
FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Sammanträdesdatum Nr

Byggnads- och tekniska nämnden 1.2.2021 1

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag den 1.2.2021 kl. 18.00 – 19.40

Kommungården i Föglö.
Beslutande Närvarande

Stefan Laine, ordförande
Johan Gustavsson, viceordförande
Leif Eriksson, ledamot
Marie Lagergren, ledamot
Margareta Nordblom, ledamot

Frånvarande

Föredragande Hans-Kristian Skaag, byggnads-
inspektör/kommuntekniker

protokollförare

Övriga närvarande

Paragrafer §§ 1 - 14

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Stefan Laine Hans-Kristian Skaag

Protokolljustering
Ort och tid

Byggnadskontoret i Degerby, måndagen den 1.2.2021.

Marie Lagergren Johan Gustavsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 2.2.2021

Intygar Beatrice Teir
kanslist

Utdragets riktighet bestyrks

Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

Byggnads- och tekniska nämnden 27.1.2021 2
Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag den 1.2.2021 kl. 18.00.

Kommungården i Föglö.

Paragraf nr

§ 1
§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7
§ 8
§ 9

§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Ärende

Laglighet och beslutförhet
Val av protokolljusterare
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Protokoll, byggnads- och tekniska nämndens protokoll 14.12.2020.
Ordinarie sammanträden besluta om tiderna år 2021
Justering besluta om protokollens justering år 2021
Godkänna anbudshandlingarna för Annagårdens pensionärsbostäders lägenhetsrenovering
Godkänna anbudshandlingarna för fasadmålning av daghemmet Myran
Delägarna i Henry Janssons dödsbo genom Tomas Jansson anhåller om förhandsutlåtande
gällande bebyggbarheten av planerade tomter
Ansökan om bygglov Desirée Hallberg Sverige
Ansökan om bygglov Joakim Nordberg & Salla Laakkonen Nötö
Ansökan om bygglov Benny & Elin Mattsson Granboda
Anta offert professionell diskmaskin till Annagårdens café
Delgivning, skrivelser och beslut

----------
Det justerade protokollet framläggs till allmänt påseende i Kommungården fr.o.m.
tisdagen den 2.2.2021, under ordinarie kanslitid.
----------

Ordförande Stefan Laine Sekreterare Hans-Kristian Skaag
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 27.1.2021

Intygar Beatrice Teir
Kanslist



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 1 - 3 1.2.2021 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BTN: § 1

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: § 2

FÖRSLAG:

Protokollet justeras måndagen den 1.2.2020. Nämnden utser två protokolljusterare.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Marie Lagergren och Johan Gustavsson.
__________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BTN: § 3

Beslut:

Paragraf 10 avförs från föredragningslistan gällande Desirée Hallbergs bygglov. I
övrigt godkändes föredragningslistan.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 4 1.2.2021 4

PROTOKOLL

BTN: § 4

Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 14.12.2020.

Beslut:

Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 5 1.2.2021 5

ORDINARIE SAMMANTRÄDEN BESLUTA OM TIDERNA ÅR 2021

BTN: § 5

Hänv.: § 52 förvaltningsstadgan.

Observera att valet av dag och vecka är anpassat mot övriga i kommunen ordinarie
möten så som kommunstyrelsen, socialnämnden och m.fl.

Föredragandes förslag:

Föredragande föreslår nämnden att ordinarie sammanträden under året hålls enligt
följande:
Februari vecka 6 måndag 01.02.2021
Mars vecka 9 måndag 01.03.2021
April vecka 15 måndag 15.04.2021
Maj vecka 19 måndag 10.05.2021
Juni vecka 23 måndag 07.06.2021
Juli vecka 27 måndag 05.07.2021
Augusti vecka 35 måndag 30.08.2021
September vecka 39 måndag 27.09.2021 (endast BUDGET)
Oktober vecka 42 måndag 18.10.2021
November vecka 46 måndag 15.11.2021
December vecka 50 måndag 13.12.2021

Om behov föreligger kan ett (1) möte till placeras in under året.

De ordinarie sammanträden hålls i Kommungården i Degerby by enligt ovanstående
lista kl. 18.00 om inget annat bestäms.

Ansökan om byggnadslov mm. skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda
minst 20 dagar före sammanträdesdagen.

Skriftlig kallelse med föredragningslista skall vara ledamöterna tillhanda minst fem
dagar före sammanträdet kallelsedagen medräknad. Kallelsen anslås på kommunens
officiella anslagstavla allmänheten till kännedom fem dagar före sammanträdet.

Beslut:

Godkänns.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 6 1.2.2021 6

JUSTERING BESLUTA OM PROTOKOLLENS JUSTERING ÅR 2021

BTN: § 6

Föredragandes förslag:

Protokollen justeras under år 2021 av en för varje sammanträde utsedd
protokolljusterare.

Protokollen justeras såvitt möjligt direkt efter sammanträdet och framläggs till allmänt
påseende vid en tidpunkt som utsätts vid varje sammanträdeskallelse.

Ifall protokolljustering inte kan ske direkt efter sammanträdet besluter nämnden
särskilt när justering skall verkställas och hur många protokolljusterare som skall
justera protokollet.

Beslut:

Godkänns.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 7 1.2.2020 7

GODKÄNNA ANBUDSHANDLINGARNA FÖR ANNAGÅRDENS PENSIONÄRSBOSTÄDERS
LÄGENHETSRENOVERING

BTN: § 7

Kommunen har en längre tid grundrenoverat lägenheter i fastigheten enligt en
fastställd renoveringsplan. Återstår två (2) stycken lägenheter som skall renoveras. I
2021 års investeringsbudget finns medel upptaget för renovering av de två (2) sista
lägenhetsrenoveringar. Kommunteknikern har sammanställt enkla anbudshandlingar
som uppfyller kravet för ett förenklat förfarande.

Bilaga 1, BTN: § 7/1.2.2021
Anbudshandlingar

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter godkänna anbudshandlingarna.
Kungörelsen anslås den 3.2.2021.
Anbudet skall vara nämnden tillhanda senast den 26.2.2021 kl. 10.00.

Beslut:

Godkänns.
___________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 8 1.2.2020 8

GODKÄNNA ANBUDSHANDLINGARNA FÖR FASADMÅLNING AV DAGHEMMET MYRAN

BTN: § 8

I kommunens investeringsbudget för år 2021 finns det upptaget medel för
fasadmålning av hela fastigheten. Åtgärden ingår i kommunens underhållsplan för
fastigheterna.

Bilaga 2, BTN: § 8/1.2.2021
Anbudshandlingar

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter godkänna anbudshandlingarna.
Kungörelsen anslås den 5.2.2021.
Anbudet skall vara nämnden tillhanda senast den 23.2.2021 kl. 10.00.

Beslut:

Godkänns.
___________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 9 1.2.2020 9/1

DELÄGARNA I HENRY JANSSONS DÖDSBO GENOM TOMAS JANSSON ANHÅLLER OM
FÖRHANDSUTLÅTANDE GÄLLANDE BEBYGGBARHETEN AV PLANERADE TOMTER

BTN: § 9

Delägarna i Henry Jansons dödsbo genom Tomas Jansson anhåller om ett
förhandsutlåtande gällande byggbarheten av de planerade tomterna på fastigheten
62-403-1-44 Norräng i Bråttö by. Tomas Jansson har fullmakt från de två övriga
delägarna i sterbhuset om att företräda dem i detta ärende.

Tomas Jansson har i sin anhållan bifogat en karta över hur eventuellt fyra (4) st
strandtomter skall brytas ut från fastigheten. Konstaterar att tomternas storlek är
planerade från ca 2 ha till ca 5 ha och strandlinjerna är mellan ca 75 m till ca 120 m.
Detta uppfyller med marginal kommunens krav på tomtstorlek och strandlinje. På
området finns dock ett antal fornlämningar som skall respekteras vid en eventuell
exploatering. Därtill finns ett vindkraftverk i närheten av dessa tomter vilket inskränker
på bebyggbarheten i.o.m. kommunens reglering i den kommunala
byggnadsordningen punkt 5 gällande placering av vindkraftverk. Om man vill
bebygga tomterna som är belägna närmare än de i kommunens upptagna krav skall
ett skriftligt samtycke finnas mellan markägaren och vindkraftsägaren där bägge
parterna är skriftligen entydigt överens om åtgärden.

Utdrag ur kommunens byggnadsordning punkt 5 gällande placering av vindkraftverk;
”5
PLACERING AV VINDKRAFTVERK

Utöver vad som i PBL § 67 stadgas om bygglov för vindkraftverk skall följande bestämmelser följas:

För beviljandet av bygglov för vindkraftverk krävs skriftligt samtycke från ägare av grannfastighet i
följande fall:

1) Om ljudtrycket från vindkraftsanläggningen beräknas överstiga 40 dB(A) LAeq invid bostads- och
fritidshus eller annan byggnad avsedd för övernattning, som befinner sig på grannes mark,

2) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd
för övernattning, som befinner sig på grannes mark är mindre än 400 meter,

3) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till bostads- och fritidshus eller annan byggnad avsedd
för övernattning, som befinner sig på grannes mark är mindre än 7 gånger vindkraftverkets
vingdiameter,

4) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till en annan uppvärmd byggnad än ovannämnda, som
befinner sig på grannes mark är mindre än 200 meter,

5) Om avståndet från vindkraftsanläggningen till grannfastighet är mindre än 100 meter.

Bullernivå (A) LAeq definieras som avvägd dygnsmedelljudnivå

Begränsningarna ovan motiveras med PBL 1 och 64 §§.”



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 9 1.2.2020 9/2

BTN: § 9

Bilaga 3, BTN: § 9/1.2.2021
Kartskiss

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter avge ett negativt förhandsutlåtande
gällande bebyggbarheten gällande de i bilagda kartskissen föreslagna tomterna.
Beslutet motiveras med att punkt 5 i Föglö kommuns byggnadsordning måste
uppfyllas.

Avgiften fastställs till 200 € enligt kommunens fastställda avgiftstaxa § 6 pt. 4.

Beslut:

Godkänns.
Avgift totalt 200,00 €.
___________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 10 1.2.2020 10

ANSÖKAN OM BYGGLOV DESIRÉE HALLBERG SVERIGE

BTN: § 10

Ärendet avfördes från föredragningslistan.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 11 1.2.2021 11/1

ANSÖKAN OM BYGGLOV JOAKIM NORDBERG & SALLA LAAKKONEN NÖTÖ

BTN: § 11

Joakim Nordberg & Salla Laakkonens ansökan om bygglov för nybyggnad av ett
varmgarage på fastigheten 62-417-2-26 Strandhem I i Nötö by.

Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på fasta Föglö med tre rågrannar.
Sökande har underrättat rågrannarna som inte har något att anföra gällande
byggnadsåtgärden.

Sökande planerar att uppföra garagebyggnad (88,5 m²) med 3 st garageinfarter samt
ett separat förråd med egen ingång.
Om byggnaden förses med tryckvatten skall golvbrunnarna i garagedelen vara
oljeavskiljande. Allt avloppsvatten skall ledas till en godkänd avloppsanläggning.
Byggnaden placeras väster om befintligt bostadshus på ca 15 m avstånd samt ca 20
m avstånd från rålinjen i sydväst. Konstateras att inbördes avståndet mellan
byggnaderna är tillräckligt mer än 8 m. Hänvisning till ÅBBS pt 5:611.
Byggnadens färgsättning; väggar gula med vita garageportar och röd takplåt.
Byggnadsinspektören har gjort en förberedande syn av den planerade
byggnadsplatsen och konstaterar att byggnadens placering är lämplig med hänsyn till
miljöns helhetsbild och smälter väl in i landskapsbilden. Byggnadsinspektören
förordar den planerade byggnadsplatsen.

Byggnadsinspektörens förslag:

Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap att bygglov beviljas
för den planerade garagebyggnaden.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
Byggnaden underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), konstruktionssyn och slutsyn skall förrättas på
bygget.
Avgift: 290 € + (38,5 m² x 2,50 €/m²) = totalt 386,25 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 6. I avgiften ingår samtliga syner som föreskrivs i bygglovet.
De föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 11 1.2.2021 11/2

BTN: § 11

Beslut:

Godkänns.
Bygglov garage Nr 1-2021.
Avgift totalt 386,25 €.
En ansvarig arbetsledare skall godkännas av byggnadsmyndigheten innan arbetet
påbörjas. Hänv. PBL 81 §.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 12 1.2.2020 12/1

ANSÖKAN OM BYGGLOV BENNY & ELIN MATTSSON GRANBODA

BTN: § 12

Benny & Elin Mattssons ansökan om bygglov för ett fritidshus på fastigheten 62-409-
1-29 Vestergård i Granboda by.

Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på fasta Föglö med tre rågrannar till det
aktuella skiftet av Vestergård. Sökande har underrättat rågrannarna vilka inte har
något att anföra gällande byggnadsåtgärden.

Sökande ansöker om att Vjaceslavs Voroncovs skall fungera som ansvarig
arbetsledare för byggnadsprojektet. Konstateras att den föreslagna personen inte
uppfyller kraven i PBF 4 § gällande behörigheten som arbetsledningen kräver.

Sökande planerar att uppföra ett fritidshus med en total våningsyta på 50,0 m².
Byggnaden inrymmer allstuga, WC, dusch, 3 st sovrum och en altan under tak
Byggnadens tak med en lutning av 18,43º utförs som ett sadeltak med svart takpapp.
Övriga byggnadens färgsätts i en brun nyans med vita fönster och dörrar.
Byggnadsinspektören konstaterar att byggnaden placeras ca 57,0 m från strandlinjen
i öster, ca 30 m från rålinjen norr och ca 26 m från befintlig strandbastu i sydost.
Byggnadsinspektören har gjort en förberedande syn av den planerade
byggnadsplatsen och konstaterar att byggnadens placering uppfyller kraven i
kommunens byggnadsordning gällande avstånd till strand och miljöanpassning.
Byggnaden grundläggs på plintar. Byggnadens grundläggningshöjd på minst + 2,0 m
över medelvattenståndet uppfylls, (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).
Byggnaden förses med tryckvatten. Sökande har lämnat in en särskild
miljötillståndsansökan till kommunen för godkännande av den planerade
anläggningen i fastigheten för hanteringen av avloppsvattnet från toaletten, duschen,
handfatet och diskbänken.

Byggnadsinspektörens förslag:

Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap att bygglov beviljas
för det planerade fritidshuset enligt ansökningshandlingarna.
Hänvisande till ovanstående moment två gällande underrättande av grannar (BL §
73).



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 12 1.2.2021 12/2

BTN: § 12

Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Vjaceslavs Voroncovs kan inte godkänns som ansvarig arbetsledare för
byggnadsåtgärden. Uppfyller ej behörighetskraven i PBF 4 §.
Sovrummens fönster skall vara öppningsbara och försedda med fasta beslag.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn skall
förrättas på byggnaden.
Avgift: 500 € + (50,0 m² x 5,00 €/m²) = totalt 750,00 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 3. I avgiften ingår samtliga syner som föreskrivs i bygglovet
De föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.

Beslut:

Godkänns.
Bygglov fritidshus Nr 2-2021.
Avgift: 750,00 €.
En ansvarig arbetsledare skall godkännas av byggnadsmyndigheten innan arbetet
påbörjas. Hänv. PBL 81 §.
__________
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ANTA OFFERT PROFESSIONELL DISKMASKIN TILL ANNAGÅRDENS CAFÉ

BTN: § 13

I kommunens driftsbudget för år 2021 finns det upptaget medel för inköp av en ny
diskmaskin till kommunens äldreboende Annagården. Kommunteknikern har begärt
in en offert från Elgiganten Åland på en professionell diskmaskin av Typen ASKO
DWC5926W.

Elgiganten Åland har offererat begärd maskin till ett belopp om 3 391,20 € inklusive
moms. (2 734,84 € exklusive moms). Offerten inkluderar 5 – års garanti om
produkten beställs senast den 2 februari 2021.

I kommunens driftsbudget finns det upptaget medel totalt 1 800,00 € exklusive moms.
Således behöver nämnden besluta om en omfördelning inom resultatområde på
935,00 €.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter anta offerten på totalt 3 391,20 € inklusive
moms (2 734,84 € exklusive moms).

Byggnads- och tekniska nämnden besluter tillika att omfördela totalt 935,00 € inom
resultatområdet genom att minska anslaget inom kontot 4390 ”Bygg. o. underhåll av
byggn. o. områden”. Inget inköp av jord (800 €) samt en minskning av reparations
anslag (135 €).

Beslut:

Godkänns.
___________
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DELGIVNING, SKRIVELSER OCH BESLUT

BTN: § 14

Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Gunnevi Linnea Söderlund har överlåtit hela fastigheterna

Svinö N:O 1, Gränsskär 62-413-1-6 till Bo-Erik Söderlund.
- Fastighetsöverlåtelse; Ann-Mari Eklunds dödsbo har överlåtit en kvotdel av

fastigheten Sikvarp 62-421-1-2 till Birgitta Inger Margaretha Sommarström.
- Fastighetsöverlåtelse; Thor Samuel Lindholms dödsbo har överlåtit hela

fastigheten Solvik 62-407-2-14 till Tom Lindholm.
- Fastighetsöverlåtelse; Carina Ros-Marie Henriksson har överlåtit hela fastigheten

Are´n 62-402-1-16 till Mats-Rune Bernhard Henriksson.
- Fastighetsöverlåtelse; Karl Åke Henriksson har överlåtit hela fastigheten Henriks

62-422-11-6 och fastigheten Vassa 62-422-7-30  till Andrea Caroline Henriksson
och Andreas Erik Johannes Henriksson.

- Analysrapport från M.A.T-fisk:s avloppsvatten den 17.11.2020.
- Analysrapport från Nordic Trout:s avloppsvatten den 20.11.2020.
- Analysrapport avloppsverket den 17.11.2020.
- Analysrapport avloppsverket den 15.12.2020.
- Analysrapport avloppsverket ”samhällsprov” den 17.11.2020.
- Analysrapport avloppsverket ”samhällsprov” den 15.12.2020.
- Analysrapport Stentorpa deponin den 20.11.2020.
- Analysrapport Degerby vattenverk den 15.12.2020.
- Kommunplanen 2021 - 2025.
- Budgeten 2021.
- Avgiftstaxorna för 2021.
- Kommunfullmäktiges beslut gällande avfallshanteringen/MISE
- Kommunfullmäktiges beslut gällande prisjustering av Degerby detaljplans tomter.
- Kommunfullmäktiges beslut gällande kommunens vägar/gator och dess

investeringsplan/-prioritering
- Kommunfullmäktiges beslut gällande slutrapporten nytt reningsverk
- Kommunfullmäktiges beslut gällande jourverksamheten 2021
- Kommunfullmäktiges beslut gällande rustmästarsysslan i branddepån 2021
- Kommunfullmäktiges beslut gällande arbetsledare och

servicemän/fastighetsskötarna 2021
- Kommunfullmäktiges beslut gällande anslag till gymskötseln och inköp vid

gymmet 2021
- Kommunfullmäktiges beslut gällande Agenda 2030 verksamheten 2021
- Kommunfullmäktiges beslut gällande anslag till Föglö FBK 2021
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Annagårdens pensionärsbostäders

hyra för år 2021.
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BTN: § 14

- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Föglö grundskolas hyra för år
2021.

- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Annagårdens hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande omsorgshemmet Annagårdens

hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Teckis källares hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande kommunens radhus hyra för år

2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Sjöräddningsskjulets hyra för år

2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Föglömuséets hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Stall & Förråds hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Bibliotekshusets hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Gymmets hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Kommungårdens hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande daghemmet Myrans hyra för år

2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Lilla Packhuset hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Väntsalens hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Lotsstugans hyra för år 2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Branddepåns hyra för år 2021.
- Kommunstyrelsens beslut att avföra ett ärende om detaljplaneändring i Degerby

centrum.
- Kommunstyrelsens beslut om avstängning av torgområdet för trafik och parkering

i Degerby centrum.
- Kommunstyrelsens beslut att fastställa principer mm. gällande slåtter av vägrenar

på kommunalvägar och gator.
- Kommunstyrelsens initiativ om gång- och cykelväg fram till Byviks vägskäl.
- Ålands landskapsregerings begäran gällande uppdateringar av

förvaltningsdokument för vatten.
- Ålands Skogsindustriers brev till ”Bästa skogsägare”
- Kommunens radhus flödesprotokollet gällande ventilationen i lägenhet 1 och 2.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll § 35 år 2020.
- Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll § 20 år 2020.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll § 35 år 2020.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll §§ 1 – 5 år 2021.

Förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig ovanstående skrivelser och beslut till
nämndens kännedom.
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BTN: § 14

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:

§§ 1, 7 - 8

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

Paragraferna §§ 2 – 6, 14

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:

§ 13

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;

§§ 9 - 12 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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