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Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid
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Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den Sida

Byggnads- och tekniska nämnden 14.10.2020 2
Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag den 19.10.2020 kl. 18:00.

Kommungården i Föglö.

Paragraf nr

§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§   112
§   113
§   114
§   115
§   116
§   117
§   118
§   119
§   120
§   121

Ärende

Laglighet och beslutförhet
Val av protokolljusterare
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
Byggnads- och tekniska nämndens protokoll 28.09.2020.
Rivningsanmälan Viola Fyrvall Mariehamn
Ansökan om bygglov Cecilia Karlsson-Llorens Spanien
Ansökan om bygglov Linda Malmlund Hammarland
Ansökan om bygglov Peter Rajalin Åbo
Ansökan om bygglov Viola Fyrvall Mariehamn
Ansökan om bygglov Johanna & Tom Borenius Mariehamn
Kommunens radhus anta anbud på lägenhetsrenovering
Tilläggsbudget 2020
Indrivningsärende kund.nr. 5143 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund.nr. 5136 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund.nr. 5195 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund nr. 5312 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund.nr. 5411 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund.nr. 5451 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund.nr. 5533 renhållningens grundavgift mm.
Indrivningsärende kund.nr. 5945 renhållningens grundavgift
Indrivningsärende kund.nr. 5882 renhållningens grundavgift
Delgivning

– – – –
Det justerade protokollet framläggs till allmänt påseende i Kommungården fr.o.m.
tisdagen den 20.10.2020, under ordinarie kanslitid.
– – – –

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

Intygar

Föglö 14.10.2020

Beatrice Teir
kanslist
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Byggnads- o. tekniska nämnden 100 19.10.2020 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

BTN: § 100

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: § 101

FÖRSLAG:

Protokollet justeras måndagen den 19.10.2020. Nämnden utser en protokolljusterare.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Katarina Mörn.
__________

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

BTN: § 102

BESLUT:

Föredragningen godkänns utan förändringar.
__________
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PROTOKOLL

BTN: § 103

Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 28.09.2020.

BESLUT:

Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________
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RIVNINGSANMÄLAN VIOLA FYRVALL

BTN: § 104

Viola Fyrvall har lämnat in en rivningsanmälan enligt plan- och bygglagens 69 §
gällande ett bostadshus på Liewendahls RNr 4:39 i Sonboda by (Näversholma).

Rivningsanmälan skall var inlämnad minst 2 månader före byggnaden rivs. Därmed
kan denna byggnad rivas tidigast den 10 oktober 2020. Byggnadsnämnden eller
någon av nämnden utsedd person eller myndighet har rätt att göra inspektioner och
mätningar i byggnaden för att dokumentera den under denna tid.

Rivningsanmälan är skickad till kännedom till Ålands landskapsregerings utbildnings-
kulturavdelningen, kulturbyrån enheten för kulturarvsförvaltningen och de har lämnat
ett utlåtande daterat 26.8.2020.

Byggnadsinspektörens förslag:

Föglö kommun genom Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig till kännedom
rivningsanmälan gällande fastigheten 62-422-4-39 Liewendahls i Sonboda by,
(Näversholma).

Byggherren Viola Fyrvall skall före rivningsarbetena påbörjas lämna in för
godkännande en ansvarig arbetsledare för arbetena, hänv. till plan- och bygglagens
81 §. Den ansvariga arbetsledaren skall uppfylla kompetenskraven i plan- och
byggförordningens 4 §. Den ansvariga arbetsledarens uppgifter framgår ur plan- och
byggförordningens 25 §.

Rivningsavfallet skall på ett hållbart sätt omhändertas enligt gällande lagstiftning.

Behandlingsavgift 0,00 €, hänv. till bygglovstaxan § 13.

Beslut:

Godkänns.

Rivningsanmälan 1 – 2020.
___________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV CECILIA KARLSSON-LLORENS SPANIEN

BTN: § 105

Cecilia Karlsson-Llorens ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage på
Stenudden 62-423-2-26 i Stentorpa by.

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

Sökande planerar att bygga en garagebyggnad på 24 m² ihop med befintligt
teknikrum på 10 m². I samband med uppförandet av garagebyggnaden kommer
teknikrummet att isoleras.
Byggnaden placeras norr om befintligt fritidshus på ca 22 m avstånd samt ca 36 m
avstånd från rålinjen i sydost.
Byggnadens färgsättning; ej redovisad i ansökan.
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 det planerade garagebyggnaden samt för tilläggsisoleringen av teknikrummet.
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: totalt 255,00 €, enligt kommunens byggnadslovstaxa § 2 pt. 7. I avgiften ingår
samtliga syner som föreskrivs i bygglovet.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.

Beslut:

Godkänns.
Bygglov garage samt tilläggsisolering av teknikrum Nr 24-2020.
Avgift totalt 255,00 €.
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV LINDA MALMLUND HAMMARLAND

BTN: § 106

Linda Malmlunds ansökan om bygglov för en strandbastu på Solsidan 62-424-2-35 i
Ulversö by.

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

Sökande planerar att uppföra en strandbastu med en total våningsyta på 13,9 m².
Byggnaden inrymmer bastu på 5,7 m² och ett förrum på 7,0 m².
Byggnaden förses endast med bärvatten i detta skede. Rekommenderas dock att en
liten sedimenteringsbrunn kompletterad med en enkel infiltrering anläggs upp mot
land för gråvattenhanteringen, (så lång väg som möjligt från havet med utsläppet).
(Om byggnaden förses med tryckvatten skall en särskild ansökan lämnas in till
kommunen gällande gråvattenhanteringen).
Byggnadens färgsättning ljusgrå nyans.
Konstateras att byggnaden placeras ca 3 m från strandlinjen i söder.
Byggnaden placerad på plan yta invid den tidigare rålinjen. 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. Byggnadens grundläggningshöjd minst + 1,5 m
över medelvattenståndet, hänvisning till Föglö kommuns byggnadsordning pt 3.1.3.
Ålands byggbestämmelsesamling skall följas vid bygget.
Sökande föreslår att elektriker Simon Mattsson kan godkännas som ansvarig
arbetsledare för detta specifika projekt.

Byggnadsinspektörens förslag:

Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap att bygglov beviljas
för den planerade strandbastun.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
Byggnaden underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Bastuspisen samt skorsten installeras enligt leverantörens anvisningar så att en
säker installation erhålls och ÅBBS avsnitt 5 och 8 uppfylls.
Elektriker Simon Mattsson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta specifika
byggnadsprojektet, (gäller endast detta bygglov). Hänvisning PBL 81 §. Den
ansvarigas uppgifter framgår ur PBF:ningens 25 §.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), kanalsyn, konstruktionssyn och slutsyn skall
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BTN: § 106

Botten- och dräneringssyn (grundsyn), kanalsyn, konstruktionssyn och slutsyn skall
förrättas på bygget.
Avgift: 500 € + (13,9 m² x 5,00 €/m²)= totalt 569,50 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 4. 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 strandbastu Nr 25-2020.
Avgift: 569,50 €
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV PETER RAJALIN ÅBO

BTN: § 107

Peter Rajalins ansökan om bygglov för ett fritidshus på Flatskär 62-415-3-30 i Kallsö
by.

Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på en holme i Föglö med en rågranne.
Sökande har underrättat rågrannen samt den närmaste bebyggda holmens ägare.
Dessa två fastighetsägare har inte något att anföra gällande byggnadsåtgärden.

Sökande ansöker om att byggnadsingenjör Johan Gustavsson skall fungera som
ansvarig arbetsledare för byggnadsprojektet.

Sökande planerar att uppföra ett fritidshus med en total våningsyta på 40,0 m².
Byggnaden inrymmer en allstuga (26,5 m²), WC/tvättrum (4,5 m²), bastu (4,5 m²) och
ett sovloft (11,1 m²) under samma takkonstruktion.
Byggnadens tak med en lutning av 36º utförs som ett sadeltak. Takmaterialet är
bitumenfilt – schingel i mörkgrå nyans. Övriga byggnadens färgsätts i en brun nyans
med mörkgråa foder samt fönster och dörrar i mörkgrått.
Byggnaden förses med tryckvatten och en miljötoalett. Sökande har lämnat in en
miljötillståndsansökan för godkännande gällande hanteringen av gråvattnet och
miljötoaletten vid fastigheten.
Konstateras att byggnaden placeras ca 10 m från en ”smal” insticksvik i öster samt ca
15 m till en insticksvik i sydväst. Byggnaden placeras i ett klåv där den tidigare
fiske/jaktstugan har varit placerad. Avståndet till den ”egentliga” strandlinjen i öster är
större än 40 meter och till den ”egentliga” strandlinjen i sydväst är ca 30 meter.
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 fritidshuset enligt ansökningshandlingarna.
Hänvisande till ovanstående moment två gällande underrättande av grannar (BL §
73).
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BTN: § 107

Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Johan Gustavsson godkänns som ansvarig arbetsledare för byggnadsåtgärden, (PBL
§ 81). Den ansvarigas uppgifter framgår ur PBF:ningens 25 §.
Eldstaden och bastuspisen 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 € + (40,0 m² x 5,00 €/m²) = totalt 700,00 €, 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. Rekommenderas att byggnaden färgsätts i en grå nyans så att den
smälter in i omgivande natur.
Bygglov fritidshus Nr 26-2020.
Avgift: 700,00 €.
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV VIOLA FYRVALL MARIEHAMN

BTN: § 108

Viola Fyrvalls ansökan om bygglov för uppförande av ett bostadshus på Liewendahls
62-422-4-39 i Sonboda by (Näversholma).

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

Ett bostadshus i ett plan på totalt 107,5 m² placeras enligt situationsplan relativt
centralt på tomten ca 41 m från rålinjen i öster, ca 116,5 m från rålinjen i söder och ca
44 m till strandlinjen i norr.
Grundläggning till fast botten på sockel.
Byggnaden består av följande utrymmen. Entré/hall (2,8 m²), vardagsrum (18,8 m²),
kök (17,7 m²), sovrum 1 (10,5 m²), sovrum 2 (12,7 m²), sovrum 3 (13,4 m²),
grovingång (6,8 m²) och WC/duschrum (8,5 m²).
Byggnadens färgsättning vanlig röd kulör med vita foder med svart plåttak.
Byggnaden är belägen på en +-höjd mer än 2,0 m över medelvattenståndet. PBF §
21
Byggnaden ansluts till en egen enskild avloppsanläggning. En skild ansökan har
lämnats in på en 3-kammarbrunn + markbädd och en fosforfällande enhet.
Hushållsvattentillgången skall lösas med borrbrunn vid fastigheten.
Myndighetsbeslutet från ÅMHM är bifogad bygglovsansökan gällande borrning av
hushållsvattenbrunn. Hänvisning till Föglö kommuns ByggO pt 6 vattenförsörjning.

En energibalansberäkning har presenterats vilken visar att byggnaden uppfyller
kraven i Ålands byggbestämmelsesamling kapitel 9 Energihushållning. Specifik
energianvändning 55 kWh/m² per år, kravet 55 kWh/m² per år. Hänvisning till Ålands
byggbestämmelsesamling tabell 9:23b.

Sökande ansöker om att byggnadsingenjör Johan Gustavsson skall fungera som
ansvarig arbetsledare för byggnadsprojektet och Niklas Mattsson som ansvarig
arbetsledare för FVA-arbetena i byggnadsprojektet.

Byggnadsinspektörens förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden beviljar ett bygglov för 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.
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BTN: § 1084

- Serviceled till skorsten och övrig taksäkerhetsutrustning enligt Ålands
byggbestämmelsesamling punkt 8:24.

- Byggnaden skall förses med ett lämpligt antal brandvarnare.
- Byggnadens skall förses med ett första släckningsutrustning, förslagsvis en

pulversläckare på 6 kg.
- Öppningsbara fönster i samtliga sovrum.
- Kanalsyn skall göras innan man bygger in rökkanalerna gäller även

ventilationsdragningarna.
- En bruks- och underhållsanvisning ska upprättas över bostadshuset i enlighet

med plan- och bygglagens 84 § och ska finnas tillhands vid slutsynen.
- Ett inledande möte ska hållas med byggnadsinspektionen innan byggnation

påbörjas. Byggherren kallar till mötet.
- En ansvarig arbetsledare ska vara utsedd och godkänd av

byggnadsinspektionen innan arbetet inleds. Johan Gustavsson kan godkännas
till ansvarig arbetsledare för bygget. Den ansvariges uppgifter framgår ur
PBF:ningens 25 §.

- En ansvarig FVA-arbetsledare ska vara utsedd och godkänd av
byggnadsinspektionen innan arbetet inleds. Niklas Mattsson kan godkännas till
ansvarig FVA-arbetsledare för bygget. Den ansvariges uppgifter framgår ur
PBF:ningens 25 §.

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

- På fastigheten skall finnas en ordnad avfallshanteringsplats, hänv. ByggF 17 §.
- Konstruktions- VVS- och El-ritningar skall lämnas till byggnadskontoret för

godkännande.
- Generellt för hela byggnaden skall alla byggnadsåtgärder uppfylla de krav som

ställs i Ålands byggbestämmelsesamling (ÅBBS).Speciellt följande avsnitt skall
följas; Avsnitt 3: Tillgänglighet, 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 byggande.

Hänvisande till ovanstående moment gällande hörande av grannar (BL § 73).

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

Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
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BTN: § 108

Avgift bostadshus: 360 + (107,5 m² x 2,00 €/m²) = 575,00 €, enligt kommunens
bygglovstaxa § 2 pt 1.

Beslut:

Godkänns.
Bygglov bostadshus Nr 27-2020.
Avgift: 575,00 €.
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV JOHANNA OCH TOM BORENIUS MARIEHAMN

BTN: § 109

Johanna och Tom Borenius ansökan om bygglov för en strandbastu på
Lillängskärskläppen 62-403-2-3 i Bråttö by.

Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på en egen holme i Föglö utan
rågrannar förutom vattengrannar.

Sökande planerar att uppföra en strandbastu med en total våningsyta på 15,0 m².
Byggnaden inrymmer bastu på 5,0 m² och bastustuga på 10,0 m².
Byggnaden förses endast med bärvatten i detta skede. Rekommenderas dock att en
liten sedimenteringsbrunn kompletterad med en enkel infiltrering anläggs upp mot
land för gråvattenhanteringen, (så lång väg som möjligt från havet med utsläppet).
(Om byggnaden förses med tryckvatten skall en särskild ansökan lämnas in till
kommunen gällande gråvattenhanteringen).
Byggnadens färgsättning mörkgrå nyans.
Konstateras att byggnaden placeras ca 10 m från strandlinjen i väster.
Byggnaden placerad i kanten till det släta berget i ”skogsbrynet” på holmen.
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. Byggnadens grundläggningshöjd minst + 1,5 m
över medelvattenståndet, hänvisning till Föglö kommuns byggnadsordning pt 3.1.3.
Ålands byggbestämmelsesamling skall följas vid bygget.
Ansvarig arbetsledare för projektet bestäms vid ett  senare tillfälle och lämnas in för
godkännande till byggnadstillsynsmyndigheten.

Byggnadsinspektörens förslag:

Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap att bygglov beviljas
för den planerade strandbastun.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
Byggnaden underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Bastuspisen samt skorsten installeras enligt leverantörens anvisningar så att en
säker installation erhålls och ÅBBS avsnitt 5 och 8 uppfylls.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), kanalsyn, konstruktionssyn och slutsyn skall
förrättas på bygget.
Avgift: 500 € + (15,0 m² x 5,00 €/m²)= totalt 575,00 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 4. I avgiften ingår samtliga syner som föreskrivs i bygglovet.
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BTN: § 106

De föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.

Beslut:

Godkänns.
Bygglov strandbastu Nr 28-2020.
Avgift: 575,00 €
__________
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KOMMUNENS RADHUS ANTA ANBUD PÅ LÄGENHETSRENOVERING

BTN: § 110

I kommunens radhus lägenhet nr 3 har skett en mindre vattenskada när
huvudvattenledningen till denna huskropp började läcka. Fastighetsjouren var snabbt
på plats och stängde av vattnet till denna huskropp för att minimera vattenskadan.

I samband med vattenskadan beslöt den nuvarande hyresgästen att flytta ut ur
lägenheten upp till Annagårdens pensionärsbostäder. Med anledning av detta har
kommunteknikern gjort en syn av lägenheten och konstaterar att en fullständig
renovering av lägenheten krävs. Kommunteknikern har utarbetat anbudshandlingar
för renoveringen vilka godkändes av nämnden i § 98 den 28.9.2020. Kungörelsen
anslogs den 30.9.2020.
Anbudet skall vara nämnden tillhanda senast den 19.10.2020 kl. 10.00.

Anbud skulle vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast måndagen den
19 oktober kl. 10.00.

Inom utsatt tid inlämnades 0 st anbud.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter att projektet direktupphandlas enligt
tidigare godkända entreprenadhandlingar.

BESLUT:

Godkänns. Beslutet delegeras till ansvarig tjänsteman under förutsättning att
budgeten hålls och de godkända entreprenadhandlingarna följs.
__________
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TILLÄGGSBUDGET 2020

BTN: § 111

Uppgörs tilläggsbudget för byggnads- och tekniska nämndens resultatområden och
kostnadsställen 2020.

Det finns för 2020 inga möjligheter för nämnden att omfördela anslag inom nämndens
resultatområden för att täcka de underskott som finns. Följande resultatområden
kräver tilläggsanslag, Byggnadsinspektionen, Annagården, daghemmet Myran,
Kommungården, Föglö grundskola, Lagerhallen, Tulludden, Kommunens radhus,
vatten- och avloppsverket.

Bilaga 2, BTN: § 111/19.10.2020
Tilläggsbudget för år 2020

Kommunteknikerns förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden besluter hos kommunstyrelsen anhålla om
tilläggsanslag stort 73 923 € med hänvisning till bifogad anhållan med motiveringar.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5143 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 112

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5143.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 100,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, mm. 110,10 €

Gäldenären äger en fastighet 62-420-3-9 Stangkläpp i kommunen med ett fritidshus
på.

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 ge kund nr 5143 en sista chans att
reglera fordran på 110,10 € inklusive moms per den 30.10.2020. Om fordran inte är
reglerad detta datum vidtar kommunen indrivningsåtgärder utan vidare information.

Beslut:

Godkänns.
__________



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö      /      2020

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

Byggnads- o. tekniska nämnden 113 19.10.2020 14

INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5136 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 113

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5136.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 150,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, mm. 159,51 €

Gäldenären äger en fastighet 62-406-3-60 Tomt 4/Kv 40625 i kommunen med ett
bostadshus på.

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 driva in fordran på 159,51 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5195 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 114

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5195.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 100,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019 100,00 €

Gäldenären äger en fastighet 62-422-4-22 Tallberga i kommunen med ett fritidshus
på.

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 driva in fordran på 100,00 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5312 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 115

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5312.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 39,58 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, återstående delen 39,58 €

Gäldenären äger en fastighet 62-425-3-12 Norrbacka i kommunen med ett
bostadshus på.

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 driva in fordran på 39,58 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5411 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 116

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5411.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 100,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, mm. 110,10 €

Gäldenären äger en fastighet 62-417-2-38 Östergårds i kommunen med ett fritidshus
på.

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 driva in fordran på 110,10 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5451 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 117

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5451.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 100,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, mm. 108,42 €

Gäldenären äger en fastighet 62-412-5-26 Sabinedal i kommunen med ett fritidshus
på.

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 ge kund nr 5451 en sista chans att
reglera fordran på 108,42 € inklusive moms per den 30.10.2020. Om fordran inte är
reglerad detta datum vidtar kommunen indrivningsåtgärder utan vidare information.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5533 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT MM.

BTN: § 118

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5533.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 196,70 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, fast bosatt, mm. 150,00 €
2. Renhållningens grundavgift 2019, internt fritidshus 45,00 €
3. Mottagningsavgift vid kommunens ÅVC 2019, brännbart restavfall 32,00 €

Gäldenären bor i ett bostadshus och ett internt fritidshus på fastigheten 62-402-1-20.

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 driva in fordran på 228,70 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5945 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 118

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5945.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 100,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019, återstående delen 100,00 €

Gäldenären äger en fastighet 62-420-2-25 Västra Strandgård i kommunen med ett
fritidshus på.

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 driva in fordran på 100,00 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
__________
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INDRIVNINGSÄRENDE KUND NR 5882 RENHÅLLNINGENS GRUNDAVGIFT

BTN: § 120

Föglö kommun har trots påminnelser fortfarande utestående fordran på kund nr 5882.
Fordran gäller renhållningens grundavgift för år 2019. Fordran utgör totalt 100,00 €
och därtill tillkommer påminnelseavgifter och räntor från fakturans förfallodag.
Fordran specificeras nedan;

1. Renhållningens grundavgift 2019 100,00 €

Gäldenären äger en fastighet 62-415-2-28 Grannas i kommunen med ett fritidshus
på.

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 driva in fordran på 100,00 € inkl.moms
samt tillkommande lagstadgad förseningsränta fr.o.m. fakturans förfallodag och
påminnelseavgifter jämte övriga indrivningskostnader.

Beslut:

Godkänns.
_________
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DELGVINING SKRIVELSER OCH BESLUT

BTN: § 121

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Stina Birgitta Colérus har överlåtit hela fastigheten Berghäll

62-406-5-2 i Degerby by till Florian Haug och Maria ElisabethStenberg-Haug.
- Fastighetsöverlåtelse; Lars Leonard Sundblom har överlåtit ett nytt outbrutet

område av fastigheten Högholm 62-407-2-46 i Finholma by till Vjaceslavs
Voroncovs.

- Fastighetsöverlåtelse; Karl Gustav Roald Englund har överlåtit hela fastigheten
Utgård 62-403-1-33 i Bråttö by till Tony Karl Göran Håkans.

- Fastighetsöverlåtelse; Gisela Evelina Björklund har överlåtit hela fastigheten
Nedergård 62-404-1-16 i Brändö by till Tobias Nils Ivar Gustafsson.

- Fastighetsöverlåtelse; Tor Erik Axel Englund (dödsbo) har överlåtit hela
fastigheten Tottesund 62-402-3-24 i Björsboda by till Nina Michaela Erikslund och
Jan Rune Manselin.

- Fastighetsöverlåtelse; Estrid Elverskog har överlåtit en kvotdel av fastigheten
Smedsbacken 62-409-2-18 i Granboda by till Johan Elverskog.

- Fastighetsöverlåtelse; Estrid Elverskog har överlåtit en kvotdel av fastigheten
Smedsbacken 62-409-2-18 i Granboda by till Erik Elverskog.

- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Föglö grundskola lokalvård
omplaceringsbeslut § 91.

- Kommunstyrelsens beslut gällande Embarsunds matpauser.
- Kommunstyrelsens beslut gällande byggnads- och tekniska nämndens anhållan

om tilläggsanslag för renovering av lägenhet 3 i kommunens radhus.
- Analysrapport Degerby vattenverk den 24.9.2020.
- Analysrapport Degerby avloppsverk den 14.8.2020.
- Analysrapport Degerby avloppsverk den 24.9.2020.
- ÅMHM:s inspektionsprotokoll Degerby avloppsverk den 27.8.2020.
- ÅMHM:s inspektionsprotokoll av slambäddarna i Granboda den 27.8.2020.
- Ålands Landskapsregerings utlåtande gällande rivningsanmälan på Liewendahls

4:39 i Sonboda by (Näversholma).
- Kristina-Kök Ab:s orderbekräftelse gällande inköp av köksinredningar mm.
- Brandsyneprotokoll gällande följande fastigheter; Annagården, Myran, Föglö

GSK, Föglömuséet, Kommungården och Lotsstugan.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll §§ 18 – 29.
- Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll §§ 14 – 15.

Förslag:

Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig ovanstående skrivelser och beslut till
nämndens kännedom.
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BTN: § 97

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:

§§ 100, 111

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

Paragraferna §§ 101 - 103, 121

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

§§ 110, 112 - 120

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;

§§ 104 - 109 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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