
 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 27.02.2023 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 § 15 Kallelse och beslutförhet 

BTN § 16 Val av protokolljusterare, tid och plats 

BTN § 17 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

BTN § 18 Byggnadstekniska nämndens verksamhetsberättelse 
 2022 

BTN § 19 Årsrapport för reningsverket år 2022 

BTN § 20 Kontrollrapport för avslutade deponin år 2022 

BTN § 21 Till kännedom 

 

 
 

Eckerö den 17.02.2023  
 
 
 
Mikael Stjärnfelt  
Ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 01.03.2023 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
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Plats och tid 
 

Kommungården i Överby måndagen den 27.02.2023 kl. 18:30-
19.05 

Beslutande Mikael Stjärnfelt 
John Hilander 
Susanna Söderlund 
Sanna Söderlund, ankom under 
§18 
Frånvarande: 
Rein Metsik 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Emma Saarela kommuntekniker/byggnads-inspek-
tör 

 
Övriga närvarande Frånvarande: 

Billy Eriksson 
Sven-Eric Carlsson 
Jan-Anders Öström 
Benjamin Sidorov 

 
vik. tekniker/byggnadsinspektör 
kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
tf. kommundirektör 

Paragrafer 
 

15 – 21 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
 
Mikael Stjärnfelt 

Sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen den 27.02.2023 

 
 
 
Susanna Söderlund 

 
 
 
John Hilander 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 01.03.2023 

 
 
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 § 15 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 15 
 
 

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

 
Eckerö den 
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BTN § 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 16 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 17 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 17 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Byggnadstekniska nämnden föreslås godkänna föredragningslistan 
med komplettering av följande extra ärenden: 
 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
27.02.2023 
 

Sida 
5 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 18 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 

Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 18 
 
 

 
Ett förslag till verksamhetsberättelse för byggnadstekniska sektorn för 
år 2022 har framtagits, se bilaga BTN 27.02.23, § 18. 
 
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 § 19 ÅRSRAPPORT FÖR RENINGSVERKET ÅR 2022 
 

Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 19 
 

Upptogs till behandling Årsrapport 2022 för reningsverket i Storby. I 
årsrapporten sammanställs resultaten av alla provtagningar som ut-
förts under året. 
 
Årsrapporten har inlämnats till ÅMHM. 
 
Bilaga BTN 27.02.2023 § 19 

 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig reningsverkets årsrapport 
för år 2022 till kännedom. 
 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 20 KONTROLLRAPPORT FÖR AVSLUTADE DEPONIN ÅR 2022 
 

Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 20 
 

Upptogs till behandling kontrollrapport 2022 för den avslutade deponin 
i Storby. I kontrollrapporten sammanställs resultaten av provtagningar 
som utförts under året. 
 
Rapporten har inlämnats till ÅMHM. 
 
Bilaga BTN 27.02.2023 § 20 

 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig den avslutade deponins 
kontrollrapport för år 2022 till kännedom. 
 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. Konstateras att provresultaten från det västra röret visar 
vissa förhöjda värden på vissa parametrar. ÅMHM kontaktas och kon-
sulteras. 
__________ 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

BTN § 21 TILL KÄNNEDOM 
 
Byggnadstekniska nämnden 27.02.2023 § 21 
 

 
Följande ärenden gavs byggnadstekniska nämnden till kännedom: 
 
- Beslut från LR gällande investeringsstöd för byte av oljeuppvärm-

ning till bergvärme på skolan och dagis. Stöd beviljades enligt an-
sökan. 

 
 
 
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: 15 – 21  
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: xx-xx 
 
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. 
 
 
 
 


