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Sammanträdestid
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Beslutande
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Sekreterare
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Lars-Erik Danielsson
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Anja Salmén
Saltvik den 19 mars 2018

Tommy Sjöblom

Intygar
Utdragets riktighet
bestyrkes

Lars-Erik Danielsson,
Saltvik den

sekreterare

Underskrift

Ylva Westerberg, vik. byråsekreterare
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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Kallelsen utfärdad den
09.03.2018

Sammanträdestid

Onsdagen den14.3.2018kl.19.00 – 21.40

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29

Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Verksamhetsberättelse 2017
Långbergsöda-Öjvägen, planering till kommunalväg och ytbeläggning
Kuggviksvägen, planering av och övertagande till kommunalväg
Strömma byväg, planering av övertagande till kommunalväg
Anhållan om övertagande till kommunal väg, Uddvägen
Sunnanberg vårdhem, solpaneler

Tom Jansson, ordförande
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§ 21

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

TEKN 21 §/14.3.2018

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

Protokolljustering:
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§ 22

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018

PROTOKOLLJUSTERARE

TEKN 22 §/14.3.2018

I tur att justera protokollet är Bo Timonen och Gerd Danielsson.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Anja Salmén och Tommy Sjöblom.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
------------------------------

Protokolljustering:
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§ 23

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018

FÖREDRAGNINGSLISTAN

TEKN 23 §/14.3.2018

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

Protokolljustering:
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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018
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Dnr: 11 /2018
§ 24

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

TEKN 24 §/14.3.2018

Kommuningenjören har gjort ett förslag till verksamhetsberättelse som bifogas kallelsen.
Bilaga: Teknisk nämndens verksamhetsberättelser 2017 för Tekniska
nämnden - samhällstjänster och Tekniska nämnden – affärsverksamhet
samt investeringar.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelserna för år 2017 och
överlämnar dem till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fortsatt
behandling.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden godkände efter mindre justeringar verksamhetsberättelserna för år 2017 och överlämnar dem till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fortsatt behandling.
----------

Protokolljustering:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden
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14.3.2018
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Dnr: 74 /2013
§ 25

LÅNGBERGSÖDA-ÖJVÄGEN, PLANERING TILL KOMMUNALVÄG OCH
YTBELÄGGNING

TEKN 12 §/17.01.2018
I årets budget finns ärendet upptaget bland investeringarna.
Tekniska nämndens beslut:
Ärendet remitterades till kommuningenjören.
--------TEKN 25 §/14.03.2018
Projektet omfattar planering av övertagande till kommunalväg o ytbeläggning.
I 2018 års budget finns upptaget 100 000 euro för projektet. (Reservationsanslag)
Enligt de vägnamn som finns idag rör det sig om del av Glovägen och
Långbergsöda Öjvägen.
Landskapslagen om kommunalvägar 21§ lyder: Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av
kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för
fastställelse.
Vägförrättning har hållits. Vägområdet är 10 meter. Vändplanen ingår i
vägförrättningen. Vägen är under ordnad förvaltning. Väglag har bildats vid
vägförrättning. Beslut om anhållan om övertagande till kommunalväg har
fattats vid vägstämma. Anhållan om övertagande till kommunalväg har inkommit till kommunen.
Kommuningenjören har tillsammans med Landskapsregeringens vägingenjör Björn Ekblom besiktat vägen. Han bedömer att det krävs omfattande
ombyggnad innan den kan godkännas som kommunalväg av landskapsregeringen. Det handlar framför allt om problem med mötessikten. För att
bedöma vilka ombyggnader som behöver göras borde vägen mätas in.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tillstånd att få anlita
en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt.
Därefter begär kommunen ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka
ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg.
Tekniska nämndens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
---------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018
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Dnr: 30 /2015
§ 26

KUGGVIKSVÄGEN, PLANERING AV OCH ÖVERTAGANDE TILL KOMMUNALVÄG

TEKN 13 §/17.01.2018
I årets budget finns ärendet upptaget bland investeringarna.
Tekniska nämndens beslut:
Ärendet remitterades till kommuningenjören.
--------TEKN 26 §/14.03.2018
Projektet omfattar planering av och övertagande till kommunalväg.
I 2018 års budget finns upptaget 10 000 euro för projektet. (Reservationsanslag)
Enligt de vägnamn som finns idag rör det sig om del av Kuggviksvägen och
del av Kastevägen.
Landskapslagen om kommunalvägar 21§ lyder: Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av
kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för
fastställelse.
Vägförrättning har hållits. Vägområdet är 10 meter på största delen av
sträckan. På resterande del är den 8 meter. Vägen är under ordnad förvaltning. Väglag har bildats vid vägförrättning. Beslut om anhållan om övertagande till kommunalväg har fattats vid vägstämma. Anhållan om övertagande till kommunalväg har inkommit till kommunen.
Markägarlov utan ersättning för eventuell tilläggsmark och för vändplan
finns
Kommuningenjören har tillsammans med Landskapsregeringens vägingenjör Björn Ekblom besiktat vägen. Han bedömer att det krävs omfattande
ombyggnad innan den kan godkännas som kommunalväg av landskapsregeringen. Det handlar framför allt om problem med mötessikten. För att
bedöma vilka ombyggnader som behöver göras borde vägen mätas in.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tillstånd att få anlita
en utomstående firma för att mäta in vägen både horisontellt och vertikalt.
Därefter begär kommunen ett utlåtande från landskapsregeringen om vilka
ombyggnader som krävs för att få vägen godkänd som kommunalväg.
Tekniska nämndens beslut:
Förslaget godkändes enhälligt.
---------

Protokolljustering:
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Dnr: 67 /2008
§ 27

STRÖMMA BYVÄG, PLANERING AV ÖVERTAGANDE TILL KOMMUNALVÄG

TEKN 11 §/17.01.2018
I årets budget finns ärendet upptaget bland investeringarna.
Tekniska nämndens beslut:
Ärendet remitterades till kommuningenjören.
--------TEKN 27 §/14.3.2018
Projektet omfattar vägen från kommunalvägen Strömmavägen till gårdarna
i byn. Vägsträckan benämns i budgeten som Strömma byväg.
Det finns inga medel upptagna för projektet i 2018 års budget. Det gäller
planering av övertagande till kommunalväg.
Landskapslagen om kommunalvägar 21§ lyder: Beslut om att bygga kommunalväg eller om att ändra enskild väg till kommunalväg skall fattas av
kommunfullmäktige. Beslutet skall underställas landskapsregeringen för
fastställelse.
Samtliga boende längs vägen och samtliga berörda markägare har anhållit
om övertagande av vägen till kommunalväg. Utöver befintligt servitut har
markägarna utan ersättning upplåtit nödvändig tilläggsmark för vägen och
vändplan.
Kommuningenjören har tillsammans med Landskapsregeringens vägingenjör Björn Ekblom besiktat vägen. Han bedömde att det är möjligt att bygga
om vägen till kommunalväg längs den befintliga sträckningen till ett sådant
skick att den kan godkännas. Det mest omfattande arbetet är en uppfyllnad
vid anslutningen till Strömmavägen.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att beslut om övertagande fattas och att medel för ombyggnad och ytbeläggning tas upp i 2019
års budget
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden konstaterar att vägen inte kan övertas utan ombyggnad. Nämnden konstaterar även att det inte finns några medel för projektering eller ombyggnad i 2018 års budget.
---------

Protokolljustering:

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018

Sida
10

Dnr: 114 /2017
§ 28

ANHÅLLAN OM ÖVERTAGANDE TILL KOMMUNAL VÄG, UDDVÄGEN

TEKN 28 §/14.3.2018
Uddens väglag anhåller om ett kommunalt övertagande av den privata
vägen Uddvägen, Kvarnbo, Saltvik.
Väglaget anser att vägen uppfyller kommunens samtliga principiella krav
för ett övertagande och att vägens standard uppfyller kommunens hänvisning till svenska vägverkets handbok i projektering och byggandet av enskilda vägar (2001:9).
Uddvägen är 867 meter lång och har idag 7 bostadsfastigheter, 10 fritidsfastigheter samt två stycken jordbrukslägenheter anslutna. Den näst sista
bostadsfastigheten är mer än 500 meter in på vägen och även den tredje
sista fasta bostaden är mer än 500 meter in på Uddvägen.
Ansökan jämte bilagor samt kommunfullmäktiges principer vid övertagande
av privat väg till kommunalväg bifogas sammanträdeskallelsen.
Övertagande av privatvägar förutsätter att fullmäktige fattar beslut om
detta. Beslutet skall därefter underställas landskapsregeringen för fastställelse. Ytterligare behövs medel i budget. I budget 2018 och ekonomiplan
2019-20 finns inga ytterligare medel för övertagande av privatvägar upptagna.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden meddelar Uddens väglag att nämnden mottagit anhållan samt informerar väglaget om att det i budget 2018 och ekonomiplan
2019-20 inte finns några ytterligare medel upptagna för övertagande av
privatvägar.
Vägen beaktas tillsammans med övriga vägar som ansökt om övertagande
då ärendet åter blir aktuellt.
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden meddelar Uddens väglag att ansökan inkommit. Ansökan är inte komplett. Kommunens principer för övertagande av privata
vägar till kommunalväg bifogas.
-----------------

Protokolljustering:

§ 29

SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
14.3.2018
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SUNNANBERG VÅRDHEM, SOLPANELER

TEKN 29 §/14.3.2018
I årets budget finns projektet upptaget under investeringar. Kommuningenjören har i upprättat ett förslag till förfrågningsunderlag. Förslaget bifogas
sammanträdeskallelsen.
Kommuningenjörens förslag:
Nämnden granskar förslaget till förfrågningsunderlag. Entreprenaden bjuds
ut till nästa möte.
Tekniska nämndens beslut:
Förfrågningsunderlaget godkändes.
-----------------

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: 25-27.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 21-24, 28-29.
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:
Tekniska nämnden i Saltvik
Saltviks kommun
Lillängs 14
22320 Ödkarby
Paragrafer: 21-24, 28-29.
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.
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:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
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 .
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, 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.
----------------------------

Protokolljustering:

