
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 30.01.2023 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 § 1 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 2 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 4 Tjänstemannabeslut 

BTN § 5 Mötesdagar för byggnadstekniska nämnden år 2023 

BTN § 6 Budget för år 2023 

BTN § 7 Upphandling av snöröjning och halkbekämpning på fasta Åland och 
Vårdö 2023-2026 + option 2027-2028 

BTN § 8 Insamling, transport och omhändertagande av avfall samt farligt avfall, 
återvinningscentralen i Storby 

BTN § 9 Vägbelysning i kommunen, tider 

BTN § 10 Remiss, lagförslag om dricksvattenkvalitet 

BTN § 11 Stenbackas 8:27 i Kyrkoby by, nybyggnation av fritidshus 

BTN § 12 Hinders II 9:53 i Storby by, nybyggnation av strandbastu 

BTN § 13 Gudmunds Allans 5:35 i Storby by, tillbyggnad av fritidshus 

BTN § 14 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 26.01.2023  
 
 
 
Mikael Stjärnfelt  
Ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 01.02.2023 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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bestyrkes 
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Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 1 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 1 
 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 2 
 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 3 
 
 
 

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

 Till kännedom § 14 
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 4 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 4 
 
 

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 december 2022:  
 
§ 81 – Edvard Duncker, anslutning till kommunalt vatten, fastigheten 
43-407-9-33 
§ 82 – Linda Löfberg, anslutning till kommunalt avlopp, fastigheten 43-
407-6-7 
§ 83 – Pauliina Körkkö, bygglov för installation av eldstad, fastigheten 
43-407-7-31 
 
Följande ärenden har behandlats under januari 2023: 
  
§ 1 Frid Janina – Bygganmälan för tillbyggnad, tilläggsisolering samt 
konstruktionsändring av takkonstruktion på ett fritidshus på fastigheten 
Sjöbo 1:77 i Kyrkoby by 
§ 2 Hellman Ove – Bygganmälan för nybyggnad av garage på fastig-
heten Smultronviken 13:69 i Storby by 

 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att anteckna sig ärendena till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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BTN § 5 MÖTESDAGAR FÖR BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN ÅR 2023 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 5 
 
 
 Upptogs till behandling mötesdagar för byggnadstekniska nämnden år 

2023. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Föreslås att den preliminära mötesdagen för byggnadstekniska nämn-
den är fjärde måndagen i månaden, förutom i juli månad då det inte 
hålls något möte. 
Möten hålls på kommunkansliet kl. 18.30. 
 

 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 6 BUDGET FÖR ÅR 2023 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 6 
 
 
  

Kommunfullmäktige fastställde den 15.12.2022 § 90, drift- samt inve-
steringsbudgeten för år 2023.  

 Bilaga, BTN 30.01.2023, § 6. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska sektorns budget för år 2023 gås igenom och ären-
det tas till kännedom. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 221/2022 
 

BTN § 7 UPPHANDLING AV SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING PÅ FASTA ÅLAND OCH 

VÅRDÖ 2023-2026 + OPTION 2027-2028 
 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 7 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 70 
 

Ålands landskapsregering har den 18.08.2022 inkommit med en förfrå-
gan gällande upphandling av snöröjning och halkbekämpning åren 
2023-2026.  
 
Bilaga, BTN 12.09.2022 § 70 
 
Landskapsregeringen vill att Eckerö kommun senast den 15 oktober 
2022 inkommer med svar på om man fortsättningsvis vill vara med i 
deras upphandling av snöröjning och halkbekämpning för åren 2023-
2026 med option på ytterligare 1-2 år.  
 
Eckerö kommun har föregående upphandlingsperiod haft ett avtal med 
N. Häggbloms Åkeri genom Ålands landskapsregering för snöröjning 
och halkbekämpning av alla kommunalvägar i Eckerö kommun exkl. 
Ollasgatan. 
 
Övrig snöröjning och halkbekämpning av bostadsgatorna, gc-banor, 
kommunala fastigheter och övriga gator och privata infarter snöröjs och 
halkbekämpas idag av Eklunds Åkeri som har ett avtal som sträcker 
sig från den 15.11.2020 – 15.04.2023.  
 
Snöröjningen och halkbekämpningen i samarbete med Ålands land-
skapsregering har fungerat väl de gångna åren.  
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att vara med i Ålands landskaps-
regerings upphandling gällande snöplogning och halkbekämpning för 
åren 2023-2026, med option på ytterligare 1-2 år.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
____________ 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 7 
 
Enligt BTN 12.09.2022 § 70 beslutade byggnadstekniska nämnden 
att Eckerö kommun skall vara med i ÅLR:s upphandling gällande 
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snöröjning och halkbekämpning för åren 2023-2026, med option på 
ytterligare 1-2 år. 
 
Genom brev av den 11.01.2023 har Ålands Landskapsregering med-
delat att de behöver ingå ett samarbetsavtal med respektive delta-
gande kommun innan upphandlingen kan annonseras ut. 
 
Bilaga, BTN 30.01.2023, § 7 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden besluter att ingå bifogat samarbetsavtal 
med Ålands Landskapsregering gällande snöröjning och halkbekämp-
ning för åren 2023-2026, med option på ytterligare 1-2 år. 
 
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
_______________ 
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BTN § 8 INSAMLING, TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL SAMT FARLIGT 

AVFALL, ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STORBY 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 8 
 
 
 Kommunen utförde en upphandling år 2019 vilket ledde till ett treårigt 

avtal med Transmar Ab rörande insamling, transport och omhänderta-
gande av avfall samt farligt avfall vid ÅVC:en. Avtalet gick ut den 30 
april 2022. 

 
Enligt BTN 31.01.2022, § 12 beslutades då att förlänga avtalet med 
Transmar om 1 år; 1.5.2022 – 30.4.2023, med en indexjustering.  
 
Således går nu gällande avtal för insamling, transport och omhänder-
tagande av avfall samt farligt avfall vid ÅVC:en ut den 30.4.2023.  

 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att förlänga befintligt avtal med 
Transmar om 1 år; 1.5.2023 – 30.4.2024, med en indexjustering. En 
förlängning görs då det finns oklarheter i lagstiftningen om ev. tvång av 
fastighetsnära hämtning samt att det pågår utredningar kring produ-
centansvaret. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 
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BTN § 9 VÄGBELYSNING I KOMMUNEN, TIDER 
 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 9 
Byggnadstekniska nämnden 21.11.2022 § 110 
 

 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med budgetseminariet den 
02.11.2022 § 288 att uppmana byggnadstekniska nämnden se över 
tiderna för när gatubelysningen ska vara nedsläckt. 
 
Tiderna för belysning för vägar, gator och GC-banor behandlades av 
BTN i samband med att driftsbudgeten behandlades BTN 10.10.2022 
§ 94 och föreslogs till: 
 
”Ändra vägbelysningens belysningstider från dagens 01.01 – 30.04 
och 15.08 – 31.12 kl. 6.30-gryning, skymning – 23.30 till samma datum 
men nya belysningstider enligt följande: 
mån – ons kl. 6.40 – gryning, skymning – kl. 21.00, tors – sön kl. 6.40 
– gryning, skymning – kl. 23.30. Under tiden 01.05 – 14.08 hålls belys-
ningen släckt.” 

  
 Viss belysning är tänd dygnet runt på den mörka tiden. Detta är belys-

ning i t.ex. korsningar och andra ställen där det av trafiksäkerhetsskäl 
bör vara upplyst dygnet runt. 

 
 

Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden besluter att ändra belysningstiderna en-
ligt nämndens förslag 10.10.2022 § 94 till: 
01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12 mån – ons kl. 6.40 – gryning, skym-
ning – kl. 21.00, tors – sön kl. 6.40 – gryning, skymning – kl. 23.30.  
Under tiden 01.05 – 14.08 hålls belysningen släckt. 
Korsningsbelysningen är fortsättningsvis tänd dygnet runt på den 
mörka tiden. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att ändra belysningstiderna en-
ligt nämndens förslag 10.10.2022 § 94 till: 
01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12 mån – ons kl. 6.40 – gryning, skym-
ning – kl. 21.30, tors – sön kl. 6.40 – gryning, skymning – kl. 23.30.  
Under tiden 01.05 – 14.08 hålls belysningen släckt. 
Korsningsbelysningen är fortsättningsvis tänd dygnet runt på den 
mörka tiden. 
De nya tiderna börjat gälla 15 december 2022. Information om ändrade 
tider meddelas i Eckerö info i december. 
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__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 9 
 
Belysningstiderna behandlas ånyo då Eckerö Linjen informerat att de 
kommer att ändra tidtabell fr.o.m. den 20 februari och då börja köra 
med tre avgångar per dag vilket leder till att M/S Eckerö kommer att 
anlända till Berghamn alla dagar i veckan kl. 23.00. 
 
Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden besluter att ändra belysningstiderna 
fr.o.m. den 20.02.2023 till följande: 
01.01 – 30.04 och 15.08 – 31.12; kl. 6.40 – gryning, skymning – kl. 
23.30. 
Korsningsbelysningen hålls tänd dygnet runt på den mörka tiden. 
Under tiden 01.05 – 14.08 hålls belysningen släckt. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Dnr: KANSLI 9/2023 
 

BTN § 10 REMISS, LAGFÖRSLAG OM DRICKSVATTENKVALITET 
 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 10 
 

 
Ålands landskapsregering har den 11.02.2023 lämnat Eckerö kommun 
möjlighet att ge synpunkter på lagförslag om dricksvattenkvalitet. Syn-
punkterna ska inlämnas senast den 01.03.2023. Bilaga BTN 
30.01.2023, § 10. 
 
Lagförslaget föranleds av dricksvattendirektivet (202/2184) och inne-
håller förslag till ändringar i tre landskapslagar;  

 landskapslagen om allmänna vatten och avloppsverk 

 blankettlagen om hälsoskydd  

 landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter  
Lagförslaget bör behandlas så snabbt som möjligt då dricksvattendi-
rektivets genomförandetid gått ut den 12.01.2023. 
 
Dricksvattendirektivet ger främst följder till kommunen gällande ökat 
rapporteringskrav samt delgivning av information till dricksvattenkun-
der så som t.ex. :  

 Pris på vattnet 

 Genomsnittlig förbrukning 

 Förbrukad årsvolym 

 Resultat från senaste provtagning 

 Vattendistributörens verksamhetsområde, antal kunder och re-
ningsteknik 

 Riskbedömning 

 Vattenbesparande råd 
 
Direktivet bör inte leda till några kostnadsökningar för kommunen då 
den informationen som enligt direktivet ska delges kund kan göras via 
fakturering samt via kommunens hemsida. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden ger som utlåtande inför kommunstyrel-
sen att man sammantaget bedömer lagförslaget om dricksvattenkvali-
tet bra och förordar förslaget. 

 
 
BESLUT: 
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Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 

__________ 
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Dnr: BTN 310/2022 
 

BTN § 11 STENBACKAS 8:27 I KYRKOBY BY, NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 11 
 

 
Karin och Harry Mansén ansöker om bygglov för nybyggnation av ett 
fritidshus samt installation av eldstad/skorsten på fastigheten Sten-
backas 8:27 i Kyrkoby by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fastigheten Stenbackas 8:27 har en areal om ca 2 ha och utgör en 
obebyggd strandfastighet. 
Planerat fritidshus har en våningsyta om 69 m² och placeras 30 meter 
från strandlinjen samt 27 meter från närmaste rågräns. Byggplatsen 
ligger ca +2,5 meter ovan medelvattenstånd. Byggnaden ska inte an-
slutas till el, vatten eller avlopp. Fritidshuset får en mörkgrå/svart kulör 
samt förses med svart takplåt.   
 
Berörda grannar har underrättats och har inga synpunkter på det pla-
nerade byggprojektet.  
 
Sökanden anhåller om att byggingenjör Tommy Häggblom godkänns 
som ansvarig arbetsledare. 
 
Byggnadsinspektören har gjort en platssyn den 17 januari och förordar 
placeringen. Området är i sin helhet skogsbevuxet och fritidshuset pla-
ceras i en naturlig öppen plats på berget. Väg till byggplatsen är ord-
nad.  
 
Tf. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ett fritidshus samt in-
stallation av 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. 
-  Byggnadens färgsättning ska harmonisera med omgivningen. 
-  Fritidshuset får inte placeras lägre än två meter över medelvatten-

ståndet.  
- Tommy Häggblom godkänns som ansvarig arbetsledare för detta 

projekt. 
 

Följande syner ska utföras: 
- Lägessyn 
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- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstad- och kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att tf. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 

__________ 
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Dnr: BTN 318/2022 
 

BTN § 12 HINDERS II 9:53 I STORBY BY, NYBYGGNATION AV STRANDBASTU 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 12 
 

Kurt och Yvonne Eriksson ansöker om bygglov för nybyggnation av en 
strandbastu samt installation av eldstad/skorsten på fastigheten Hin-
ders II 9:53 i Storby by, enligt inlämnade handlingar.  
 
Fastigheten Hinders II består av 5 skiften varav denna aktuella del ut-
gör ca 3,4 ha och ligger vid Nabberget. Denna fastighetsdel utgör en 
strandfastighet och är bebyggd med en mindre övernattningsstuga. 
Planerad strandbastu har en våningsyta om 17 m² samt en byggyta om 
20 m². Bastun placeras 8 meter från strandlinjen och 25 meter från 
närmaste rågräns. Byggplatsen ligger ca +3 meter ovan medelvatten-
stånd på en bergshylla. Taket blir beklätt med grått takshingel men 
inget övrigt förslag om fasadkulör finns med i handlingarna. 
Väg till byggplatsen är ordnad och bastun ska kopplas in till kommu-
nala vattenverket. Byggnadsinspektören har gjort en platssyn och för-
ordar placeringen.  
 
Berörda grannar har underrättats och har inga synpunkter på det pla-
nerade byggprojektet.  
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Tf. byggnadsinspektörens förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av strand-
bastu med stöd av plan- och bygglagens 72 § samt byggnadsförord-
ningen för Eckerö kommuns p. 3.2 och med följande villkor: 
-  De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

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

sesamling. 
- Byggnaden färgsätts så att landskapets naturenlighet och land-

skapsbilden bevaras så bra som möjligt. 
-  Ansökan om enskilt avlopp för omhändertagande av avloppsvatten 

ska lämnas in om bastun kopplas till vattenledning. Avloppsanlägg-
ningen ska vara anlagd och synad innan vatten påkopplas till ba-
stun. 

- Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare för detta projekt. 
 
Följande syner ska utföras: 
- Lägessyn 
- Konstruktionssyn 
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- Eldstad- och kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att tf. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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Dnr: BTN 3/2023 
 

BTN § 13 GUDMUNDS ALLANS 5:35 I STORBY BY, TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS 
 

Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 13 
 

 
Allan Överström ansöker om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus 
om 30 m² på fastigheten Gudmunds Allans 5:35 i Storby by, enligt in-
lämnade handlingar.  
 
Fritidshuset är idag 47 m² och efter tillbyggnaden blir den 77 m². Pla-
nerad tillbyggnad omfattar sovrum, wc/badrum, hall och förstorat var-
dagsrum. 
På tomten finns en egen brunn men saknar enskild avloppsanläggning. 
 
Sökanden anhåller om att godkännas som ansvarig arbetsledare. 
 
Tf. byggnadsinspektörens förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritids-
hus med stöd av plan- och bygglagens 72 § och med följande villkor: 
-  De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda an-

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

sesamling. 
- Byggnaden färgsätts så att landskapets naturenlighet och land-

skapsbilden bevaras så bra som möjligt. 
-  Ansökan om enskilt avlopp för omhändertagande av avloppsvatten 

ska lämnas in om fritidshuset kopplas till vattenledning. Avloppsan-
läggningen ska vara anlagd och synad innan vatten påkopplas till 
fritidshuset. 

- Sökande godkänns som ansvarig arbetsledare för detta projekt. 
 
Följande syner ska utföras: 
- Grundsyn 
- Konstruktionssyn 
- Eldstad- och kanalsyn 
- Ibruktagningssyn 
- Slutsyn 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att tf. byggnadsinspektörens 
förslag godkänns. 
__________ 
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BTN § 14 TILL KÄNNEDOM 
 
Byggnadstekniska nämnden 30.01.2023 § 14 
 
 

 
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 
 
- Kommunstyrelsens beslut 24.01.2023 § 20 gällande möte med 

Vind Ax 
- Kommunstyrelsens beslut 24.01.2023 § 23 gällande utlåtande på 

lagförslag om vattenlagen 
- Kommunstyrelsens beslut 24.01.2023 § 24 gällande markbyte 
- Kommunstyrelsens beslut 24.01.2023 § 25 gällande markbyte 
- Kommunstyrelsens beslut 24.01.2023 § 26 gällande markköp 
 
 
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:1 – 5, 6, 10, 14 
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: 7, 8, 9 
 
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: 7, 8, 9 
 
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. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 5, 7, 11 – 13  
 
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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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. 
 
 
 

 


