
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 14.03.2022 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 § 14 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 15 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 16 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 17 Tjänstemannabeslut 

BTN § 18 Solvik 14:5 i Storby by, nybyggnation av fritidshus samt 
 rivning av befintligt fritidshus 

BTN § 19 Gunlögs 6:98 i Torp by, nybyggnation av bastutunna 

BTN § 20 Granlund 7:9 i Storby by, nybyggnation av garage 

BTN § 21 Sommartorpet 16:3 i Torp by, tillbyggnad av fritidshus 

BTN § 22 Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 
 2021 

BTN § 23 Till kännedom 

BTN § 24 Tallbo 4:33 i Torp by, tillbyggnad av restaurang/café 

BTN § 25 Långskär 1:62 i Storby by, nybyggnation av bastu 

 

 
 

Eckerö den 10.03.2022  
 
 
 
Mikael Stjärnfelt  
Ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.03.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommungården i Överby måndagen den 14.03.2022 kl. 18:30-
19.40 

Beslutande Mikael Stjärnfelt 
John Hilander 
Rein Metsik, §§ 18-25 
Karl-Fredrik Björnhuvud, ers för 
Sanna Söderlund 
Susanna Söderlund 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Emma Saarela kommuntekniker/byggnadsinspek-
tör 

 
Övriga närvarande Lina Andersson, §§14-21, 24-25 

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

tekniker/byggnadsinspektör 
 
kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
kommundirektör 

Paragrafer 
 

14 – 25 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
 
Mikael Stjärnfelt 

Sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen den 14.03.2022 

 
 
 
Karl-Fredrik Björnhuvud 

 
 
 
John Hilander 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 16.03.2022 

 
 
Emma Saarela 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 14 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 14 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
_________ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
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bestyrkes 
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Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 15 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 15 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och 
sekreterare, utses Karl-Fredrik Björnhuvud och John Hilander. 
Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 
 

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
14.03.2022 
 

Sida 
4 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 16 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 16 
 
 
 

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

1. § 24 Tallbo 4:33 i torp by, tillbyggnad av restaurang/café 
2. § 25 Långskär 1:62 i Storby by, nybyggnation av bastu 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 17 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 17 
 
 

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 feb 2022: 
 
§ 6 Stina Colérus – Bygglov eldstad på fastigheten Furulund 12:132 i 
Storby by 
§ 7 Metsik Berit – Enskilt avlopp på fastigheten Solbacka 3:68 i Storby 
by 
§ 8 Ekblom Kjell & Siw – Anmälan för tillbyggnad av bostadshus på 
fastigheten Utsikten 1:34 i Överby by 
§ 9 Rothberg Anette – Bygglov eldstad på fastigheten Bergabo 9:24 i 
Kyrkoby by 
 
Avfallsavgift: 
§ Avf 18 Jansson Sara – Anhållan om rättelse beviljas 
§ Avf 19 Westerlund Gunhild - Anhållan om rättelse beviljas 
§ Avf 20 SBS-Invest - Anhållan om rättelse beviljas 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: BTN 12/2022 
 

BTN § 18 SOLVIK 14:5 I STORBY BY, NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS SAMT RIVNING AV 

BEFINTLIGT FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 18 
 

Juni Romert ansöker om bygglov för nybyggnation av ett fritidshus med 
eldstad om 94 kvm inom fastigheten Solvik 14:5 i Storby by, enligt in-
lämnade handlingar.  
 
Fastigheten utgör en strandfastighet om 1,44 ha och är bebyggd sedan 
tidigare med två fritidshus, tre ekonomibyggnader samt en bastubygg-
nad. En rivningsanmälan är inlämnad för ett av de befintliga fritidshu-
sen.  
 
Planerat fritidshus ersätter det äldre fritidshus som rivs och nybyggnat-
ionen placeras på samma plats. Fritidshusets placeras ca 35 meter 
från strandlinjen och 5 meter från södra tomtgränsen. Kulören på fri-
tidshuset planeras få en mörk nyans med antracitgrå fasad och svart 
tak.  
 
Byggnaden ansluts till kommunalt vatten och avloppsvattnet leds till ett 
befintligt nyligen anlagt minireningsverk på tomten.  

 
Grannarna har underrättats och har inga synpunkter på det planerade 
byggprojektet.  
 
Sökanden anhåller om att Henrik Boman godkänns som ansvarig ar-
betsledare och att Åke Häggblom godkänns som ansvarig FVA-
arbetsledare. 
 
Vik. byggnadsinspektören har utfört platssyn och förordar placeringen. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ett fritidshus med 
eldstad enligt inlämnade handlingar 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. 
-  Plushöjd för färdigt golv i fritidshuset ska vara minst +2,00 meter 

över medelvattenståndet.  
- Henrik Boman godkänns som ansvarig arbetsledare 
- Åke Häggblom godkänns som ansvarig FVA-arbetsledare. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
14.03.2022 
 

Sida 
7 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
Följande syner ska utföras: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstad- och kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
Rivning av det befintliga fritidshuset tas till kännedom.  
 
BESLUT: 
Ledamot Rein Metsik ansluter till mötet under ärendets behandling.  
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 

__________ 
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den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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Dnr: BTN 56/2022 
 

BTN § 19 GUNLÖGS 6:98 I TORP BY, NYBYGGNATION AV BASTUTUNNA 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 19 
 

 
Therese Andersson ansöker om bygglov för nybyggnation av bastu-
tunna om ca 5 kvm med vedeldad bastuspis på del av fastigheten Gun-
lögs 6:98 i Torp by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fastigheten består av 5 skiften om totalt 11,7 ha. Skiftet som nu avses 
bebyggas med bastutunna är ca 4 ha och är sedan tidigare bebyggt 
med uthyrningsstugor samt bastubyggnad.  

 
Bastutunnan placeras ca 10 meter från strandlinjen och 10 meter från 
befintlig uthyrningsstuga. Den växtlighet som finns runt byggplatsen 
och mot strandlinjen avses behållas. Närmaste avstånd från bastutun-
nan till rågräns är ca 50 meter.  
 
Byggplatsen ligger över 1,5 meter ovan normalvattenståndet. Ingen el, 
vatten eller avlopp är planerat till byggnaden i detta skede.  
 
Byggnaden förses med svart takshingel samt målas i en svart kulör för 
att byggnaden ska smälta in i sin omgivning.  
 
Sökande ansöker om att utses som ansvarig arbetsledare. 
 
Grannarna har ej underrättats då det anses uppenbart onödigt med 
tanke på grannarnas intresse, projektets ringa betydelse samt dess 
läge. Avståndet från bastutunnan till den västra närmaste rågränsen är 
överstiger 50 meter. 

 
Byggnadsinspektören utförde platssyn den 8 mars och förordar place-
ringen. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnation av ba-
stutunna med eldstad enligt inlämnade handlingar med stöd av plan- 
och bygglagens 72 § och med byggnadsordningens punkt 4.1. Föl-
jande villkor ska följas: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

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

sesamling. 
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- Therese Andersson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 
projekt.  

 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 65/2022 
 

BTN § 20 GRANLUND 7:9 I STORBY BY, NYBYGGNATION AV GARAGE 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 20 
 

 
Allan Sjöblom ansöker om bygglov för nybyggnation av garage om 68 
m² på fastigheten Granlund 7:9 i Storby by, enligt inlämnade hand-
lingar.  
 
Fastigheten består av ett skifte om 1,17 ha. På tomten finns sedan ti-
digare ett bostadshus och två ekonomibyggnader. Garaget placeras 
cirka 13 meter från rågränsen i söder samt 13 meter från Södergatan. 
Garaget får en naturlig placering i anslutning till befintliga ekonomi-
byggnader. 
 
Berörda rågrannar har underrättats och har inte inkommit med syn-
punkter. 
 
Byggnadsinspektören gjorde en platssyn den 8 mars och förordar pla-
ceringen.  
 
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för garage enligt inläm-
nade handlingar med stöd av plan- och bygglagens 72 §. Följande vill-
kor ska följas: 
- Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmel-

sesamling. 
- Allan Sjöblom godkänns som ansvarig arbetsledare för detta pro-

jekt.  
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________  
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Dnr: BTN 66/2022 
 

BTN § 21 SOMMARTORPET 16:3 I TORP BY, TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 21 
 

Seija Andersson ansöker om bygglov för tillbyggnad av fritidshus om 
37 m² fastigheten Sommartorpet 16:3 i Torp by, enligt inlämnade hand-
lingar.  
 
Fastigheten består av ett skifte om 2200 kvm och är sedan tidigare 
bebyggd med fritidshuset som nu ska byggas till. Tillbyggnaden om 37 
kvm görs i ett plan och består av ett sovrum, kök och badrum med 
torrtoalett samt dusch. Taket på befintlig del av fritidshuset ska även 
renoveras och byggas om i samband med tillbyggnaden. 
 
Sökanden har lämnat in en ansökan om kommunal vattenanslutning 
samt informerats om att de behöver lämna in en ansökan om enskild 
avloppsanläggning för BDT-vattnet.  
 
Sökanden anhåller om att Lars Johansson godkänns som ansvarig ar-
betsledare.  
 
Berörda rågrannar är underrättade och har inte inkommit med syn-
punkter i ärendet. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av ett fri-
tidshus enligt inlämnade handlingar 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. 
- Lars Johansson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta pro-

jekt. 
-  Ansökan om enskild avloppsanläggning ska lämnas in i god tid före 

vatten kopplas in i huset.  
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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BTN § 22 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 22 
 
 

Ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnadstekniska sektorn för 
år 2021 har framtagits, se bilaga BTN 14.03.22, § 22. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden sänder verksamhetsberättelsen till kom-
munstyrelsen för vidare beredning.  
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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BTN § 23 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 23 
 
 

 
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 
 

 Kommunstyrelsens beslut 22.02.2022 § 27 gällande anhållan 
om detaljplaneändring för fastigheten Kråkskärs Fritidsområde 
8:6 i Kyrkoby by 

 Tillståndsavgörande från ÅMHM gällande revidering av miljötill-
stånd för reningsverket i Storby 

 Ålands förvaltningsdomstols beslut diarienummer 2017/52, gäl-
lande kommunal ekonomi, KF 17.08.2017, § 53.  

 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar ärendet till kännedom. 
__________ 
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Dnr: BTN 67/2022 
 

BTN § 24 TALLBO 4:33 I TORP BY, TILLBYGGNAD AV RESTAURANG/CAFÉ 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 24 
 
Fastighets Ab Långben ansöker om bygglov för tillbyggnad av restau-
rang/café inom fastigheten Tallbo 4:33 i Torp by, enligt inlämnade 
handlingar.  
 
Fastigheten består av ett skifte om 1,72 ha och är sedan tidigare be-
byggd med restaurang/café som nu avses byggas till samt ekonomi-
byggnad och återvinningsstation. Fastigheten är en del av Degersands 
camping. 
 
Tillbyggnaden om 47 kvm avser ett nytt för verksamheten komplette-
rande kök om 20 kvm samt glastak med glasväggar om 27 kvm som 
sammanbinder byggnaderna. 
 
Sökanden anhåller om att Peter Lindström godkänns som ansvarig ar-
betsledare.  
 
Grannarna har ej underrättats då det anses uppenbart onödigt med 
tanke på grannarnas intresse, projektets ringa betydelse samt dess 
läge. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av restau-
rang/café enligt inlämnade handlingar med stöd av plan- och byggla-
gens 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. 
- Peter Lindström godkänns som ansvarig arbetsledare för detta pro-

jekt.  
 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 

__________  
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Dnr: BTN 68/2022 
 

BTN § 25 LÅNGSKÄR 1:62 I STORBY BY, NYBYGGNATION AV BASTU 
 

Byggnadstekniska nämnden 14.03.2022 § 25 
 
 
Mattias Eriksson ansöker om bygglov för nybyggnation av bastu med 
vedeldad bastuspis om 10 kvm byggnadsarea på fastigheten Långskär 
1:62 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fastigheten består av 1 skifte om totalt 17,79 ha beläget på södra de-
len av Främstön, Långskär. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd 
med tre fritidshus samt bastubyggnad.  

 
Bastun placeras ca 25 meter från strandlinjen i anslutning till befintligt 
fritidshus. Byggnaden placeras på berg och växtligheten som finns runt 
byggplatsen avses behållas i största möjliga mån.  

 
Byggplatsen är belägen över +1,5 meter ovan normalvattenståndet. 
Ingen el, vatten eller avlopp är planerat till byggnaden.   
 
Byggnaden målas i en mörkgrå kulör för att smälta in i sin omgivning. 
Fritidshuset har en ljusare grå kulör.  
 
Sökande ansöker om att utses som ansvarig arbetsledare. 
 
Grannarna har ej underrättats då det anses uppenbart onödigt med 
tanke på grannarnas intresse, projektets ringa betydelse samt dess 
läge. 

 
Byggnadsinspektören utförde platssyn den 14 mars och förordar pla-
ceringen. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnation av ba-
stu med eldstad enligt inlämnade handlingar med stöd av plan- och 
bygglagens 72 § och med byggnadsordningens punkt 4.1. Följande 
villkor ska följas: 
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

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

sesamling. 
-  Byggnadens taknockshöjd får ej överstiga 4 meter mätt från medel-

marknivån invid byggnaden.  
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- Mattias Eriksson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 
projekt.  

 
Följande syner ska förrättas av byggnadsinspektionen: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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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:14 – 17, 22, 23 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr-
kande enligt 110 § kommunallagen samt 9 § i LL om tillämpning av rikets avfallslag 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: xx – xx 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av 
rättelse 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars 
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmed-
lemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 
Byggnadstekniska nämnden i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 ECKERÖ 
 
Paragrafer: xx 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses 
ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 
fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
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Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
 

BESVÄRSANVISNING 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät-
telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den 
som är part eller av en kommunmedlem. 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: -- 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 
av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar 
och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
 
Besvärsavgift 
 
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som 
nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 
1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgiften 
tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
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Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 18 – 21, 24, 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 
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tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 
 
 
 

 


