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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BTN: § 57
KomL. § 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Byggnads- och tekniska nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Kallelse till sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar
före sammanträdet kallelsedagen medräknad.
Beslut:
Godkänns.
_________
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
BTN: § 58
FÖRSLAG:
Protokollet justeras måndagen den 29.08.2022. Nämnden utser en protokolljusterare.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Johan Gustavsson.
__________
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BTN: § 59
Beslut:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________
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PROTOKOLL
BTN: § 60
Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 04.07.2022.
Beslut:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV JOANNA ISAKSSON MARIEHAMN
BTN: § 61
Joanna Isakssons ansökan om bygglov för ett fritidshus på fastigheten 62-408-1-33,
Korsbacka i Flisö by.
Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på holmen med ingen markrågranne till
den aktuella fastigheten 62-408-1-33 Korsbacka endast vattenområde.
Sökande planerar att uppföra ett fritidshus med en total våningsyta på 26,6 m².
Byggnaden inrymmer allrum 12,5 m², kök 4,4 m², sovrum 7,7 m² och ett loft på 15,7
m². Loftets yta ingår inte i våningsytan. En altan byggs med en yta på 9,6 m².
Byggnaden har en taklutning om 31.° Taket utförs som ett sadeltak med svart
shingel. Byggnadens fasad målas i en grå nyans.
Byggnadens altan och trappor skall uppfylla ÅBBS pt 8:2321 gällande räcke om
fallhöjden överstiger 0,5 meter och kravet om ledstänger vid trappor enligt ÅBBS
8:2322. Därtill har byggnaden fönster och dörrar ända från golvytan vilket kräver så
kallat laminerat säkerhetsglas enligt ÅBBS pt 8:35 och pt 8:352. Loftet är försett med
ett fönster. Fönstret skall ha fast beslag och i övrigt skall det uppfylla kravet i ÅBBS pt
5:323. Sekundär utrymning från loftet.
Ingen eldstad monteras i byggnaden.
Byggnadsinspektören konstaterar att byggnaden placeras centralt på holmen ca 28
m från tillandningslinjen i väster, 30,6 m från tillandningslinjen i norr och 29,3 m från
tillandningslinjen i öster. Konstateras att från den egentliga strandlinjen uppfylls 30
metersregeln till samtliga väderstreck. Byggnadsinspektören har gjort en
förberedande syn av den planerade byggnadsplatsen och konstaterar att
byggnadens placering uppfyller kraven i bygglagen, byggförordningen och
kommunens byggnadsordning gällande avstånd till strand och miljöanpassning.
Byggnaden grundläggs på plintar på berg. Byggnadens grundläggningshöjd på minst
+ 2,0 m över medelvattenståndet uppfylls ≥ +2,0, (PBF 21 §).
Adressnummerskylt skall sättas upp på en synlig plats på byggnaden.
Adressnummerskylten skall vara monterad senast vid inflyttningssynen, (PBL 100 §
och kommunens BO pt 3.7).
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BTN: § 61
Sökande anhåller om att byggarbetare Walle Wahlsten kan godkännas som ansvarig
arbetsledare för byggnadsprojekten. Walle Wahlsten uppfyller kraven gällande
ansvarig arbetsledare enligt PBF 4 §, > 35 års erfarenhet av byggande. Utbildad vid
Ålands yrkesskola. Se nedan utdrag ur PBF gällande behörigheten.
4 §. Behörighetskrav för projektör, projektledare och arbetsledare
Den som utarbetar ritningar och projektbeskrivningar ska ha högskoleexamen som motsvarar minst tre års
heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet inom
projekteringsområdet.
En person som inte har examen men som med hänsyn till sin erfarenhet eller byggobjektets eller
projekteringsuppgiftens art och omfattning kan anses ha tillräckliga kunskaper får utföra projekteringsuppgiften.
Den projektledare som enligt 79 § PBL ansvarar för helheten och kvaliteten vid projektering av ett större byggprojekt
med i tekniskt hänseende krävande konstruktioner ska dessutom ha tillräckliga kunskaper och erfarenhet för
uppgiften.
Den ansvariga arbetsledaren för byggnadsarbete ska ha den utbildning och erfarenhet som anges i 1 eller 2 mom.

Ålands byggbestämmelsesamling skall följas vid bygget.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap och ovanstående
beredning att bygglov beviljas för det planerade fritidshuset.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Walle Wahlsten godkänns som ansvarig arbetsledare för detta specifika
byggnadsprojekt. Hänvisning PBL 81 §. Den ansvarigas uppgifter framgår ur
PBF:ningens 25 §.
Linjebockssyn, grundsyn (plintsyn), konstruktionssyn, rökkanalsyn och slutsyn skall
förrättas på byggnaden.
Avgift fritidshus 500 € + (26,6 m² x 5,00 €/m²)= totalt 633,00 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 3.
I avgifterna ingår samtliga syner som föreskrivs per byggnad i bygglovet. De
föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser
samt de införda anteckningarna på bygglovsritningarna.
Beslut:
Godkänns.
Bygglov fritidshus Nr 16 - 2022.
Avgiften fastställs till 633,00 €.
__________
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AVGE UTLÅTANDE ÖVER NY VÄGTRAFIKLAGSTIFTNING
BTN: § 62
Ålands landskapsregering föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen revideras i
sin helhet. Detta leder till att en ny vägtrafiklag och en ny trafikbrottslag stiftas och
flera andra som berör dessa lagar samtidigt ändras. Remissvaret skall vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 17 oktober 2022.
Ålands landskapsregerings förslag framgår i nedanstående länkar.
NyLS-Framställning (regeringen.ax),

NyLS-Parallell (regeringen.ax)

Det som man kan lyfta fram är att kommunen skall fatta beslut och placera ut
vägmärken som anger väjningsplikt vid anslutningar mellan kommunalvägar och
enskilda vägar enligt förslaget. Detta kommer att förorsaka administration och en
kostnad för kommunen.
Man kan även lyfta fram att ett nytt system för påföljder för trafikförseelser föreslås.
Kort kan man förklara ändringen i påföljdssystemet att påföljden inte längre är en
ordningsbot utan en administrativ avgift = trafikförseelseavgift.
Kort kan man även lyfta fram att barnens rättsskydd ökar med lagförslaget.
Sammanfattningsvis blir vägtrafiklagstiftningen mer modern och mer lättförståelig för
gemene man.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden är positiva till förslaget till ny vägtrafiklagstiftning.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns.
___________
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AVGE UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM ANPASSAD KOMMUNAL AVFALLSHANTERING
BTN: § 63
Ålands landskapsregering har tagit fram ett lagförslag om anpassad kommunal
avfallshantering, som innehåller ändringar av blankettlagen om avfall. Remissvaret
skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 20 oktober 2022.
Lands landskapsregerings förslag framgår i nedanstående länkar.
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/remissfor
slag_avfallslagandring-220817.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/remiss_lfx
x20212022-p_170822-utkast_avfallslagandring.pdf
Konstateras att om detta förslag går igenom kan kommunens nuvarande system inte
längre tillämpas, dvs. fastighetsnära hämtning av brännbart och det sorterade
materialet till de obemannade återvinningsstationer eller återvinningscentralen.
Alternativt för fastighetsägaren själv sin brännbara fraktion till återvinningscentralen
och det sorterade materialet till de obemannade återvinningsstationer eller
återvinningscentralen.
Det förslag som har tagits fram är att kommunen skall välja om kommunen ska
indelas i ett eller flera insamlingsområden. I varje insamlingsområde ska kommunen
besluta om avfallshanteringen ska ordnas genom fastighetsvis avfallstransport eller
återvinningsstationer. Kommunen får använda båda insamlingsmetoder men inte i
samma insamlingsområde.
Om kommunen besluter ordna avfallshanteringen genom kommunalt ordnade
återvinningsstationer
skall
kommuninnevånaren
föra
sitt
avfall
till
återvinningsstationerna. Vid dessa återvinningsstationer skall följande avfall från
boende tas emot:
1. Blandat avfall,
2. Bioavfall
3. Pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och träavfall.
Fastighetsvis avfallstransporter ska omfatta minst fyra fraktioner, varav åtminstone
blandat avfall och bioavfall. Om fastigheten själv har behandling av bioavfall skall
denna fraktion inte insamlas och då behöver minst tre fraktioner insamlas.
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BTN: § 63
I förslaget ingår även årlig rapporteringsskyldighet till Ålands landskapsregering.
Detta torde inte förorsaka något merarbete i.o.m. att kommunen redan har redovisat
de olika mängderna i sitt bokslut.
I förslaget ingår även att de kommunala avfallsplanerna tas bort och istället ställs
krav på att kommunala avfallsföreskrifter ska utfärdas.
Konstateras att initialt kommer lagförslaget ge ökade kostnader = högre avgifter för
att omstrukturera nuvarande avfallssystem men på sikt kommer förslaget leda till
ökad sortering vilket bidrar till ökad cirkulär ekonomi och ett kostnadseffektivt
avfallshanteringssystem.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att lagförslaget kan
omfattas. Dock gällande ändringen av landskapsförordningen om avfall där en11a §
föreslås ska man noga överväga vilket avfall skall kunna tas emot vid en
återvinningsstation. Kommunen motsätter sig mot att träavfall skall vara möjligt att ta
emot vid stationerna. Detta motiveras med att träavfall är ett för vitt begrepp och kan
förorsaka oreda vid stationen. Kommunen anser att träavfallet skall föras till den
centrala återvinningsstationen i kommunen.
Beslut:
Godkänns.
Konstateras dock att detta kommer att bli en utmaning för kommunen i.o.m. att
antalet fritidsboende är fler än fastboende under en del av året, vilket skulle motivera
ett blandsystem i hela kommunen.
___________
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AGENDA 2030-GRUPPEN UTSE NY MEDLEM MM.
BTN: § 64
Medlemmen Ebbe Delfs i kommunens Agenda 2030-gruppen har medels skrivelse
anhållit om befrielse från uppdraget. Ebbe Delfs motiverar sin anhållan med att han
har flyttat från kommunen och saknar tid för att satsa på arbetet i gruppen.
Agenda 2030-gruppen har tillfrågat Josefine Hemmingsson som har per e-post den
10.06.2022 samtyckt till att bli medlem i gruppen.
Agenda 2030-gruppen anhåller även samtidigt att få utöka arbetsgruppen med en
eller två personer som skulle fungera som suppleanter i gruppen.
Kommunteknikerns förslag:
Nämnden beviljar Ebbe Delfs befrielse från uppdraget fr.o.m. den 30.08.2022 och till
nya medlem utses Josefine Hemmingsson fr.o.m. 30.08.2022.
Gällande utökande av gruppen hänförs till budgetberedningen inför 2023.
Beslut:
Godkänns.
__________
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NORDIC TROUT AB:S ANHÅLLAN OM YTTERLIGARE EN FÖRLÄNGNING AV BEFINTLIGT
AVLOPPSANSLUTNINGSAVTAL
BTN: § 139
Företagets nu gällande avtal gällande leverans av industrins avloppsvatten till
kommunens avloppsreningsverk upphör att gälla per den 31.12.2021. Hänvisning till
anslutningsavtal Nr 45.
Kommunfullmäktige fastställde med sitt beslut 17.12.2020 i § 90 en differentierad
avloppsvattenavgiftstaxa för industrier och liknande verksamheter. Vilket betyder att
avgiften fastställs i förhållande till avloppsvattnets föroreningsgrad. Detta skulle
införas fr.o.m. 1.1.2022.
Kommunen ordnade ett informationsmöte den 12.11.2021 med företaget för att
redogöra hur denna differentierade avloppsvattenavgiftstaxa fungerar. Vid detta möte
lyfte företaget att det befintliga avtalet skulle förlängas för en viss tid för att företaget
och
kommunen
skulle
kunna
diskutera
vidare
den
differentierade
avloppsvattenavgiftstaxan.
Nordic Trout Ab anhåller om att det nu gällande anslutningsavtal mellan kommunen
och företaget skall förlängas åtminstone till den 30.06.2022.
Konstateras att nuvarande avtals pris för en kubikmeter avloppsvatten är 3,67 €/m³
exklusive moms (kvartal 3/2021) och grundavgiften är 1 574,03 €/år exklusive moms
(kvartal 3/2021). Jämfört med det ordinarie kubikmeterpriset är det 0,98 € lägre.
Konstateras att i det nu gällande anslutningsavtals avtalsvillkor ger kommunen stora
möjligheter speciellt genom punkt 12 och 14.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden besluter förlänga det nu gällande avtalet högst
t.o.m. den 30.06.2022.
Beslut:
Godkänns.
__________
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BTN: § 65
Nordic Trout Ab har medels en e-post den 11.07.2022 begärt ytterligare en
förlängning till den 31.12.2023 av det avtal som upphörde att gälla den 31.12.2021
vilken nämnden förlängde till den 30.06.2022.
Konstateras att under förlängningen hade företaget ingen kontakt med nämnden för
att diskutera ett nytt avtal som skulle ha kunnat träda i kraft fr.o.m. 01.07.2022. I
början av juli började det diskuteras om ett samarbete med kommunen och
fiskindustrin för att bygga/finansiera ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har
tillsatt en arbetsgrupp bestående av sju personer med tre representanter från
kommunen, tre representanter från Nordic Trout Ab och en representant från Ålands
landskapsregering. Gruppens huvuduppgift är att hitta en finansiering att förverkliga
ett nytt avloppsreningsverk enligt den tidigare arbetsgruppens fastställda slutrapport.
Denna arbetsgrupps mandattid är fastställd till 31.12.2022 då en slutrapport skall
vara kommunstyrelsen tillhanda.
Konstateras att avloppsverkets verksamhet skall finansieras i sin helhet med avgifter
vilket inte har uppfyllts under många år. Därmed har kommunen beslutat om en
differentierad avgiftstaxa 17.12.2020 § 90 för industrier och liknande verksamheter
som skulle träda i kraft fr.o.m. 01.01.2022. De senaste årens bokslut har varit
negativa enligt följande; år 2019 49 692 €, år 2020 61 967 € och år 2021 34 574 €.
Detta utgör på de tre senaste åren ett negativt resultat på totalt 146 233 €, vilket
motsvarar mera en ett års drift av verket.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden besluter att avslå anhållan om ytterligare en
förlängning av det ”gamla” avtalet till den 31.12.2023.
Motiveringen är kommunfullmäktiges beslut 17.12.2020 § 90 om att en differentierad
avgiftstaxa skall tillämpas.
Beslut:
Godkänns.
__________
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DELGIVNING, SKRIVELSER OCH BESLUT
BTN: § 66
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Föglö Ungdomsförening r.f. har överlåtit hela fastigheten
62-409-1-5 Idrottsplanen till Föglö Ungdomsförenings idrottsavdelning.
- Fastighetsöverlåtelse; Föglö Ungdomsförening r.f. har överlåtit hela fastigheten
62-422-5-7 Vikingaborg till Föglö kommun.
- Fastighetsöverlåtelse; Föglö kommun har överlåtit hela fastigheten 62-419-2-4
Skoltomten till Stenkleven Ab.
- Fastighetsöverlåtelse; Bo Uno Erik Sjöblom har överlåtit hela fastigheten 62-4033-32 Granklint till Victor Johan Karlsson & Maria Johanna Elisabeth Holm.
- Fastighetsöverlåtelse; Guy Kenneth Dannström har överlåtit halva fastigheten 62403-1-29 Marsholmen som gåva till Camilla Ulrica Dannström.
- Fastighetsöverlåtelse; Bror Göran Björk har överlåtit hela fastigheten 62-410-1-17
Solhagen som gåva till Gunvor Linnea Lindqvist.
- Ålands landskapsregering brev om att ett tillstånd förfaller gällande grävnings
längs landsväg nr 700 Föglövägen i Degerby.
- Ålands landskapsregering brev om svar på inkommen skrivelse från Föreningen
Ålands Byggnadsinspektörer r.f.
- Ålands landskapsregering beslut om tillstånd för tillfällig kajplats för Sunnan II vid
tullbryggan i Degerby.
- Ålands landskapsregering beslut om tillstånd för tillfällig kajplats för
Skärgårdsteatern vid tullbryggan i Degerby.
- Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hörande gällande avloppsverket i
Degerby efter inspektionen den 25.5.2022.
- Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hörande gällande Hastersboda
badstrand efter inspektionen den 16.6.2022.
- Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hörande gällande Sintings badstrand
efter inspektionen den 16.6.2022.
- Mariehamns stads brandsyneprotokoll gällande Annagården den 07.06.2022.
- Mariehamns stads brandsyneprotokoll gällande Föglö grundskola den
07.06.2022.
- Mariehamns stads brandsyneprotokoll gällande daghemmet Myran den
07.06.2022.
- Mariehamns stads brandsyneprotokoll gällande Tullhuset den 07.06.2022.
- Dykare Ove Janssons besiktningsprotokoll gällande Sintings badplats och
flytbrygga den 15.06.2022.
- Bokslut 2021
- Kommunfullmäktiges
beslut
gällande
tilläggsanslag
för
slamavvattningsanläggningen till Degerby avloppsverk.
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BTN: § 66
-

-

-

-

Kommunfullmäktiges beslut om mottagande av Vikingaborg som donation från
Föglö ungdomsförening r.f.
Kommunstyrelsens beslut om försäljning av Sanda skola.
Kommunstyrelsens beslut om uthyrning av Tulludden fr.o.m. 1.11.2022 –
31.10.2024 med option på förlängning för ytterligare ett år till Tullverkets
semesterstödsstiftelse r.f.
Kommunstyrelsens beslut om att utse en arbetsgrupp tillsammans med
fiskindustrin för att ta fram ett förslag för att gemensamt förverkliga ett nytt
avloppsreningsverk i Degerby på den tomt som tidigare införskaffats för
ändamålet.
Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande kompledighet för lokalvårdare
Alexandra Gustavsson den 10.06.2022.
Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande kompledighet för arbetsledare Erik
Fellman den 22.07.2022 och 29.08.2022 t.o.m. 04.09.2022.
Kommundirektörens beslutsprotokoll om att anställa Håkan Willner som
semestervikarie för tiden 01.09 – 30.09.2022 samt tillfällig vikarie fr.o.m.
01.10.2022 – 31.01.2023.
Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande kompledighet för serviceman
Håkan Willner den 28.07 – 29.07.2022.
Äldreomsorgschefens beslutsprotokoll gällande hyresgäst till lgh 9 i Annagårdens
pensionärsbostäder för tiden 11.07.2022 – 17.07.2022.
Äldreomsorgschefens beslutsprotokoll gällande ny hyresgäst till rum 9 i
Annagården fr.o.m. 09.08.2022 .
ÅMHM:s analysrapport gällande Hastersboda och Sintings badstränder.
Provtagningsdatum 20.06.2022.
ÅMHM:s analysrapport gällande Hastersboda och Sintings badstränder.
Provtagningsdatum 13.07.2022.
ÅMHM:s analysrapport gällande Hastersboda och Sintings badstränder.
Provtagningsdatum 03.08.2022.
Analysrapport den 31.05.2022 gällande Degerby avloppsverk.
Analysrapport den 21.06.2022 gällande Degerby avloppsverk.
Analysrapport den 27.07.2022 gällande Degerby avloppsverk.
Analysrapport den 21.06.2022 gällande tre provtagningspunkter i Degerby
vattenverks verksamhetsområde.
Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll gällande enskilt avloppstillstånd Nr 4 –
2022 Anita Esselström/Stenkleven Ab.
Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll gällande bygglov för ny eldstad, b-lov 15
– 2022 Tony Håkans.
Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll gällande enskilt avloppstillstånd Nr 5 –
2022 Desirée Hallberg.
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BTN: § 66
-

Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll gällande enskilt avloppstillstånd Nr 6 –
2022 Eva Fellman.
Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll gällande enskilt avloppstillstånd Nr 7 –
2022 Ann-Charlotte & Ralf Fellman.
Kommunteknikerns beslutsprotokoll gällande antagande av offert på diverse
trafikskyltar mm.
Kommunteknikerns beslutsprotokoll gällande beviljande av kompledighet för
Serviceman Håkan Willner den 19.08.2022.
Kommunteknikerns beslutsprotokoll gällande beviljande av kompledighet för
Serviceman Håkan Willner den 16.09.2022.
Kommunteknikerns beslutsprotokoll gällande beviljande av kompledighet för
Serviceman Ingvar Lindvall den 19.08.2022.

Förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig ovanstående skrivelser och beslut till
nämndens kännedom.
Beslut:
Godkänns.
__________
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§§ 57, 62 - 63
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna

§§ 58 – 60, 64, 66

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 65
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Förvaltningsbesvär kan i enlighet med 96 § plan- och bygglagen (2008:102) anföras över följande paragrafer;
§ 61

Se särskilt anslag.

Förvaltningsbesvär kan i enlighet med 36 § landskapslagen om renhållning anföras över följande paragrafer;

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer:

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.
Besvärsmyndighet

Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.
Besvärsskriften skall innehålla
- besvärandes namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besvärande eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och
postadress framgå.
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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