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§ 71

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

BYGG 71 §/22.10.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mikael Söderholm och Marcus Bromels.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/377/2019
§ 72

ORDNANDE AV FASTIGHETSVIS AVFALLSTRANSPORT

BYGG 72 §/22.10.2019
Ordnandet av fastighetsvis avfallstransport i Saltviks kommun.
I enlighet med Landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag är det rikets
avfallslag (FFS 646/2011), nedan avfallslagen, som tillämpas på Åland.
I enlighet med avfallslagens § 35, ska kommunen se till att transporten av avfall ordnas i
enlighet med antingen § 36 (Kommunalt anordnad avfallstransport) eller 37 § (Avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar) från en mottagningsplats som fastighetsinnehavaren ordnat (fastighetsvis avfallstransport).
I § 35 mom 4 står följande: ”Kommunen kan besluta att fastighetsvis avfallstransport
inte ordnas i ett område där kommunikationerna är besvärliga, avfallsinnehavarna är få
eller mängden avfall som behöver transporteras är liten, om inte transporten ska anses
vara nödvändig av miljö- och hälsoskäl.”
I 38 § om Kommunalt beslutsfattande som gäller fastighetsvis avfallstransport
står att: ”innan kommunen fattar beslut som avses i 35 § 4 mom. eller 37 § eller ändrar
sådana beslut ska den ge alla på vars förhållanden besluten har en betydande inverkan
möjlighet att få uppgifter och uttala sin åsikt.”
Då Saltviks kommun idag inte handhar någon kommunalt ordnad fastighetsvis avfallstransport kan det anses uppenbart onödigt att höra invånarna då det inte innebär någon
förändring gentemot i dag.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden, Saltviks kommuns renhållningsmyndighet/avfallshanteringsmyndighet, besluter att kommunen inte har kommunalt ordnad fastighetsvis avfallstransport enligt § 35 (FFS 646/2011) med beaktande av kommunens litenhet som gör att
avfallsinnehavarna är få, mängden avfall är liten och kommunikationerna till vissa områden är besvärliga.
Då Saltviks kommun idag inte handhar någon kommunalt ordnad fastighetsvis avfallstransport kan det anses uppenbart onödigt att höra invånarna då det inte innebär någon
förändring gentemot dagens fungerande system.
Byggnads- och miljönämnden besluter även i enlighet med § 37 att fastighetsinnehavaren själv får avtala med en avfallstransportör om avfallstransport från fastighet.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/222/2019
§ 73

AVFALLSPLAN

BYGG 73 §/22.10.2019
Enligt Ålands landskapsregerings beslut nr 98 S4 den 22.05.2019 skall kommunerna
lämna in en uppdaterad avfallsplan senast den 30 november 2019.
Enligt beslutet så är de befintliga kommunala renhållningsplanerna i behov av uppdatering enligt nu gällande landskapslag (2018:38) om tillämpning av rikets avfallslag och
ska innehålla uppgifter som behövs för att utarbeta avfallsplanen för landskapet Åland.
ÅLR:s beslut som bilaga.
Bifogas uppdateras avfallsplan BYGG 22.10.2019, § 73.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att inför kommunstyrelse och kommunfullmäktige
föreslå att avfallsplanen uppdateras enligt bilaga, BYGG 22.10.2019, § 73.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 74

DELGIVNING BYGG

BYGG 74 §/22.10.2019
Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:
§33 Rivningsanmälan, bastu, på fastighet Söderåker 2:19, Rangsby.
§34 AT15 Avloppstillstånd för fritidshus på fastighet 2:40, Toböle.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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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: 73
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 71-72, 74
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid
arbetsdomstolen”.
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 kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kommunstyrelsen i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby
Paragrafer: 71-72, 74
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning
av rättelseyrkanden 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 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 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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BESVÄRSANVISNING
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 författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
post-adress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 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.
Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------

Protokolljustering:
__________________________________________________

