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Utfärdad den Sida

Byggnads- och tekniska nämnden 9.12.2020 2
Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag den 14.12.2020 kl. 18:00.

Kommungården i Föglö.

Paragraf nr

§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143

Ärende

Laglighet och beslutförhet
Val av protokolljusterare
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Byggnads- och tekniska nämndens protokoll 16.11.2020.
Ansökan om bygglov Benny & Elin Mattsson Granboda
Ansökan om bygglov Carl Sagulin & Johan Sagulin
Överföring av anslag från 2020 års budget till 2021
Indrivningsärende kund nr. 5136 VA-fakturor
Kommunala renhållningen 2021
Delgivning

– – – –
Det justerade protokollet framläggs till allmänt påseende i Kommungården fr.o.m.
tisdagen den 15.12.2020, under ordinarie kanslitid.
– – – –

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

Intygar

Föglö 9.12.2020

Beatrice Teir
kanslist
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Byggnads- o. tekniska nämnden 134 14.12.2020 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BTN: § 134

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:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
_________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

BTN: § 135

FÖRSLAG:

Protokollet justeras måndagen den 14.12.2020. Nämnden utser en protokolljusterare.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Leif Eriksson.
__________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BTN: § 136

BESLUT:

Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________
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Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 137 14.12.2020 4

PROTOKOLL

BTN: § 137

Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 16.11.2020.

BESLUT:

Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________
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Byggnads- o. tekniska nämnden 138 14.12.2020 5/1

ANSÖKAN OM BYGGLOV BENNY & ELIN MATTSSON GRANBODA

BTN: § 138

Benny & Elin Mattssons ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt bostadshus
på Fygheldegård 62-409-1-27 i Granboda by.

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

Befintligt bostadhus byggs i med ett torn omfattande källarplan, våningsplan 1 – 3 på
totalt 87 m² och därtill byggs verandan ut med 6 m². Den totala tillbyggnadsytan utgör
93 m².
Konstruktionsritningar över tornets konstruktion skall lämnas till
byggnadstillsynsmyndigheten för godkännande innan arbetet inleds.
Tillbyggnaden består av följande utrymmen. Förstorad veranda med 6 m² till totalt 14
m², filmrum 21,75 m² i källarplanet, matsal 21,75 m² i våningsplan 1, sovrum 21,75 m²
i våningsplan 2 och ateljé 21,75 m² i våningsplan 3.
Tillbyggnadens färgsättning samma som befintlig byggnad; tak grå plåt, fasadpanel
och takfot ljus torkosblå, fönstersmygar, stolpar, räcken gröna, fönsterbågar och
spröjs vita och dörrar turkosa.
Tillbyggnaden är belägen på en +-höjd mer än 2,0 m över medelvattenståndet. PBF §
21.
Tillbyggnaden ansluts till den enskilda avloppsanläggningen för fastigheten.
En energiberäkning för tillbyggnaden har presenterats vilken visar att tillbyggnaden
uppfyller kraven i Ålands byggbestämmelsesamling kapitel 9 Energihushållning.
Enligt beräkningen uppfyller tornets olika konstruktionsdelar klimatskärmskraven i
tabell 9:92.
Sökande ansöker om att husbyggare Tony Bromark skall fungera som ansvaring
arbetsledare för tillbyggnadsprojektet.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden beviljar ett bygglov för tillbyggnaden av
bostadshuset med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap med följande
villkor;
- De av byggnads- och brandmyndigheten gjorda anmärkningar på ritningarna skall

följas. Räddningsverkets yttrande bifogas bygglovet.
- Alternativ utrymmningsväg från våningsplan skall vara möjlig genom fönster och

väggfast utrymningsstege. Ett extra steg under utrymningsfönster kan krävas för
säker förflyttning till utrymningsstegen.
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-Byggnads- o. tekniska nämnden 138 14.12.2020 5/2

BTN: § 138

- Byggnaden skall förses med ett lämpligt antal brandvarnare minst en (1) st per
våningsplan.

- Byggnaden skall förses med ett första släckningsutrustning, förslagsvis en
pulversläckare på 6 kg och en brandfilt.

- Ett inledande möte skall hållas med byggnadsinspektionen innan byggnation
påbörjas. Byggherren kallar till mötet.

- En ansvarig arbetsledare ska vara utsedd och godkänd av byggnadsinspektionen
innan arbetet inleds.  Husbyggare Tony Bromark kan godkännas till ansvarig
arbetsledare för detta bygge. Den ansvariges uppgifter framgår ut PBF:ningens
25 §.

- Adressnummerskylt skall sättas upp på en synlig plats på byggnaden.
Adressnummerskylten skall vara monterad senast vid ibruktagningssynen.
Hänvisning till PBF 100 §.

- På fastigheten skall finnas en ordnad avfallshanteringsplats.Hänvinsing ByggF 17
§.

- Konstruktions-, VVS- och El-ritningar skall lämnas till
byggnadstillsynsmyndigheten för godkännande.

- Generellt för hela tillbyggnadsdelen skall byggnadsåtgärderna uppfylla de krav
som ställs i Ålands byggbestämmelsesamling (ÅBBS). Speciellt följande avsnitt
skall följas; Avsnitt 3: Tillgänglighete, bostadsutformning, rumshöjd och
driftutrymmen vid byggande, Avsnitt 4: Bärförmåga, stadga och beständighet vid
byggande, Avsnitt 5: Brandskydd vid byggande, Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
vid byggande, Avsnitt 7: Bullerskydd vid byggande, Avsnitt 8: Säkerhet vid
användning vid byggande och Avsnitt 9: Energihushållning vid byggane.

Hänvisnade till ovanstående moment 2 gällande underrättande av grannar (PBL §
73).

Botten- och dräneringssyn (grundsyn), konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn skall
förrättas på bygget. Hänvisning till PBF 27 §.

Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Avgift tillbyggnad bostadshus: 360 € + ( 93,0 m² x 2,00 €/m²) = 546,00 €, enligt
kommunens bygglovstaxa § 2 pt. 1.

Beslut:
Godkänns.
Bygglov tillbyggnad bostadshus Nr 30 – 2020.
Avgift: 546,00 €.
__________
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Byggnads- o. tekniska nämnden 139 14.12.2020 6/1

ANSÖKAN OM BYGGLOV CARL SAGULIN & JOHAN SAGULIN SVERIGE

BTN: § 139

Carl Sagulin & Johan Sagulins ansökan om bygglov för en gäststuga på Vårholm 62-
415-2-8 i Kallsö by.

Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstaeras att byggnadsplatsen är belägen på fasta Föglö med en rågranne.
Sökande har underrättat rågrannen, som inte har något att anföra gällande
byggnadsåtgärden.

Sökande ansöker om att byggentreprenör Tony Håkans skall fungera som ansvarig
arbetsledare för byggnadsprojektet.

Sökande planerar att uppföra en gäststuga med ett integrerat förråd med en total
våningsyta på 26,7 m². Byggnaden inrymmer en allstuga (17,0 m²), och en förrådsdel
(9,7 m²) i samma byggnad. Allstugan förses med en liten braskamin. Byggnaden blir
isolerad.
Byggnadens tak med en lutning av 12º utförs som ett pulpettak. Takmaterialet är
bandslagen takplåt svart. Övriga byggnadens färgsätts i en brun nyans med röda
foder enligt det befintliga fritidshuset på fastigheten.
Byggnaden förses inte med el eller vatten. Om byggnaden förses med tryckvatten
skall en särskild ansökan lämnas in till kommunen gällande gråvattenhanteringen.
Konstateras att byggnaden placeras ca 32 m från en ”smal” insticksvik i norr samt ca
30 m till strandlinjen i sydväst. Byggnaden placeras på samma plats som ett befintligt
förråd finns vilket rives. Avståndet till huvudbyggnaden/fritidshuset är ca 12 m vilket
ligger norr om den planerade gäststugan.
Byggnadsinspektören har gjort en förberedande syn av den planerade
byggnadsplatsen och konstaterar att den planerade byggnaden är anpassad till
omgivande miljön.
Byggnaden grundläggs på plintar till fast botten. 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.

Byggnadsinspektörens förslag:

Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap att bygglov beviljas
för det planerade gäststugan/fritidshuset enligt ansökningshandlingarna.
Hänvisande till ovanstående moment två gällande underrättande av grannar (PBL §
73).
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BTN: § 139

Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Tony Håkans kan godkännas som ansvarig arbetsledare för denna byggnadsåtgärd,
(PBL § 81). Den ansvarigas uppgifter framgår ur PBF:ningens 25 §.
Eldstaden och dess skorstenar skall installeras enligt leverantörens anvisningar så att
en säker installation erhålls och ÅBBS avsnitt 5 och 8 uppfylls.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn skall
förrättas på byggnaden.
Avgift: 500 € + (26,7 m² x 5,00 €/m²) = totalt 633,50 €, 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 31 - 2020.
Avgift: 633,50 €.
__________
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Byggnads- o. tekniska nämnden 140 14.12.2020 7

ÖVERFÖRING AV ANSLAG FRÅN 2020 ÅRS BUDGET TILL 2021

BTN: § 140

Kommunteknikern har gått igenom budgeten för år 2020 och konstaterar att vissa
planerade projekt inom driftsbudgeten som inte har verkställts inom år 2020 bör
därmed föras över till 2021 års budget för att hinna verkställa dessa projekt/åtgärder.
Dessa listas nedan;

Driftsbudgeten
- 4400 – 503 Gator och vägljusnät, utbyte av armaturer på vägbelysningen mm.

2 300 €
- 4400 – 521 Tekniska nämnden. Plantering av lämplig häck vid

vid ställplatserna 1 500 €
- 4580 – 521 Tekniska nämnden. Torkställning till mattvätten 300 €
- 4390 – 550 Kommunala vägar, underhållsdikning mm 4 000 €
- 4580 – 550 Kommunala vägar, 2 st skyltar 600 €

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter anhålla om att ovanstående listade
projekt/anslag överförs till 2021 års budget.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Godkänns.
__________
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Byggnads- o. tekniska nämnden 141 14.12.2020 8

INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR. 5136 VA-FAKTUROR

BTN: § 141

Kund nr 5136 har erlagt hela fordran som hänför sig till åren 2016 och 2017 dock
återstår en del av räntan för denna fordran. Återstående fordran är således totalt
44,90 €.

Byggnads- och tekniska nämnden bör sålunda besluta om eventuell vidare
indrivningsförsök samt eventuell avskrivning av fordran med beaktande av fortsatta
kostnader för indrivningsförsök.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter att avskriva gäldenärens totala fordran på
44,90 €. Kommunen besluter vidare att fortsättningsvis bevaka fordran tills den
preskriberas.

Beslut:

Godkänns.
__________
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Byggnads- o. tekniska nämnden 142 14.12.2020 9

KOMMUNALA RENHÅLLNINGEN 2021

BTN: § 142

Kommunfullmäktige beslöt den 12.12.2019 att utreda ett eventuellt återinträde i
Ålands Miljöservice fr.o.m. 2021 om det är det mest fördelaktiga alternativet för
kommuninnevånarna. Samtidigt godkände kommunfullmäktige den reviderade
avfallsplanen för kommunen. Kommunfullmäktige har inte ännu slutligen tagit
ställning till ett eventuellt återinträde i Ålands Miljöservice eller om den kommunala
avfallshanteringen skall ske i egen regi. Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige är att även efter 2021 sköta den kommunala avfallshanteringen i
egen regi.

I.o.m. att den utredning som nämnden har gjort gällande den framtida kommunala
avfallshanteringen och att det slutliga beslutet i kommunen kommer att dröja har
byggnads- och tekniska nämnden varit i kontakt med kommunens entreprenör som i
dagsläget sköter den kommunala avfallshanteringen och frågat om de är beredda att
fortsätta ett (1) år till enligt gällande avtal. Entreprenören ställer sig positiv till detta.
Entreprenören önskar en indexjustering av entreprenadpriset på 3,6 % i.o.m. att
ingen indexjustering har verkställts år 2020.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter att fortsätta med den nuvarande
entreprenören ett (1) år till enligt det tidigare avtalet med en indexjustering om 3,6 %
av entreprenadsumman.

Beslutet motiveras med att detta ger möjlighet för nämnden att anpassa och
upphandla den kommunala renhållningen enligt kommunfullmäktiges beslut som görs
i slutet på detta år.

Beslut:

Godkänns.
__________
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DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT

BTN: § 143

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Henry Walter Janssons dödsbo har överlåtit ett nytt

outbrutet område av fastigheten Nyhagen 62-403-1-40 i Bråttö by till Eva
Christina Carlsdotter Littke, Karl Johan Viking Rydqvist och Alexandra Louise
Karlsdotter Weigel.

- Fastighetsöverlåtelse; Sven Runar Sjöberg har överlåtit hela fastigheten
Vestervik 62-409-1-21 i Granboda by till Guy-Håkan Sjöberg.

- Fastighetsöverlåtelse; Samu Antti Mäkelö har överlåtit hela fastigheten
Åkersberga 62-414-2-11 i Jyddö by till Bror Daniel Lundberg och Annica Susanna
Strömberg.

- Fastighetsöverlåtelse; Christina Maria Karlsson har överlåtit hela fastigheten
Åkermarks 62-409-2-11 i Granboda by till Lars Thomas Karlsson, Ingela Elisabeth
Maria Karlsson och Björn Olov Karlsson.

- Fastighetsöverlåtelse; Monika Kyllikki Strandell har överlåtit hela fastigheten
Mellantomten 62-406-5-49 i Degerby by till Eva Carola Klint Edlund.

- Fastighetsöverlåtelse; Tore Allan Sviberg har överlåtit hela fastigheten Gripöholm
62-4066-48 i Degerby by till Gert Allan Sviberg.

- Socialsekreterarens beslut gällande inflyttning i rum 5 omsorgshemmet
Annagården från den 13.11.2020.

- Kommunfullmäktiges beslut gällande tilläggsbudget för år 2020.
- Kommunfullmäktiges beslut gällande tilläggsanslag kommunens radhus.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll §§ 33 – 34.
- Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll §§ 18 – 19.

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:

§§ 134, 140 - 141

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

Paragraferna §§ 135 - 137, 143

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

§ 142

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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§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

BESVÄRSUNDERVISNING

Kommunalbesvär

Förvaltningsbesvär kan i enlighet med 96 § plan- och bygglagen (2008:102) anföras över följande paragrafer;

§§ 138 - 139 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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