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Västra Saltviks Frivilliga Brand- och Räddningskår Rf., Brandstation 6:21, Nääs.
Nybyggnad av brandstation.
Fyhr Kristina, Bergbacka 6:12, Berdtby. Tillbyggnad av bostadshus.
Moise Daniela och Marian, 6:3, Haraldsby. Tillbyggnad av vindsvåning.
Saltviks kommun, Prestgården bostadsområde kvarter 4227, 9:8, Prestgården.
Tillbyggnad av daghem.
Forsberg Gunnevi, Björkhagen 2:103, Haraldsby. Uppförande av garage.
Förslag till detaljplan Äppelängen 1:34, Kuggböle
Detaljplaneändring Lillhop 8:8, Ödkarby
Delgivningar

Guy Linde, ordförande

Sida
2

§ 24

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdesdatum
31.3.2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Bmn. 24§/31.3.2015
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
------------------------------

§ 25

PROTOKOLLJUSTERARE

Bmn. 25§/31.3.2015
I tur att justera protokollet är Erica Lindroos och Inger Mörn
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Erica Lindroos och Inger Mörn
Protokollet justeras efter mötet.
------------------------------

§ 26

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Bmn. 26§/31.3.2015

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
------------------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 14 /2015
§ 27

NILSSON LIZ, VESTERBACKA 3:124, HARALDSBY. NYBYGGE AV GÄSTSTUGA
OCH BASTU.

Bmn. 27§/31.3.2015
Liz Nilsson anhåller om byggnadslov för en 28 m2 stor gäststuga och bastu
på lägenheten Versterbacka RNr 3:124 i Haraldsby i enligt med inlämnade
handlingar.
Tomtens storlek är 4000 m2, där finns sedan tidigare ett bostadshus.
Byggnaden placeras 31 m från stranden och ca 5 meter från närmsta rågräns. Samtycke till byggande närmare rå än 5 meter finns.
Den sökande har själv hört de rågrannar som berörs av projektet.
Ansökan om enskilt avloppstillstånd för BDT-vatten är inlämnad till kommunen.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för gäststuga och
bastu beviljas.
Med tanke på att berörda grannar är hörda kan det anses uppenbart onödigt att ytterligare höra grannarna (PBL §73).
Byggnaden skall miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas.
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L8
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 17 /2015
§ 28

WAHLSBERG VERONICA, SÖDERGÅRD 6:23, NÄÄS. UPPFÖRANDE AV
SPANNMÅLSSILOS.

Bmn. 28§/31.3.2015
Wahlsberg Veronica anhåller om byggnadslov för uppföranden av 3 st
spannmålsilon på lägenhet Södergård RNr 6:23 i Nääs i enlighet med inlämnade handlingar.
Silosarna kommer att placeras i anslutning till befintlig torkbyggnad. Silosarnas storlek är två st om 83 m3 och en om 64m3.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för spannmålsilos
beviljas.
Med tanke på projektets omfattning och läge kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
Byggandet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L9
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 18 /2015
§ 29

MÖRN STAFFAN, HEMVIK 8:0, KVARNBO. NYBYGGE AV GARAGE MED FÖRRÅD.

Bmn. 29§/31.3.2015
Mörn Staffan anhåller om byggnadslov för nybyggnad av ett garage om 79
m2 på lägenhet Hemvik RNr 8:0 i Kvarnbo i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 4590 m2 stor och där finns sedan tidigare ett bostadshus.
Garaget placeras minst 5 meter från rågranne.
Garaget skall brandsektioneras med minst EI30 till övriga byggnader.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för garage beviljas.
Med tanke på projektets läge och omfattning kan det anses vara uppenbart
onödigt att höra grannarna (PBL §73).
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningarna skall följas.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L10
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 20 /2015
§ 30

BJÖRK DENNIS OCH ANITA, BJÖRKKULLA 4:42, TENGSÖDA. TILLBYGGNAD AV
FRITIDSHUS.

Bmn. 30§/31.3.2015
Dennis och Anita Björk anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av befintligt fritidshus med 35 m2 på lägenhet Björkkulla RNr 4:42 i Tengsöda i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 5900 m2. Fritidshuset är 30 meter från stranden. Tillbyggnaden
som omfattar ett sovrum, badrum samt hall görs för att handikappanpassa
byggnaden. Efter tillbyggnad blir fritidshusets våningsyta 70 m2.
Avloppet från fritidsbostaden leds till ett minireningsverk enligt särskild ansökan.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad beviljas.
Med tanke på projektets omfattning kan anses vara uppenbart onödigt att
höra grannarna (PBL §73).
Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig arbetsledare vara inlämnad
till kommunen.
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L11
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 22 /2015
§ 31

LINDROOS DAN OCH ERICA, ENBACKEN 4:62, LÅNGBERGSÖDA. NYBYGGE AV
BASTU.

Bmn. 31§/31.3.2015
Dan och Erica Lindroos anhåller om byggnadslov för uppförande av en bastu om 15,7 m2 på lägenhet Enbacken RNr 4:62 i Långbergsöda i enlighet
med inlämnade handlingar.
Fastigheten är 2940 m2 stor och där finns sedan tidigare ett fritidshus.
Bastun placeras minst 30 meter från stranden.
Erica Lindroos anmälde jäv och deltog inte i ärendets genomgång och beslut.
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, reflekterande tak skall undvikas.
De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall följas.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L12
Paragrafen justeras omedelbart.
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 23 /2015
§ 32

VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND- OCH RÄDDNINGSKÅR RF.,
BRANDSTATION 6:21, NÄÄS. NYBYGGNAD AV BRANDSTATION.

Bmn. 32§/31.3.2015
Västra Saltviks Frivilliga Brand- och Räddningskår Rf, VSFBK, anhåller om
byggnadslov för nybyggnad av brandstation om 379,9 m2 på lägenhet
Brandstation RNr 6:21 i Nääs i enlighet med inlämnade handlingar.
Fastigheten är idag 1640 m2 stor, de sökande har köpt tilläggsmark om ca
980 m2 mot väster och söder, köpeavtal finns, fastighetens totala storlek
blir då 2600 m2. Byggrätten på tomten är 390 m2.
Befintlig brandstation som idag finns på tomten rivs, rivnings anmälan är inlämnad till kommunen.
De sökande har skriftligt hört berörda rågrannar.
Byggnaden kommer att uppföras ca 4 meter från rågräns mot söder, berörd rågranne har skriftligt samtyckt till detta.
VSFBK har för avsikt att ansluta byggnaden till det kommunala avloppet.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för brandstation beviljas.
Då de sökande själva hört berörda rågrannar kan det anses onödigt att ytterligare höra grannarna (PBL §73).
För arbetet inleds skall ansökan om ansvarig bygg- och fva-arbetsledare
vara godkända av kommunen.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L13
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 24 /2015
§ 33

FYHR KRISTINA, BERGBACKA 6:12, BERDTBY. TILLBYGGNAD AV
BOSTADSHUS.

Bmn. 33§/31.3.2015
Kristina Fyhr anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av befintligt bostadshus med 34 m2 på lägenhet Bergbacka RNr 6:12 i Berdtby i enlighet med
inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden omfattar allrum och matsal.
Bostadshuset är efter tillbyggnad 86 m2.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad beviljas.
Med tanke på projektets omfattning kan anses vara uppenbart onödigt att
höra grannarna (PBL §73).
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L14
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 25 /2015
§ 34

MOISE DANIELA OCH MARIAN, 6:3, HARALDSBY. TILLBYGGNAD AV
VINDSVÅNING.

Bmn. 34§/31.3.2015
Daniela och Marian Moise anhåller om byggnadslov för tillbyggnad och fasadändring av befintligt bostadshus på lägenhet Haraldsby I:3 RNr 6:3 i
Haraldsby i enlighet med inlämnade handlingar.
Fasadändringen och tillbyggnaden omfattar byte av plant tak till sadeltak
och i samband med detta skapas ett nytt vindsrum med en våningsyta om
52 m2. Total våningsyta efter ombyggnation blir 167 m2.
Tomten ligger inom detaljplaneområdet Solhemsvägen/Stentorpa i Haraldsby och planerad byggnation följer detaljplanebestämmelserna, byggrätten är 200 m2.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad och
fasadändring beviljas.
Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig arbetsledare vara inlämnad
till kommunen.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L15
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 26 /2015
§ 35

SALTVIKS KOMMUN, PRESTGÅRDEN BOSTADSOMRÅDE KVARTER 4227, 9:8,
PRESTGÅRDEN. TILLBYGGNAD AV DAGHEM.

Bmn. 35§/31.3.2015
Saltviks kommun anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av befintligt daghem om 48 m2 på Prestgården bostadsområde RNr 9:8, i Prestgården i enlighet med inlämnade handlingar.
Tillbyggnaden sker mot söder och omfattar ett personalrum och en förstoring av befintligt grupprum. Tomten är ca 1 hektar stor, byggnadens totala
våningsyta blir efter tillbyggnad 685 m2.
Tomten ligger i kvarter 4227 inom detaljplaneområdet för Prestgården by i
Prestgården, byggrätten är 640 m2.
Detaljplanen för området är under revidering för att få mera byggrätt för
daghemmet vilken enligt gällande plan är förbrukad. Kommunstyrelsen beslöt, Kmst 61 §/9.3.2015, att ställa ut förslaget till ändring av detaljplan i 14
dagar, ingen har hittills anmärkt på förslaget.
Enligt PBL §72 kan bygglov beviljas även fast åtgärden avviker från detaljplan om åtgärden är förenlig med planens syfte eller om det föreligger
särskilda skäl att medge avvikelser.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad beviljas.
Nämnden medger avvikelse från gällande detaljplan då det finns ett nytt
detaljplaneförslag under utställning samt att den totala våningsytan ändå
bara utgör en exploatering om 7 % av tomten och att åtgärden är förenlig
med planens syfte.
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L16
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 16 /2015
§ 36

FORSBERG GUNNEVI, BJÖRKHAGEN 2:103, HARALDSBY. UPPFÖRANDE AV
GARAGE.

Bmn. 36§/31.3.2015
Gunnevi Forsberg anhåller om byggnadslov för uppförande av garage om
64 m2 på lägenhet Björkhagen RNr 2:103 i Harladsby i enlighet med inlämnade handlingar.
Tomten är 2490 m2 stor och där finns ett bostadshus och ett förråd.
Tomten ligger inom område som är i behov av planläggning.
Enligt plan- och byggnadslagen § 74 förutsätter beviljande av bygglov inom
område i behov av planläggning att byggandet inte förorsakar olägenhet
med tanke på planläggningens målsättning eller annan reglering av markanvändningen.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för garage beviljas
med följande villkor:
-då området är i behov av planläggning skall garaget placeras minst 10
meter från rålinje mot Harladsbyvägen. Detta för att inte förorsaka olägenhet vid kommande planläggning av området.
-Byggnadsinspektörn skall närvara vid utsättning av byggnaden.
-Fastigheten tas in i detaljplan när sådan görs upp för området och fastighetsinnehavaren tar del i kostnaderna för upprättande av detaljplanen
(PBL § 34).
Med tanke på projektets omfattning kan anses vara uppenbart onödigt att
höra grannarna (PBL §73).
Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.
Beslut:
Enligt förslag.
L17
--------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 78 /2012
§ 37

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN ÄPPELÄNGEN 1:34, KUGGBÖLE

Bmn. 87§/30.9.2014
Saltviks kommun har år 2013 inköpt ett markområde i Kuggböle för bostadsändamål, kfge 33§/2013. I budgeten för 2014 finns medel för detaljplanering av området för bostadstomter upptaget. Riktade anbud sändes
och Tiina Holmbergs anbud har som det fördelaktigaste anbudet antagits
genom ett tjänstemannabeslut.
Tiina Holmberg har nu uppgjort ett förslag till målsättningar för detaljplan
över fastighet 1:34 Äppelängen i Kuggböle.
Förslag till målsättningar bifogas som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden för målsättningarna för detaljplanen för fastighet 1:34 i Kuggböle vidare till kommunstyrelsen för fastställande.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden för målsättningarna för detaljplanen för fastighet 1:34 i Kuggböle vidare till kommunstyrelsen för fastställande.
--------------------

Kmst 269 §/20.10.2014
Förslag till målsättningar bifogas sammanträdeskallelen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för detaljplanen gällande fastighet 1:34 Äppelängen i Kuggböle.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
Målsättningarna som bilaga till protokoll.
-----------------Bmn. 37§/31.3.2015
Arkitekt Tiina Holmberg har gjort ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde på kommunens fastighet Äppelängen 1:34 i Kuggböle. Förslag enligt bilaga.
Området har planerats med 15 stycken tomter för egnahemsbebyggelse
och 6 stycken tomter för radhus/kopplade byggnader.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår att byggnads- och miljönämnden förordar planen och för den vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden förordar planen och för den vidare till kommunstyrelsen för genomgång och beslut om utställning.
-------------------Protokolljustering:
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Dnr: 10 /2015
§ 38

DETALJPLANEÄNDRING LILLHOP 8:8, ÖDKARBY

Kmst 286 §/20.10.2014
Kent Nordlund, ägare av Lillhop stugby anhåller om att Robert Boman vid
Byggkontroll Ab godkänns som planerar för den planerade detaljplaneändringen. Syftet med planändringen är att möjliggöra byggande av egnahemshus på området.
Enligt 33 § i plan- och bygglagen skall kommunen fastställa målsättningar
för planen samt godkänna planläggaren.
Ett planförslag utarbetas på markägarens försorg. Markägaren ska svara
för kostnaderna för upprättande av planen samt för kommunens handläggningskostnader.
Planeförslaget lämnas till kommunen där det efter att det ställts ut fastställs
av kommunfullmäktige.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Robert Boman vid Byggkontroll som planerare för detaljplaneändringen vid Lillhop stugby.
Syftet med planändringen är att möjliggöra byggande av egnahemshus på
området.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------Bmn. 38§/31.3.2015
Ett förslag till detaljplaneändring för fastighet Lillhop 8:8 i Ödkarby har inkommit till kommunen, se bilaga.
Fastigheten är 3,81 ha stor och ändringen avser att bilda ett ca 4400 m2
kvartersområde där det är tillåtet att bygga egnahemshus.
Byggnadsrätten på området är 300 m2.
Övriga områden ändras inte gentemot tidigare fastställ byggnadsplan från
31 maj 1972.
Området är sedan tidigare anslutet till kommunalt vatten och avlopp och
några nya vägar odyl behöver inte anläggas för att genomföra den nya
planen.
Ägaren till fastigheten har i samband med bygglovsansökan (Bmn.
84§/30.9.2014) hört samtliga rågrannar och ingen hade något att invända
mot egnahemsbyggnation på området.
Enligt plan- och bygglagen behöver en ändring av en detaljplan som har
ringa verkningar inte ställas ut lägre än 14 dagar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden förordar ändringen av detaljplanen och för
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut om utställning.
-------------------Protokolljustering:
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DELGIVNINGAR

Bmn. 39§/31.3.2015
Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:
§5 AT2, Lindqvist Carl-Olof, Solhem 3:1, Laby.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp med ny trekammarbrunn med efterföljande infiltrering från befintligt bostadshus.
§6 AT3, Lindqvist Björn, Norrhagen 2:12, Laby.
Ombyggnadstillstånd för enskilt avlopp med ny trekammarbrunn med efterföljande infiltrering från befintligt bostadshus.
§7 AT4, Holmström Sune, Björksved 4:54, Tengsöda.
Tillstånd för enskilt avlopp med sluten tank för avloppsvatten från befintligt
fritidshus.
§8 AT5, Brännbäck Gerd, Stenbo 3:38, Tengsöda.
Tillstånd för enskilt avlopp med Willa minireningsverk för gråvatten och förbränningstoalett från nytt fritidshus.
§9, Häggblom Dan, Lillysbjörkbacken 1:79, Åsgårda.
Förlängning av bygglov nr 12 år 2009 med två år.
§10 AT6, Nilsson Liz, Vesterbacka 3:124, Haraldsby.
Tillstånd för enskilt avlopp med Uponor gråvattenfilter för gråvatten från ny
bastu.
§11 AT7, Björk Dennis och Anita, Björkkulla 4:42, Tengsöda.
Tillstånd för enskilt avlopp med Biolan Trio minireningsverk för avloppsvatten från befintligt fritidshus.
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: 37, 38
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 24,25,26,39
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: 24,25,26,39
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: 8 - 17
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 2 april 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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