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§ 77

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
25.8.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Bmn. 77§/25.8.2015

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 78

PROTOKOLLJUSTERARE

Bmn. 78§/25.8.2015
I tur att justera protokollet är Mikael Söderholm och Erica Lindroos
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Siw Sirén och Peter Danielsson
Protokollet justeras efter mötet.
------------------------------

§ 79

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Bmn. 79§/25.8.2015
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
------------------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 79 /2015
§ 80

KORDELIN TARJA, BJÖRKTORPA 4:7, KVARNBO. UPPFÖRANDE AV BASTU.

Bmn. 80§/25.8.2015
Tarja Kordelin anhåller om byggnadslov för nybyggnad av en bastu om
10,8 m2 på lägenhet Björktorpa RNr 4:7 i Kvarnbo i enlighet med inlämnade
handlingar.
Fastigheten är 1125 m2 stor och där finns sedan tidigare ett bostadshus om
57,4 m2 och en ekonomiebyggnad om 30 m2, total våningsyta på tomten
efter planerad byggnation blir 98,2 m2, vilket gör att 9% av tomten blir bebyggd. En tomts byggnadsrätt på oplanerat område är 15%.
Bastun placeras minst fem meter från rågräns och utrustas inte med el eller vatten.
Enligt plan- och byggnadslagen § 64 ska en tomt vara tekniskt och funktionellt lämplig för sitt ändamål och utanför planerat område vara minst
2000 m2 stor för att bebyggas. Byggnadsnämnden kan på synnerliga skäl
bevilja bygglov på mindre tomter.
Den sökande har ett skriftligt samtycke från närmsta rågranne om att få
uppföra en bastubyggnad på tomten.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för bastu beviljas.
Byggnads- och miljönämnden medger avvikelse mot kravet att tomten skall
vara minst 2000 m2 stor då tomten redan är bebyggd och det handlar om
en mindre bastubyggnad samt att den totala våningsytan på tomten utgör
9% av tomtens areal.
Med tanke på projektets omfattning och läge samt då rågrannen tidigare
skriftligt samtyckt till byggande av en bastu kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag
L34
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 89 /2015
§ 81

BOMANSON STEN, KARLSSON MICHAELA, TOMT 2 KV. I 2:22, KVARNBO.
TILLBYGGNAD AV EKONOMIEBYGGNAD.

Bmn. 81§/25.8.2015
Sten Bomanson och Michaela Karlsson anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av ekonomiebyggnad på tomt 2 kv. 1 RNr 2:22 i Kvarnbo i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 2869 m2 och där finns idag ett bostadshus om 215 m2 och en
ekonomiebyggnad om 52 m2 vilken kommer att byggas till med 45 m2,
totalvåningsyta på ekonomiebyggnad efter tillbyggnad blir 97 m2.
Tomten ligger inom detaljplaneområdet Marieberg i Kvarnbo.
Detaljplanen anger att en ekonomiebyggnad i en våning placerad minst 6
meter från huvudbyggnaden får uppföras inom byggnadsrutan.
På tomten finns en ekonomiebyggnad om 52 m2, bygglov 28/2010, där
nämnden beviljade avvikelse mot detaljplanen då byggnadens placering är
utanför byggnadsrutan.
Plan- och byggnadslagen §72 mom 3 anger att: Om åtgärder innebär avvikelser från detalj- eller generalplan kan ansökan om bygglov bifallas om
avvikelserna är förenlig med planens syften och det föreligger särskilda
skäl att medge avvikelser.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad av
ekonomibyggnad beviljas.
Byggnads- och miljönämnden medger avvikelse från gällande detaljplan på
punkten att byggnaden ligger utanför byggnadsrutan med motiveringen att
nämnden år 2010 beviljade den sökande avvikelse på den punkten och nu
ansökt tillbyggnad sker mellan de på tomten befintliga huskropparna samt
att åtgärden kan anses förenlig med planens syfte.
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
L35
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 90 /2015
§ 82

BLÅHED TERESA OCH ROBIN, MARIEBO 3:89, HARALDSBY. UPPFÖRANDE AV
BOSTADSHUS OCH GARAGE.

Bmn. 82§/25.8.2015
Teresa och Robin Blåhed anhåller om byggnadslov för ett 177 m2 stort bostadshus och ett 75 m2 stort garage på lägenheten Mariebo RNr 3:89 i Haraldsby enligt inlämnade handlingar.
Tomtens storlek är 11500 m2 och på platsen för det nya huset finns idag ett
äldre bostadshus som kommer att rivas.
Tomten ligger inom område som är i behov av planläggning och ingår i områden som skall planeras enligt Kmst 93 §/17.3.2014.
Enligt Plan- och bygglagen 74§ förutsätter beviljandet av bygglov på ett
område i behov av planläggning att byggandet inte förorsakar olägenhet
med tanke på planläggningens målsättning eller annan reglering av markanvändningen.
Särskilda förutsättningar för bygglov inom områden i behov av planläggning, 74§ PBL, kan det anses att är utredda då det är möjligt att både tekniskt och funktionellt att bebygga tomten samt att det på tomten idag finns
ett äldre bostadshus vilket kommer att ersättas av det nya huset. Planerad
byggnation utgör inget hinder för kommande planering av området.
Platssyn och hörande av rågrannar enligt 73§ plan- och bygglagen hölls
den 24 augusti 2015, två rågrannar närvarade vid synen de hade inte att
anmärka, inga skriftliga anmärkningar har heller inkommit ang projektet.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för bostadshus och
garage beviljas.
Platssyn och hörande av grannar enligt 73§ PBL hölls den 24.8.2015.
Särskilda förutsättningar för bygglov inom områden i behov av planläggning, 74§ PBL, kan det anses att är utredda då det är möjligt att både tekniskt och funktionellt att bebygga tomten samt att det på tomten idag finns
ett äldre bostadshus vilket kommer att ersättas av det nya huset. Planerad
byggnation utgör inget hinder för kommande planering av området.
Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig fva-arbetsledare vara godkänd av kommunen.
En uppdaterad situationsplan skall lämnas in där byggnadernas korrekta
placering framgår.
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
L36 bostadshus
L37 garage
-------------------Protokolljustering:
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Dnr: 91 /2015
§ 83

SJÖBLOM DAN OCH FAGERHOLM-SJÖBLOM SILVANA, KGBO 2:41, ÅSGÅRDA.
UPPFÖRANDE AV BASTU.

Bmn. 83§/25.8.2015
Dan Sjöblom och Silvana Fagerholm-Sjöblom anhåller om byggnadslov för
nybyggnad av en bastu om 8 m2 på lägenhet Kgbo RNr 2:41 i Åsgårda i
enlighet med inlämnade handlingar.
Fastigheten är ca 8 hektar stor och där finns sedan tidigare en äldre fritidsstuga med tillhörande ekonomiebyggnader.
Bastun kommer att placeras i ett skogsparti väl dold från sjön mer än femton meter från stranden.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för bastu beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
Byggnaden skall miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
L38
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 92 /2015
§ 84

FORSGÅRD GÖRAN, BLÅBÄRSKÄRR 4:44, BERTBY. NYBYGGNAD AV
LAGERHALL.

Bmn. 84§/25.8.2015
Göran Forsgård anhåller om byggnadslov för nybyggnad av lagerhall om
98 m2 på lägenhet Blåbärskärr RNr 4:44 i Berdtby i enlighet med inlämnade handlingar.
Fastigheten är en ca 56 ha stor skogsfastighet och i anslutning till planerad
lagerhall finns sedan tidigare en fritidstuga samt tillhörande ekonomiebyggnader.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för lagerhall beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
Före arbete inleds skall ansökan om ansvarig byggarbetsledare vara godkänd av kommunen.
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
L39
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 94 /2015
§ 85

HOLMSTRÖM OVE OCH CHRISTINA, SKOGSBACKAN 1:57, KVARNBO.
UPPFÖRANDE AV GARAGEBYGGNAD.

Bmn. 85§/25.8.2015
Ove och Christina Holmström anhåller om byggnadslov för nybyggnad av
garage om 108 m2 på lägenhet Skogsbackan RNr 1:57 i Kvarnbo i enlighet med inlämnade handlingar.
Fastigheten är ca 18 hektar och angränsar till de sökandes bostadshus.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för garage beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
L40
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 95 /2015
§ 86

FOGNER NIKLAS OCH HÄGGBLOM JENNY, NORRHÄGNAN 7:4, FRÄMMANBY.
UPPFÖRANDE AV GARAGE OCH FÖRRÅDSBYGGNAD.

Bmn. 86§/25.8.2015
Niklas Fogner och Jenny Häggblom anhåller om byggnadslov för nybyggnad av garage med förråd på lägenhet Norrhägnan RNr 7:4 i Främmanby i enlighet med inlämnade handlingar.
Den planerade byggnationen utgörs av ett garage om 54 m2 och ett kallförråd om 30 m2, total våningsyta 84 m2.
Fastigheten är 2,6 ha stor och där finns sedan tidigare ett bostadshus.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för garage och förråd beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas.
Före arbete inleds skall ansökan om ansvarig byggarbetsledare vara godkänd av kommunen.
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
L41
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 28 /2015
§ 87

UTLÅTANDE TILL ÅFD GÄLLANDE BYGGLOV NR 21/2015

Bmn. 43§/28.4.2015
Joakim Bomanson anhåller om byggnadslov för nybyggnad av en bastu
om 18,3 m2 på lägenhet Jockebo RNr 3:27 i Kvarnbo i enlighet med inlämnade handlingar.
Fastigheten är 2200 m2 stor och där finns sedan tidigare ett äldre, mindre,
fritidshus och ett förråd.
Den sökande önskar placera bastun 28 meter från stranden då tomten är
mycket bergig och angiven plats kan anses mest lämplig samt att bastun
döljs av växtlighet, platsen är mer än 2 meter ovan vattennivå.
Byggnadsordningens 49§ säger att en bastu större än 15 m2 skall placeras
minst 30 meter från stranden.
Den sökande skall komplettera ansökan med ett grannhörande.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att ärendet återremitteras för kompletterande av handlingarna och
platssyn och hörande av grannar enligt PBL §73.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Bmn. 56§/26.5.2015
Den sökande har kompletterat situationsplanen och fasadritningen.
Platssyn och hörande av grannar har hållits enligt PBL §73 den 26.5.2015
inkomna synpunkter enligt syneprotokoll.
Byggnads- och miljönämnden förrättade syn på platsen före nämndens
möte.
Förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för bastu beviljas.
Byggnads- och miljönämnden medger avvikelse från byggnadsordningens
49§ med motivering att det handlar om en mindre bastu med en mindre
avvikelse från avståndet till strand samt att bastun placeras i anslutning till
befintliga byggnader.
Grannarna har hörts enligt PBL §73.
Arbetet skall utföras enligt gällanden lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Godkänns enligt förslag med följande villkor:
-Eventuellt tvättvatten från bastun skall ledas till godkänd BDTvattenrening, om detta ansöks i särskild ansökan till kommunen.
- Grundplintarna skall döljas med tex liggande ribbor eller panel som målas i en kulör anpassad till terrängen.
L 21
--------------------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
25.8.2015

Sida
12

Bmn. 87§/25.8.2015
Det har till Ålands förvaltningsdomstol riktats ett besvär mot Byggnads- och
miljönämndens beslut i § 56 per den 26 maj 2015.
Ålands förvaltningsdomstol anmodar nämnden att avge ett utlåtande.
Förslag till enligt bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att avge ett utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol i ärendet enligt bilaga.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag.
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 34 /2015
§ 88

STÖDMUR/LASTRAMP VID SALTVIKS RETURDEPÅ

Bmn. 48§/28.4.2015
Anbud för byggande av stödmur/lastramp vid Returdepån har utannonserats i lokaltidningen.
Anbuden skall vara inlämnade 28.4.2015 kl 14.00.
Två anbud inkom, båda anbud överstiger budgeterade medel.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljöinspektören förslår för byggnads- och miljönämnden
att projektet inte utförs då budgeterade medel inte är tillräckliga.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------------Kmst 112 §/11.5.2015
I budgeten för år 2015 finns 80 000 euro upptaget för stödmur/lastramp vid
Returdepån. Enligt byggnads- och miljönämndens beslut föreslår man att
projektet inte genomförs då budgeterade medel inte är tillräckliga.
Se bifogad budget för investeringar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeterade medel
för ändamålet stryks i 2015 års budget.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------Kmst 148 §/25.5.2015
På kommunstyrelseordförandens initiativ tas ärendet upp till ny behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen står fast vid beslut 112 §/11.5.2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att inför kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 10 000 euro i investeringsbudgeten för byggande av stödmur/lastramp vid Returdepån.
--------------------Kfge 43 §/1.6.2015
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
--------------------

Protokolljustering:
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Bmn. 88§/25.8.2015
Anbud för byggande av stödmur/lastramp vid Returdepån har utannonserats i lokaltidningen.
Anbuden skall vara inlämnade 25.8.2015 kl 15.00.
Inkomna anbud presenteras på mötet.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Ett anbud inkom inom anbudstiden.
Byggnads- och miljöinspektören förslår att anbudet antas då det ligger
inom budget.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden beslutar att anta anbudet från Allbygg Ab.
--------------------

Protokolljustering:
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MELLANBOKSLUT 2015

Bmn. 89§/25.8.2015
I Saltviks kommuns budget för år 2015 står under verkställighetsdirektiven
att nämnderna inom augusti skall ge en rapport till kommunstyrelsen för
perioden januari-juni. Byggnads- och miljöinspektören har uppgjort en rapport för byggnads- och miljönämnden. Rapporten bifogas som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden godkänner mellanbokslutet enligt bilaga och
för ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enhälligt enligt förslag
--------------------

Protokolljustering:

§ 90
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Bmn. 90§/25.8.2015
Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:
§33 ÅD7, Rosenberg Göran och Runa, Grantomt 11:17, Ödkarby.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§34 ÅD8, Hagman Marjatta, Vilhemsbo 1:19, Åsgårda.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§35 ÅD9, Kock Börje, Pehrsberg 1:0, Sonnröda.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§36 ÅD10, Fellman Karl och Berit, Erikalund 2:4, Åsgårda.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§37 ÅD11, Jansson Nanny, Alkulla 1:12, Tengsöda.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§38 ÅD12, Jansson Ritva, Djupdal 2:15, Tengsöda.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§39 AT15, Blomqvist Gunvor, Västansjö 1:76, Vassböle.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§40 AT16, Carlsson Iris, Sommarbo 2:35, Tengsöda.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§41 AT17, Zetterman Torbjörn, Ranchen 1:33, Toböle.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§42 AT18, Carlsson Björn, Vuori-Carlsson Seija, Solhem 3:3, Syllöda.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§43 AT19, Karlsson Nils, Eilas 4:6, Långbergsöda.
Tillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§44 BA9, Jansson Niclas, Karlsson Louise, Rumpudden I 2:136, Toböle.
Bygganmälan för ekonomiebyggnad om 10 m2.
§45 ÅD13, Roberts Gerhard, Stens 6:0, Fremmanby.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
§46 AT20, Lindblom Kenneth, Gunnarsten 1:29, Tengsöda.
Tillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§47 AT21, Rautatammi Timo, Karlsgård 2:9, Daglösa.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp från befintligt bostadshus.
§48 ÅD14, Andersson Kristina, Grankulla 3:17, Ödkarby.
Åldersdispens för bristfällig avloppsanläggning.
Protokolljustering:
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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
25.8.2015

Övriga ärenden:
Ålands förvaltningsdomstols beslut nr 80/2015. Besvär över bygglov.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.
--------------------
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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: 87, 89, 90
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 77-79, 90
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:
Byggnads- och miljönämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14
22320 Ödkarby
Paragrafer: 77-79, 88, 90
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.
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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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den .

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer: 80 - 86
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 den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den 28 augusti 2015 .
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning 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
offentligt på den kommunala anslagstavlan.
forts.
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BESVÄRSANVISNING, forts
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 postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

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 lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
----------------------------
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