige beviljar tilläggsmedel för ombyggnaden. 
__________ 
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BTN § 41 SKAGVÄGEN, GRUNDFÖRBÄTTRING 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 41 
 

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för grundför-
bättring av Skagvägen.  
En offertbegäran har utskickats den 18 mars för grundförbättring av 
Skagvägen. Offertbegäran skickades till: Eklunds Åkeri, N. Häggbloms 
Åkeri, JS Entreprenad samt Schaktkompaniet Ab. Sista dagen att 
lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga 
anbudet. 
 
 
BESLUT:  
Konstateras att inget jäv föreligger.  
Inom anbudstiden inkom två stycken anbud som öppnades enligt föl-
jande: 

 N. Häggbloms Åkeri  

 Eklunds Åkeri 
 
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att båda anbudssummorna 
överstiger budgeterade medel.  
Byggnadstekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen. 
__________ 
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BTN § 42 TILLÄGGSANSLAG, VÄGBELYSNING I TORP  
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 42 
 
 

En förfrågan från IP-connect har inkommit till kommunen ifall kommu-
nen vill vara med och lägga ner tomrör för el för framtida vägbelysning 
i Torp byn där det idag finns befintlig vägbelysning med luftlina på en 
sträcka om ca 2000 m, karta enligt bilaga BTN 07.04.2021, § 42. An-
läggandet är planerat att påbörjas i april månad 2021. 
 
ÅEA har anhållit om att få lägga ned högspänning längs med Deger-
sandsvägen på en sträcka om ca 750 m, karta enligt bilaga BTN 
07.04.2021, § 42. Anläggandet startar preliminärt i september månad 
2021. 
 
Att anlägga tomrör i samband med att andra entreprenörer gräver ger 
en väsentligen lägre kostnad än att utföra nedläggningen i framtiden.  

 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av tomrör 
längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via markka-
bel. 
 
Byggnadstekniska nämnden anhåller samtidigt om tilläggsanslag, 
från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av 
tomrör längs Degersandsvägen om 5.000€ för framtida vägbelysning. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att anhålla om tilläggsanslag, 
från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av 
tomrör längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via 
markkabel. 
__________ 
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BTN § 43 PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL 
 

Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 43 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62 
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377 
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366 
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. 
 

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366 
 
Byggnadstekniska nämnden har skickat bifogat skrivelse till kommun-
styrelsen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att efterhöra övriga kommuners in-
tresse av att gemensamt lämna en skrivelse till landskapsregeringen 
angående producentansvar, senast 18.12.2020. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 

 
 

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377 
 
I och med att vissa kommuner redan har lämnat in skrivelsen bör kom-
munstyrelsen besluta om att skicka handlingen till Ålands landskaps-
regering. 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
07.04.2021 
 

Sida 
19 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka frågeställningarna till Ålands 
landskapsregering. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62 
 
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. 
 

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366 
 
Byggnadstekniska nämnden har skickat bifogat skrivelse till kommun-
styrelsen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att efterhöra övriga kommuners in-
tresse av att gemensamt lämna en skrivelse till landskapsregeringen 
angående producentansvar, senast 18.12.2020. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377 
 
I och med att vissa kommuner redan har lämnat in skrivelsen bör kom-
munstyrelsen besluta om att skicka handlingen till Ålands landskaps-
regering. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka frågeställningarna till Ålands 
landskapsregering. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62 
 
Eckerö kommun har tillsammans med Geta kommun inlämnat skrivel-
sen till Ålands landskapsregering. Bifogat finns landskapsregeringens 
svar.  
 
Konstateras att flera centrala frågeställningar som kommunerna lyft 
upp är fortsatt öppna frågor (ägande, finansieringen och uppföljningen 
av soliditet). Däremot framgår det av svaret att Proans är, genom över-
gångsbestämmelserna i den nya avfallslagen 11 § 3 mom. (2018:83), 
fortsatt godkänd producentsammanslutning även om ägandeskapet 
inte är förenlig med den reviderade lagstiftningen. Enligt svaret gäller 
att enbart ifall ägarstrukturen ändras bör nya krav på soliditet eller ga-
ranti ställas.  
 
En mycket mer grundläggande omständighet som Ålands landskaps-
regering inte har berört i sitt svar är huruvida landskapsregeringen an-
ser att det nuvarande systemet är upplagt på ett tillfredställande sätt. 
Enligt 1 § i avfallslagen (646/2011) är syftet med lagstiftningen att 
bland annat att minska avfallets mängd och skadlighet, främja ett håll-
bart utnyttjande av naturresurserna, säkerställa en fungerande avfalls-
hantering och förhindra nedskräpning. Avseende minskningen av för-
packningsmaterialets oönskade miljökonsekvenser har lagstiftaren be-
dömt att det mest effektiva är att producenterna har det huvudsakliga 
ansvaret ta hand om det material som de släpper på marknaden. På 
detta sätt kan mängden avfall minskas och övergång till miljövänligare 
alternativ skulle ske snabbare. Eftersom det nuvarande systemet inte 
är förenlig med gällande lagstiftning kan man inte heller konstatera att 
övergången till en mer hållbar avfallshantering skulle ske så effektivt 
som lagstiftningen har som mål.  
 
Ålands landskapsregering har inte har haft några konkreta förändrings-
förslag i och med att frågan är återigen i ett inledande skede, men det 
viktigaste är att landskapsregeringen har visat en ambition att uppnå 
förändringar och detta är mycket positivt. En arbetsgrupp kommer att 
utreda ärendet under 2021. Lagens ordalydelse är visserligen mycket 
klar och tydlig men förändringen torde kräva praktiskt arbete för att 
övergången ska vara rättvis och förutsebar. Eckerö kommun ser också 
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gärna att även kommunernas inkluderas i detta arbete eftersom det är 
kommunerna som i dagens läge får bära ansvaret för förpacknings-
materialet och åtminstone Eckerö kommun är engagerad att verka för 
en mer hållbara och miljövänlig avfallshantering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar landskapsregeringens svar till sin känne-
dom och delger svaret till byggnadstekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka det ovanstående svaret till 
landskapsregeringen och byggnadstekniska nämnden till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 43 
  

Kommunstyrelsen har sänt ärendet till byggnadstekniska nämnden för 
kännedom. 

 
 Byggnadsinspektörens förslag: 

Ärendet antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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BTN § 44 TILL KÄNNEDOM 
 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 44 
 
 

Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 
 

 Den av kommunfullmäktige 18.02.2021 § 6 antagna byggnads-
ordningen har vunnit laga kraft. 

 
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: 30 – 33, 36 – 38, 42 – 44  
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: 39 – 41  
 
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: 39 – 41 
 
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. 
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Rättelseyrkandets innehåll 
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: -- 
 
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: 34 – 35  
 
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 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

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. 
 
 
 

 


