
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 21.06.2021 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 § 66 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 67 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 68 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 69 Tjänstemannabeslut 

BTN § 70 Samfälligt vattenområde 876:1 i Marby by, nybyggnation 
 båthus 50 m² 

BTN § 71 Samfälligt vattenområde 876:1 i Marby by, nybyggnation 
 båthus 120 m² 

BTN § 72 Samfälligt vattenområde 876:1 i Marby by, nybyggnation 
 båthus 55 m² 

BTN § 73  Del av Lotsen 1:38 i Finbo by, nybyggnation 
bastubyggnad 

BTN § 74  Fagersten 1:40 i Björnhuvud by, nybyggnation 
bastubyggnad 

BTN § 75 Del av Egenäs 4:55 i Torp by, nybyggnation fritidshus 

BTN § 76 Motion om öppenhet i kommunen 

BTN § 77  Anhållan att få föra hushållsavfall från fritidshus inom 
Mise till Eckerös avfallsinsamling 

BTN § 78 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 17.06.2021  
 
 
 
Emma Saarela  
Kommuntekniker & Byggnadsinspektör 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 23.06.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
21.06.2021 

Nr. 
5 

 

Plats och tid 
 

Kommungården i Överby måndagen den 21.06.2021 kl.18:30-19.20 

Beslutande Mikael Stjärnfelt 
Karl-Fredrik Björnhuvud, ers. för 
Teres Backman 
Rein Metsik 
Susanna Söderlund 
Frånvarande: 
John Hilander 
 

ordförande 
ledamot 
 
ledamot 
ledamot 
 
viceordförande 
 

Föredragande 
 

Emma Saarela kommuntekniker/byggnadsinspek-
tör 

 
Övriga närvarande Billy Eriksson 

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

vik. tekniker/byggnadsinspektör 
 
kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
kommundirektör 

Paragrafer 
 

66 - 78 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
 
Mikael Stjärnfelt 

Sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen den 21.06.2021 

 
 
 
Rein Metsik 

 
 
 
Karl-Fredrik Björnhuvud 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 23.06.2021 

 
 
Emma Saarela 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 66 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 66 
 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 67 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 67 
 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 68 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 68 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 
1. Revidering av § 72 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 69 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 69 
 
 

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 maj och juni 2021: 

 
§ 30 Hamberg Daniel – Nybyggnad av förrådsbyggnad om 15 m² på 

fastigheten Eklund 6:28 i Storby by 

§ 31 Söderlund Rune – Nybyggnad av växthus om 18 m² på fastig-
heten Söderlunds 9:43 i Storby by 

§ 32 Mattsson Ann-Marina o Jansson Gunnar – Ansökan om av-
loppsanläggning In-Drän, för ett fritidshus på fastigheten Sun-
nanhäll II 1:43 i Överby by 

§ 33 Henriksson Olav – Nybyggnad av förrådsbyggnad om 47 m² på 
fastigheten Hoppet 1:68 i Kyrkoby by 

§ 34 Jansson Kjell o Susanne - Nybyggnad av garage/carport om 44 
m² på fastigheten Eckebo 16:38 i Storby by 

§ 35 Eriksson May - Förlängning av givet tillstånd för avloppsanlägg-
ning till bostadshus på fastigheten Stenbacka 1:27 i Björnhuvud 
by 

§ 36 Eklund Rickard – Godkännande av ansvarig arbetsledare för 
nybyggnation av ett löklager, b-lovsnr. 19/2021 

§ 37 Målning av yttertak på kommunkansliet 

§ 38 Karlsson David – nybyggnad av bastubyggnad om 15 m² på 
fastigheten Blomsteräng 6:32 i Marby by 

§ 39 Lindmark hans – Förlängning av bygglov nr 26/2016 gällande 
bostadshus/gästgiveri 

§ 40 Ståhlman Ingmar – Tillbyggnad av förråd om 15 m² på fastig-
heten Sommarängen I 23:23 i Storby by 

§ 41 Eckerö Camping & Stugor Ab – Bygganmälan för servicebygg-
nad om 49 m² på fastigheten Campen 8:13 i Kyrkoby by, Skag 

§ 42 Eckerö Camping & Stugor Ab – Bygganmälan för lagerbyggnad 
om 49 m² på fastigheten Campen 8:13 i Kyrkoby by, Skag 

§ 43 Storgård Tomas o. Monica – Bygganmälan för växthus om 25 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
21.06.2021 
 

Sida 
6 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

m² på fastigheten Gläntan 2:7 i Björnhuvud by 

§ 44 Romert Juni – Tillbyggnad av fritidshus om 9 m² på fastigheten 
Solvik 14:5 i Storby by, Öra 

 
Vik. byggnadsinspektörens förslag:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 113/2021 
 

BTN § 70 SAMFÄLLIGT VATTENOMRÅDE 876:1 I MARBY BY, NYBYGGNATION BÅTHUS 50 M² 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 70 
 

 
Kim Berglund ansöker om bygglov för nybyggnad av båthus om 50 m² 
på samfälligt vattenområde 876:1 i Marby by, enligt inlämnade hand-
lingar. 
 
 Båthuset byggs i ett befintligt hamn- och bryggområde i Marby där man 
har upplåtit båthus och bryggor sedan länge för byns innevånare. 
Marby byalags styrelse har behandlat och gett sitt godkännande till pla-
nerat båthus. 
Berörda fastighetsägare har underrättats i ärendet. 
 
Det nya båthuset anpassas till intilliggande båthus och får en tradition-
ell faluröd träfasad och ett svart plåttak. 
 
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus 
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor: 
- Takytan får inte vara reflekterande så att båttrafiken blir störd. 
- Sökanden godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektö-

rens förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 128/2021 
 

BTN § 71 SAMFÄLLIGT VATTENOMRÅDE 876:1 I MARBY BY, NYBYGGNATION BÅTHUS 120 M² 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 71 
 

 
Anders Henriksson och Charles Andersson ansöker om bygglov för 
nybyggnad av båthus om 120 m² på samfälligt vattenområde 876:1 i 
Marby by, enligt inlämnade handlingar. 
 
 Båthuset byggs i ett befintligt hamn- och bryggområde i Marby där man 
har upplåtit båthus och bryggor sedan länge för byns innevånare. 
Marby byalags styrelse har behandlat och gett sitt godkännande till pla-
nerat båthus. 
Berörda fastighetsägare har underrättats i ärendet. 
 
Det nya båthuset anpassas till intilliggande båthus och får en tradition-
ell faluröd fasad och ett svart tak. 
 
Sökanden anhåller om att byggmästare Mats Ekblom godkänns som 
ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus 
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor: 
- Takytan får inte vara reflekterande så att båttrafiken blir störd. 
- Byggmästare Mats Ekblom godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektö-

rens förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 129/2021 
 

BTN § 72 SAMFÄLLIGT VATTENOMRÅDE 876:1 I MARBY BY, NYBYGGNATION BÅTHUS 55 M² 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 72 
 

 
Mats Ekblom ansöker om bygglov för nybyggnad av båthus om 55 m² 
på samfälligt vattenområde 876:1 i Marby by, enligt inlämnade hand-
lingar. 
 
 Båthuset byggs i ett befintligt hamn- och bryggområde i Marby där man 
har upplåtit båthus och bryggor sedan länge för byns innevånare. 
Marby byalags styrelse har behandlat och gett sitt godkännande till pla-
nerat båthus. Berörda fastighetsägare har underrättats i ärendet. 
 
Det nya båthuset anpassas till intilliggande båthus och får en tradition-
ell faluröd träfasad och ett svart plåttak. 
 
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av båthus 
med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande villkor: 
- Takytan får inte vara reflekterande så att båttrafiken blir störd. 
- Sökanden godkänns som ansvarig arbetsledare. 

 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 126/2021 
 

BTN § 73 DEL AV LOTSEN 1:38 I FINBO BY, NYBYGGNATION BASTUBYGGNAD 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 73 
 
 

Sam Karlsson ansöker om bygglov för uppförande av en bastubyggnad 
om 24 m² på ett obrutet område inom fastigheten Lotsen 1:38 i Finbo 
by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Sökande arrenderar ett 5,37 ha stort område som ligger i västra delen 
av Finbo och utgör ett strandområde. Området är obebyggt och dess 
natur utgör sedvanligt ö-landskap med martallar och buskvegetation 
på bergsbunden mark. Arrendeområdets strandlinje utgör ca 600 me-
ter.  
 
Byggnaden placeras drygt 50 meter från strandlinjen på en naturlig 
bergsplatå invid växtlighet och blir delvis synlig sett ifrån sjösidan. Mar-
knivån ligger ca 2-3 meter ovanför havsvattennivån. Bastuns fasader 
får järnvitriol och taket förses med svart takshingel vilket får den att 
smälta in mot berget och naturen. 
 
Vik. byggnadsinspektören utförde platssyn den 8 juni och förordar pla-
ceringen. 
 
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 ska följas. 
- En ansvarig arbetsledare ska godkännas av byggnadsinspektionen 

innan arbetet påbörjas. 
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstads- och rökkanalssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________  
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Dnr: BTN 132/2021 
 

BTN § 74 FAGERSTEN 1:40 I BJÖRNHUVUD BY, NYBYGGNATION BASTUBYGGNAD 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 74 
 
 

David Ståhlman och Sara Alm ansöker om bygglov för nybyggnad av 
bastubyggnad om 20 m² på fastigheten Fagersten 1:40 i Björnhuvud 
by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fagersten består av ett skifte om ca 1,4 ha och utgör en strandfastighet 
som är bebygd med bostadshus med några ekonomibyggnader. Om-
rådet är delvis bergsbundet med skog och har en ganska brant slutt-
ning ner till sjön.  
 
Byggnaden placeras 14 meter från strandlinjen och ca 17 meter från 
södra fastighetsgränsen. Marknivån på platsen för byggnaden är +4 
meter över medelvattenstånd. Byggnaden får svart shingel tak och en 
mörk grå fasad för att smälta in bättre i bakgrunden samt för att få den 
mindre framträdande sett från sjön. Byggnaden utrustas med el och 
vatten. En ansökan om avloppsanläggning är inlämnad.  
 
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektören utförde platssyn den 10 juni och förordar 
placeringen. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för en bastubyggnad en-
ligt inlämnade handlingar med stöd av plan- och bygglagens 72 §. Föl-
jande villkor ska följas: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

märkningar ska följas. 
- Ytmaterialet på yttertaket ska inte vara reflekterande. 
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel-

sesamling. 
 
Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare. 
 
Följande syner ska utföras: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstad- och rökkanalssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
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BESLUT: 
Ledamot Karl-Fredrik Björnhuvud anmäler jäv och avlägsnar sig från 
sammanträdet under ärendets behandling.  
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 148/2021 
 

BTN § 75 DEL AV EGENÄS 4:55 I TORP BY, NYBYGGNATION FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 75 
 
 

Elin Eriksson och Leonard Seffer ansöker om bygglov för nybyggnad 
av fritidshus om 100 m² på del av fastigheten Egenäs 4:55 i Torp by, 
enligt inlämnade handlingar.  
 
Sökanden arrenderar ett ca 3.000 m² stort område från Egenäs 4:55 
som blir att angränsa till strand som får en strandlinje om 40 meter. 
Området är skogsbevuxet till största delen och väg finns till fastigheten.  
 
Byggnaden placeras 35 meter från strandlinjen och 18 meter från östra 
fastighetsgränsen. Byggnaden får svart fasad och svart tak. Byggna-
den förses med el och vatten och sökanden har lämnat in en ansökan 
om tillstånd för avloppsanläggning. 
 
Sökanden anhåller om att byggentreprenör Gunder Eriksson godkänns 
som ansvarig arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektören utförde platssyn den 14 juni och förordar 
placeringen. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ett fritidshus enligt in-
lämnade handlingar med stöd av plan- och bygglagens 72 §. Följande 
villkor ska följas: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda 

Anmärkningar ska följas. 
- Ytmaterialet på yttertaket ska inte vara reflekterande. 
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel-

sesamling. 
 
Byggentreprenör Gunder Eriksson godkänns som ansvarig arbetsle-
dare. 
 
Följande syner ska utföras: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstad- och rökkanalssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
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BESLUT: 
 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 

__________ 
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Dnr: KANSLI 238/2020 
 

BTN § 76 MOTION OM ÖPPENHET I KOMMUNEN 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 76 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 154 
 

Motionären Mikael Stjärnfelt yrkar att Eckerö kommun ska offentligöra 
såväl föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kom-
munfullmäktiges möten. 
 
För det andra önskar motionären att ärenden och beredning inför kom-
munala nämnders och kommunstyrelsens möten ska offentligöras bör 
analyseras. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte råder hinder för att offentlig-
göra föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kom-
munfullmäktiges möten och att en bestämmelse om offentlighet upptas 
i förvaltningsstadgan som för tillfället revideras. 
 
Gällande andra punkten angående offentligheten av nämndernas före-
dragningslistor inbegär kommunstyrelse utlåtande från nämnderna. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
_______________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 76 
 
Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
ge utlåtande på inlämnad motion gällande öppenhet i kommunen an-
gående offentlighet av nämndens föredragningslistor. 
 
Idag publiceras nämndens ärendelista på kommunens anslagstavla 
minst 4 dagar före nämndens sammanträde. 
 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden avger följande utlåtande: 
 
Att synliggöra föredragningslistorna i sin helhet inför ett sammanträde 
skulle innebära en större inblick i ärendena för kommuninvånarna. Åt-
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gärden skulle dock kunna skapa en partiskhet mellan kund och be-
slutsfattare vilket i sin tur kan leda till ökad press på de som är förtro-
endevalda samt ge minskad arbetsro.  
 
En beredning är ett levande dokument fram till dess att beslut tagits i 
ärendet. Ny information kan tillkomma i ärenden varför ett beslutsför-
slag kan ändras under mötets gång, detta kan innebära att felaktig in-
formation kommer ut innan beslut tagits i det fall beredningen fram-
läggs.  
 
Enligt ovanstående anser byggnadstekniska nämnden det inte lämpligt 
att offentliggöra  beredning.  
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
_______________ 
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Dnr: BTN 150/2021 
 

BTN § 77 ANHÅLLAN ATT FÅ FÖRA HUSHÅLLSAVFALL FRÅN FRITIDSHUS INOM MISE TILL 

ECKERÖS AVFALLSINSAMLING 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 77 
 

 
Kommuninvånare med bostadshus i Eckerö kommun och fritidshus 
inom Mise, anhåller om att få föra sitt hushållsavfall från fritidshusen till 
Eckerö kommuns avfallsinsamling. 
Enligt Mise (Ålands miljöservice kf) är det möjligt att få föra sitt hus-
hållsavfall från fritidshus inom Mise till den kommunen man bor i. Mise 
fodrar dock ett intyg från den kommun som tar emot avfallet.  
 
Enligt Eckerö kommuns avgifter är avfallstaxan per bostads- och fri-
tidshus år 2021; 45 €/år inkl. moms.  
Ser man till likabehandlingsprincipen bör en avgift uppbäras även av 
de som för sitt avfall från fritidshus som är beläget ytter om kommun-
gränsen.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden beslutar om följande principbeslut angå-
ende förande av hushållsavfall från eget fritidshus ytter om kommunen 
till Eckerö kommuns avfallsinsamlingssystem: 
 
- Kommuninvånare skriven i Eckerö kommun och som erlägger 

grundavgift enligt kommunens avfallstaxa för bostadshus får, mot 
erläggande av avgift enligt taxan för fritidshus, föra sitt hushållsav-
fall från fritidshus inom Mise eller annan kommun på Åland till Eck-
erö kommuns insamlingssystem för avfall. 

- Intyg på att få föra hushållsavfall från eget fritidshus enligt ovan 
utfärdas för högst tre år åt gången. 

 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
_______________ 
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BTN § 78 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 78 
 
 

 
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 
 

 Uppdatering och ändring av detaljplanen i Storby bostadsom-
råde 

 Reningsverket  

 
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: 66 – 69, 76 – 78  
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: 70 – 75  
 
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. 
 
 
 

 


