
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 20.06.2022 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 § 49 Val av mötesordförande 

BTN § 50 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 51 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 52 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 53 Tjänstemannabeslut 

BTN § 54 Fastigheten Kars 20:0 i Storby By, tillbyggnad av 
 fiskförädling 

BTN § 55 Fastigheten Kojan 5:37 i Kyrkoby by, nybyggnation av 
 bostadshus samt rivning av befintligt fritidshus 

BTN § 56 Revidering av detaljplan, Kyrkvikens bostadsområde i 
 Kyrkoby by 

BTN § 57 Rättelseyrkande BTN § 45, 23.05.2022 

BTN § 58 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 16.06.2022  
 
 
 
Mikael Stjärnfelt  
Ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 22.06.2022 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 20.06.2022 kl. 18:30-
19.25 

Beslutande Frånvarande: Mikael Stjärnfelt 
Jan Fagerström ers. för John Hi-
lander 
Rein Metsik 
Sanna Söderlund 
Susanna Söderlund 
 

 
Ordförande  
 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Emma Saarela kommuntekniker/byggnads-inspek-
tör 

 
Övriga närvarande Frånvarande: 

Sven-Eric Carlsson 
Jan-Anders Öström 
Raine Katajamäki 

 
kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
kommundirektör 

Paragrafer 
 

49 – 58 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande  
 
 
 
Jan Fagerström 

Sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen den 20.06.2022 

 
 
 
Sanna Söderlund 

 
 
 
Rein Metsik 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 22.06.2022 

 
 
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 § 49 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 
 

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 49 
 

Ordförande, Mikael Stjärnfelt, och viceordförande, John Hilander, har 
meddelat förhinder och kan därmed inte närvara vid sammanträdet.  
 
I enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga bör en ordförande 
väljas för sammanträdet: 
” 7:8 Tillfällig ordförande  
Om både ordföranden och vice ordföranden är frånvarande eller jäviga 
i ett ärende skall en tillfällig ordförande väljas för sammanträdet eller 
för behandlingen av ett specifikt ärende. Tillfällig ordförande väljes un-
der ledning av den ledamot som är äldst i det berörda beslutsorganet.” 
Jan Fagerström är äldsta ledamot. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden väljer en ordförande för sammanträdet i 
enlighet med förvaltningsstadgan.  
 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att Jan Fagerström väljs till ordfö-
rande för sammanträdet. 

 __________ 
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BTN § 50 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 50 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
 
BESLUT:  
Enligt förslag. 
_________ 
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BTN § 51 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 51 
 
 

FÖRSLAG: 
Till att justera kvällens protokoll, tillsammans med ordförande och 
sekreterare, utses Sanna Söderlund och Rein Metsik. 
Protokolljusteringen görs efter sammanträdets avslutande. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 52 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 52 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
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BTN § 53 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 53 
 
 
 

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/juni 2022: 
 
§ 20 – IP Connect Ab – Tillstånd att lägga ned fiberslang i vägområde, 
Ollasgatan  
§ 21 – Göran och Susanne Eriksson – Anslutning till kommunalt vatten, 
fastigheten Solgläntan 43-406-13-75 
§ 22 – Michael Hancock – ny infart till Nyckelpigsgränd  
§ 23 – Tim Häggblom, Johnny Hellman och Kristoffer Husell – Tillstånd 
att lägga ned vattenledning i vägområde, Skeppsviksvägen  
§ 24 – Christoffer Husell – Anslutning till kommunalt vatten, fastigheten 
43-407-9-53 
§ 25 – Johnny Hellman – Anslutning till kommunalt vatten, fastigheten 
43-407-6-100 
§ 26 – Antagande av offert för byte av matta på daghemmet Nyckelpi-
gan 
§ 27 – Atte Andersson och Alicia Sjölund – Anmälan avseende nybygg-
nad av garage inom fastigheten 43-404-1-48 
§ 28 – Mirva Borg och Sandra Borg – Anmälan avseende tillbyggnad 
av fritidshus inom fastigheten 43-406-7-37 
§ 29 – Britt-Mari Karlsson – Bygglov  för nybyggnation av fritidshus 
inom fastigheten 43-407-1-50-M606 
§ 30 – Anmälan om eventuell olovlig byggnad 
§ 31 – Niklas Mattsson – Bygglov för ändrat användningsändamål inom 
fastigheten 43-403-11-28 
§ 32 – Alvar Mattsson db – Bygglov för nybyggnation av bastu inom 
fastigheten 43-404-3-13 
§ 33 – Kristina Löfström - Anslutning till kommunalt vatten, fastigheten 
43-406-2-12 
§ 34 – Ålands Elandelslag – Tillstånd att lägga ned rör i vägområdet, 
Skagvägen 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till 
kännedom. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 153/2022 
 

BTN § 54 FASTIGHETEN KARS 20:0 I STORBY BY, TILLBYGGNAD AV FISKFÖRÄDLING 
 

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 54 
 

 
Upptogs till behandling Storfjärdens Fisk Ab:s ansökan om bygglov för 
tillbyggnad för fiskförädling samt personalutrymmen på fastigheten 
Kars 20:0 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Anhållan avser en tillbyggnad av befintlig fiskförädlingsbyggnad om 26 
kvm våningsyta. Tillbyggnaden avser ett förråd.  
 
Tillbyggnadens placering är bortom sjön, längsgående med strandlin-
jen, söderut från befintlig byggnad.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fiskför-
ädlingsbyggnad med stöd av plan- och bygglagens 72 § med följande 
villkor:  
- De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

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

sesamling. 
- En ansvarig arbetsledare ska godkännas innan byggnadsarbetena 

påbörjas.  
 
 

BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 150/2022 
 

BTN § 55 FASTIGHETEN KOJAN 5:37 I KYRKOBY BY, NYBYGGNATION AV BOSTADSHUS SAMT 

RIVNING AV BEFINTLIGT FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 55 
 

 
Mats & Ann Tegnér ansöker om bygglov för nybyggnation av ett bo-
stadshus med eldstad inom fastigheten Kojan 5:37 i Kyrkoby by, enligt 
inlämnade handlingar.  

 
Fastigheten om 2330 kvm är sedan tidigare bebyggd med ett fritidshus 
som nu avses rivas. 
 
Planerat bostadshus, med en våningsyta om 109 kvm, ersätter det 
äldre fritidshus som rivs och nybyggnationen placeras på samma plats. 
Bostadshuset placeras som närmast drygt 8 meter från tomtgräns. 
Byggnaden planeras få röd fasad samt rött plåttak.  
 
Byggnaden ansluts till kommunalt vatten och avlopp.   

 
Grannarna har underrättats och har inga synpunkter på det planerade 
byggprojektet.  
 
Sökanden anhåller om att Mats Gottberg godkänns som ansvarig ar-
betsledare.  

 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ett bostadshus 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. 
- Mats Gottberg godkänns som ansvarig arbetsledare 
- En ansvarig FVA-arbetsledare ska godkännas innan byggnadsar-

betet påbörjas. 
 
Följande syner ska utföras: 
- Lägessyn 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstad- och kanalsyn 
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- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
Rivning av det befintliga fritidshuset tas till kännedom.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 

__________ 
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BTN § 56 REVIDERING AV DETALJPLAN, KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE I KYRKOBY BY  
 

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 56 
 
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. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 56 

 
Detaljplanen har varit utställd under tiden 11.05.2022 – 10.06.2022, 
bilaga BTN 20.06.2022, § 56. 
Eventuella anmärkningar gällande förslaget skulle inlämnas skriftligen 
till byggnadstekniska nämnden senast den 13.06.2022 kl.15.00. Ett 
skriftligt utlåtande har inkommit från Ålands landskapsregering, bilaga 
BTN 20.06.2022, § 56.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Föreslår inför kommunstyrelsen att detaljplaneförslaget fastställs i en-
lighet med PBL § 25. 
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Planbeskrivningen ska kompletteras med följande ungefärliga text: 
”Områdets planering påverkar inte utanförliggande hotade och 
skyddsvärda arter eftersom planområdet inte förstoras.” 
Ett markanvändningsavtal behöver tas fram och undertecknas innan 
kommunfullmäktige fastställer planen. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att byggnadsinspektörens för-
slag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 147/2022 
 
BTN § 57 RÄTTELSEYRKANDE BTN § 45, 23.05.2022 

 
Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 57 
 

 
Johan Hilander har den 02.06.2022 inlämnat ett rättelseyrkande över 
byggnadstekniska nämndens beslut BTN § 45/23.05.2022. (Bilaga 
BTN 20.06.2022, § 57) I detta ärende antecknade byggnadstekniska 
nämnden till sin kännedom att ombyggnation av Fjärilsgatan har fär-
digställts i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda budget 
och byggnadstekniska nämndens beslut om antagande av entrepre-
nör. Byggnadstekniska nämnden antecknade till sin kännedom även 
arbetsplatsprotokoll från gatans ombyggnad och en ekonomisk redo-
visning över projektet. 
 
Johan Hilanders rättelseyrkande: 
 
”Till Byggnadsekniska nämnden. 
Rättelseyrkande mot btn §45 23.05.2022. 
Fjärilsgatans ombyggnad, projektering. 
 
Byggnastekniska nämnden kan ej godkänna vägen då vägen frångår 
bygghandlingarna och vägens höjd har väsentligt ändrats vilket saknar 
både beslutsgrund och hörande av berörda parter i de planerade bo-
stadsområdet.  
Enligt syneprotokoll nr8 har tjänstemannen ensam godkänt en höjning 
på 5-15 cm exklusive asfalt. Vägen är defakto höjd upp emot 30 cm 
exklusive asfalt.  
I tjänstemannens beslut att frångå anbudshandlingarna saknas grund 
om höjning från både BTN, KS och  berörda.  
Eckerö 02.06.2022 
Johan Hilander” 
 
Yrkanden: 
1. Konstateras att Johan Hilander anser att ombyggnationen inte kan 

godkännas eftersom de föreligger väsentliga förändringar i verk-
ställigheten jämfört med de av nämnden godtagna entreprenörs-
handlingar. Byggnadstekniska nämnden bör således ta ställning till 
yrkande om missbruk av tjänstemannens prövningsrätt. 

2. För det andra yrkar Johan Hilander att det föreligger ett fel i förfa-
randet då kommunen anses ha försummat hörandet av part i sam-
band med justeringen av vägens höjd. 

 
Lagstiftning och andra regelverk: 
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Enligt 1 § 2 mom. tillämpas bestämmelserna i förvaltningslag (2008:9) 
för landskapet Åland bland annat på kommunala myndigheter. 
I förvaltningslagens 2 kap. stadgas om grunderna för god förvaltning. 
Enligt 4 § i förvaltningslagen gäller att myndigheterna ska bemöta dem 
som uträttar ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina befo-
genheter enbart för syften som är godtagbara enligt lag. Myndigheter-
nas åtgärder ska vara opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte. 
Åtgärderna ska skydda förväntningar som är berättigade enligt rätts-
ordningen.  
Till grunderna för god förvaltning hör också rättsprinciperna som styr 
myndigheternas beslutsprövning och behandling av ärenden i övrigt. 
En av dessa principer är principen om ändamålsbundenhet, enligt vil-
ken en myndighet inte får handla med felaktiga motiv och inte heller 
missbruka prövningsrätten. Principen om ändamålsbundenhet innebär 
en allmän skyldighet att utöva befogenheter endast för de ändamål 
som de enligt lag har definierats eller avsetts för. En myndighet får inte 
i sitt avgörande främja andra än de syften som ingår i instansens upp-
gifter eller som följer av de lagar eller övriga bestämmelser som tilläm-
pas på ett givet fall. Om en myndighet handlar i strid med principen om 
ändamålsbundenhet gör den sig skyldig till missbruk av prövningsrätt. 
Härutöver konstateras att kommunfullmäktige i Eckerö kommun har 
den 11 november 2021 fastställt styrdokumentet ”Kvalitetssäkring i 
Eckerö kommun”.  I styrdokumentets kapitel 15 stadgas särskilt om 
förverkligande av byggnadsprojekt. I 15 kap. 1 punkten i kvalitetssäk-
ring för Eckerö kommun stadgas följande: 
”I behovsutrednings- och projektplaneringsskedet utreds och vägs 
projektets nödvändighet, förutsättningar, möjligheter samt alternativ till 
genomförande. Detta resultat sammanställs till en behovsutredning där 
projektets premisser fastställs. På basen av detta görs beslut om en 
projektplanering. Beslutet fattas av behörig nämnd. Därefter samman-
ställs en projektplan där målsättningarna beträffande omfattning och 
kvalitet samt sättet för genomförande och slutresultat sammankopplar 
projektets kostnadsnivå och tidtabell. I utredningen ska ingå allt som 
hör till projektet, inklusive exempelvis markberedningar och återställ-
ningen av mark, dock med det undantag att det organ som ska bedriva 
verksamhet i den byggnad eller konstruktion som planeras svarar för 
äskanden om inredning eller annat lösöre i byggnadsprojektet. På ba-
sen av projektplanen görs ett investeringsbeslut. Investeringsbeslutet 
fattas av fullmäktige. 
I byggnadsplaneringsskedet utvecklas på basen av projektplanen 
slutproduktens arkitektoniska och tekniska lösningar och förverkli-
gande. Huvudritningar och investeringsanslag ska slutligt godkännas 
av fullmäktige. Då planeringen nått tillräckligt långt besluts om entre-
prenader, förbereds byggnadsentreprenader, väljs entreprenörer och 
uppgörs entreprenadavtal. 
De sista delarna i projektet är byggnadsskedet och ibruktagandet.” 
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Övervägande till yrkande 1: 
Konstateras att i byggnadsskedet har mindre ändring gjorts från de ur-
sprungliga planerna. Samtliga ändringars ändamål har varit att för-
bättra gatan. En av dessa ändringar handlade om gatans höjd. Gatan 
höjdes eftersom det gjordes en förstärkning av gatukroppen i enlighet 
med målsättningarna med ombyggnationen. Ändringen resulterade i 
att gatans nivå höjdes med några centimeter på en del av gatus-
träckan, dock har det inte gjorts höjdmätningar före eller efter ombygg-
nationen. Kan också konstateras att det inte finns någon särskilt fast-
ställd gatuplan för denna gata.  

 
Med hänvisning till kvalitetsäkringsdokumentet och tjänstemannens 
prövningsrätt är det helt tillåtet att med entreprenören under byggnads-
skedet komma överens om mindre förändringar i byggnationen som 
uppdagas under byggprojektet, som inte har kunnat förutses och som 
inte bryter mot lagar, förordningar eller kommunens egna regelverk, 
som dessutom är förenliga med projektets målsättningar.  
 
 
Övervägande till yrkande 2, dvs. yrkandet gällande fel i förfarandet 
(försummelse av att arrangera hörandet av part): 
 
Enligt 8 § i förvaltningslagen är part i ett förvaltningsärende den vars 
rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller.  
Innan ett ärende avgörs ska en part enligt 28 § 1 mom. i förvaltnings-
lagen få tillfälle att framföra sin åsikt om ärendet och lämna sin förkla-
ring med anledning av sådana yrkanden och sådan utredning som kan 
inverka på hur ärendet kommer att avgöras. 
Hörandet av part ska således äga rum innan ett ärende avgörs.  
 
Eftersom rättelseyrkandet avser ett redan taget beslut (BTN 
07.04.2021 § 40, entreprenör antogs) som verkställts har det inte fun-
nits orsak till ett separat hörande av parter. 
 
Sammanfattning 
Konstateras utifrån utredningen i ärendet att beslutet tillkommit i laga 
ordning och då inga nya omständigheter framkommit bör byggnadstek-
niska nämnden vidhålla sitt tidigare beslut. 
 
Kommunteknikers förslag: 
Byggnadstekniska nämnden vidhåller sitt tidigare beslut. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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BTN § 58 TILL KÄNNEDOM 
 

Byggnadstekniska nämnden 20.06.2022 § 58 
 
 

 
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 

1. KF:s beslut 19.05.2022 § 29 gällande tilläggsanslag beläggning 
Lottasgränd 

2. KS:s beslut 24.05.2022 § §131 gällande initiativ om överta-
gande av ärende gällande Marholmsvägen  

 
 
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: 49 – 53, 56, 58  
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: 57 
 
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: 54, 55 
 
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. 
 
 
 

 


