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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BTN: § 88
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: § 89
FÖRSLAG:
Protokollet justeras torsdagen den 01.10.2020 kl. 14.00 – 15.00. Nämnden utser två
protokolljusterare jämte en ersättare.
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Marie Lagergren och Johan Gustavsson med Leif
Eriksson som ersättare.
__________
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BTN: § 90
BESLUT:
Föredragningen kompletteras med ett ärende gällande försäljning av Föglö FBK:s
tankbil § 99. Ärendet behandlas direkt efter § 92.
__________
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PROTOKOLL
BTN: § 91
Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 24.08.2020.
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________
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BEGÄRAN OM OMDISPONERING AV BUDGETMEDEL
BTN: § 92
I samband med anskaffning av ny brandbil till Föglö kommun finns behov av att
uppdatera viss räddningsutrustning. Det som är aktuellt är att införskaffa en
räddningsbräda för vattenlivräddning som är anpassad för den nya bilen.
Anskaffningen är beräknad till 1 500 euro. Medel finns i driftsbudget men skulle
behöva omdisponeras för att kunna nyttjas.
Räddningschefens förslag:
Nämnden beviljar en omdisponering av medel inom ramen för fastslagen budget
enligt följande:
500 euro från 510.4600 övrigt material till 510.4580 inventarier
1 000 euro från 510.4530 beklädnad till 510.4580 inventarier
Beslut:
Godkänns.
__________
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BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDENS TAXOR 2021
BTN: § 93
Byggnads- och tekniska nämnden skall årligen till behandling ha nämndens
underlydande taxor för att bedöma om behov föreligger till höjning de olika taxorna.
Behandlas följande avgiftstaxor för år 2021 (bilaga 1);
1.
Avgifter för renhållning och avfallshantering i Föglö,
2.
Avloppsvattenavgiftstaxan,
3.
Vattenavgiftstaxan,
4.
Bygglovstaxan,
5.
Taxa för mottagande av septisktankslam,
6.
Taxa för uthyrning av båtplatser,
7.
Snöplogningstaxan,
8.
Taxa för användning av röjsåg och motorsåg,
9.
Taxa för uthyrning av åkgräsklipparen,
Kort sammanfattning hur de olika taxorna har justerats i förslaget för 2021;
Avgiftstaxan för renhållning och avfallshantering;
Oförändrad. Självbärande taxa.
Avloppsvattenavgiftstaxan;
Bruksavgiften har höjts med ca 5 %
Anslutningsavgiften har höjts med ca 5 %.
Vattenavgiftstaxan;
Bruksavgiften har höjts med ca 2,5 %
Anslutningsavgiften har höjts med ca 2,5 %.
Bygglovstaxan;
Bygglovstaxan har gjorts om en del så att den följer skrivningarna i plan- och
bygglagen för landskapet Åland gällande vad som kräver bygglov. Hänvisning till
paragraferna 66 och 67 i plan- och bygglagen för landskapet Åland.
I övrigt har avgifterna justeras något för att uppfylla kostnadstäckningskravet som har
gets i budgetdirektiven.
Avgiftstaxan för mottagande av septisktankslam;
Justering från 29,00 €/m³ till 35,50 €/m³ för 3-kammarbrunns slam och från 20,00
€/m³ till 27,50 €/m³ för slutna system. Detta är motiverat i.o.m. att externslammet
kommer väldigt oregelbundet till verket och därmed ”stör” den ”vanliga”
reningsprocessen avsevärt.
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BTN: § 93
Taxa för uthyrning av båtplatser;
Justering från 165,00 €/år och båtplats till 167,00 €/år och båtplats samt från 95 €/år
och båtplats till 96 €/år och båtplats. Justering motsvarande ca 1,2 %.
Snöplogningstaxan;
Oförändrad. Självbärande taxa.
Avgiftstaxan för användning av röjsågen och motorsågen;
Oförändrad.
Taxa för uthyrning av åkgräsklippare;
Oförändrad.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att taxorna för år
2021 fastställs enligt bifogade förslag ”Byggnads- och tekniska nämndens taxor för
2021” Bilaga 1.
Beslut:
Avgiftstaxan för renhållning och avfallshantering:
Nämnden beslöt ändra öppethållningstiden enligt följande; 1.4.2021 – 30.9.2021
varje helgfri torsdag mellan kl 17:00 – 19:00. I övrigt enligt föredragandes förslag.
Avloppsvattenavgiftstaxa:
Efter verkställd omröstning enligt bilagt omröstningsprotokoll beslöt nämnden att
bruksavgiftstaxan förblir oförändrad 4,65 €/m² exklusive moms. I övrigt enligt
föredragandes förslag. Bilaga 1, omröstningsprotokoll.
Vattenavgiftstaxan:
Godkändes enligt föredragandes förslag.
Bygglovstaxan:
§ 4 kompletterades med följande text; Den förhöjda bygglovsavgiften är inte ett straff
utan en ersättning för det merarbete det innebär för byggnadstillsynen att bereda och
behandla ett ärende om byggande utan bygglov.
§ 14 rubrik ändrades till följande; 73 § plan- och bygglagen för landskapet Åland
avsett underrättande av grannar.
I övrigt enligt föredragandes förslag.
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BTN: § 93
Avgiftstaxan för mottagande av septisktankslam:
Enligt föredragandes förslag.
Taxa för uthyrning av båtplatser:
Enligt föredragandes förslag.
Snöplogningstaxan:
Enligt föredragandes förslag.
Avgiftstaxan för användning av röjsågen och motorsågen:
Enligt föredragandens förslag.
Taxa för uthyrning av åkgräsklippare:
Enligt föredragandes förslag.
I de taxor som nämnden har beslutat om ändringar kompletteringar har ändringarna
och kompletteringarna införts i bifogade bilagor.
__________
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BUDGET 2021
BTN: § 94
Byggnads- och tekniska nämnden uppgör förslag till budget för nämnden jämte
underlydande förvaltningsenheter för år 2021, vilka skall vara kommunstyrelsen
tillhanda inom september.
Konstateras att byggnads- och tekniska nämndens ram för år 2021 är 10 000 €
nettoutgifter.
Följande krav har av kommunstyrelsen uppställts på resultatområdena;
- RO Byggnadsinspektionen; bygglovens täckningsgrad eftersträvas 85 %
- RO Avfallshanteringen; självbärande
- RO Fastigheter; renoveringsplan skall bifogas budgeten
- RO Kommunalvägarna; snöplogningen för privata vägar självbäranden
- RO Tullkammarplans fastigheter; självbärande
- RO Kommunens radhus; Självbärande
- RO Annagårdens pensionärsbostäder, renoveringsplan skall bifogas budgeten
- RO Vatten- och avloppsverket; full kostnadstäckning för såväl V och A
Bilaga 2: Byggnads- och tekniska nämndens budgetförslag för 2021.
Föredragandes budgetförslag är mycket försiktig med minimala ökningar inom alla
moment, ramen hålls. Föredragande har försökt beakta alla enheters önskningar i
budgetförslaget. Dock har det varit mycket få önskemål från de olika enheterna
gällande inventarier och investeringar.
Gällande projekt/investeringar som ingår i budgetförslaget är totalt 11 st. Tre stycken
av investeringsprojekten ingår inte i den gällande kommunplan för åren 2019 – 2023.
Det
gäller
avloppsverkets
slamhanteringsanläggningen
(slambäddarna),
Annagårdens kök – renovering av fuktskadat tak och inlösning av stam VA-ledning till
Stenbo, Södermans och Vestergård m.fl. I övrigt ingår alla investeringsprojekt i
gällande kommunplan. En del av projekten har påbörjats under år 2020.
I föredragandes förslag uppnår INTE VA-verket full kostnadstäckning (krav enligt
budgetdirketivet). Konstateras dock att avloppsverket har i princip full
kostnadstäkning, netto 167 €. Gällande vattenverkets del ser det betydligt sämre ut,
netto 7 374 €. Föredragande anser att det är orimligt speciellt för vattenverkets del att
uppnå full kostnadstäckning genom taxahöjning. Jämfört med övriga åländska
kommuner är kommunens avgiftsnivå gällande vatten och avlopp den högsta i
landskapet 9,67 € inkl moms efter taxejusteringarna.
För nämnden är det mycket viktigt att man prioriterar projekten/investeringarna, nya
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BTN: § 94
anslag och inventarierna som ingår i budgetförslaget. Detta är nödvändigt om
kommunen måste skära ytterligare i nämndens verksamhet för att få kommunens
totala budget i ekonomisk balans.
Förslag:
Resultatområdet C51 Brand- och räddningsväsendet behandlas först och därefter de
övriga resultatområden i tur och ordning.
Föreslås att förslag till budget för år 2021 godkänns.
Beslut:
Budgetförslaget godkändes enhälligt av nämnden.
Byggnads- och tekniska nämndens budgetförslag framgår ur följande handlingar;
1. Sammanfattning av driftsbudgeten netto exklusive moms.
2. Byggnads- och tekniska nämndens budgetförslag för år 2021 jämte bilagor.
3. Investeringar 2021 i prioritetsordning.
__________
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KOMMUNPLAN 2021 - 2025
BTN: § 95
Kommunfullmäktige kommer i samband med budgeten för 2021 även behandla
kommunplanen för åren 2021 – 2023. Kommunplanekommittén efterhör nämndens
synpunkter/förslag på eventuella projekt, större underhåll/planer eller nya
verksamheter/tjänster/arbetsavtal som borde diskuteras i samband med
kommunplanen.
Följande investeringar/projekt har ingått i den gällande kommunplanen som nämnden
ansvarar för;
1. Vatten- och avlopp till Degerby färjläge. Pågår (LR betalat),
2. Vattenverket – åtgärder för att höja alkaliniteten, etapp 1. 2019,
tillbyggnadshandlingarna framtagna, ej utbjudet.
3. Ekholm – utbyggnad av infrastruktur. 2016 – 2019. Pågår.
4. Ringväg norra Degerby 800 meter - planeringsanslag. 2017-2020, ej påbörjat.
5. Föglö grundskola – renovering inkl. om- och tillbyggnad av matsal/kök mm.
Förverkligat.
6. Vattenverket – ny intagspump. Förverkligat.
7. Annagården – 3 st luftvärmepumpar. Förverkligat.
8. Tullhuset – förnyande av yttertak. Förverkligat.
9. Annagårdens pensionärsbostäder – grundrenovering av 2 st lägenheter.
Förverkligat.
10. Fastighetsskötarbil. Förverkligat.
11. Föglö FBK – ny släcknings-/tankbil samt manskapsbil. Förverkligat.
12. Bygge av nytt avloppsreningsverk. Pågår, en arbetsgrupp arbetar med det.
13. Kommungården – fasadmålning. 2020, framflyttat.
14. Föglö FBK – ny tankbil. 2020, framflyttat.
15. Annagårdens pensionärsbostäder – grundrenovering av 2 st lägenheter. 2020.
Förverkligat.
16. Förbättringar i vattenverket för att höja alkaliniteten, etapp 2. 2020. Ej påbörjad.
17. Branddepån – ny golvyta i vagnshallen. 2020, framflyttat.
18. Ny kommunalväg (ringväg) till Norra Degerby ca. 800 meter. 2020. Framskjutet.
19. Ytbeläggning av Skogbodavägen 2780 meter. 2021.
20. Annagårdens pensionärsbostäder – grundrenovering av 2 st lägenheter. 2021.
21. Förnyande av kommunens bfs-alarmsystem. 2021.
22. Daghemmet Myran – fasadmålning. 2021.
23. Tingsvägen – enkel grundförbättring jämte ny ytbeläggning 620 meter. 2022.
24. Ytbeläggning av nya ringvägen till norra Degerby ca 800 meter. 2022.
25. Sjöräddningsskjulet – förlängning av rälsen. 2022.
26. Teckis källare – förnyande av taket. 2022
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BTN: § 95
27. Planering av ÅVC-området inkl. ombyggnationer och investeringar. 2023.
28. Nötövägen – grundförbättring av ca 150 meter. 2023.
29. Laddningsstation för elbilar i Degerby. 2023.
Föredragande tjänstemannen för fram följande nya projekt som bör beaktas i
kommande kommunplan;
1. Avloppsverkets slamhanteringsanläggning (Slambassängerna).
2. Annagårdens kök – renovering av fuktskadat tak.
3. Stam VA-ledning till Stenbo, Södermans och Vestergårds m.fl.
4. Stall & Förråd – fasadmålning.
5. Åkgräsklippare.
6. Digitalisering av VA-nätet i Degerby, fortsättning (vattengången).
7. Annagårdens pensionärsbostäder – Förnyande av tak/falsat plåttak.
8. Kommunens radhus – Förnyande av tak/falsat plåttak.
9. Annagårdens pensionärsbostäder – Utbyte fönster och dörrar.
10. Föglö grundskola - Renovering av våning 1 i hus 300/återstående delen.
11. Tullhuset – Fasadmålning.
12. Fastighetsskötarbil.
13. Kommunens radhus – fasadmålning.
14. Kommunens simstränder – Förnyande av omklädningskurerna.
15. Väntsalen – Fasadmålning
16. Föglö grundskola – Takrenoveringar/takmålning av det falsade plåttaket.
17. Tullhusets uthus – Takreparation av befintligt tegeltak.
18. Sjöräddningsskjulet – Fasadmålning.
19. Kommungården – Renovering av våning 1.
Bilaga 3:

Förteckning
över
förslag
till
kostnadsberäkningar i prioritetsordning.

kommunplanen

jämte

Föredragandes förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden för fram följande projekt/underhållsåtgärder mm.
till kommunplanen för åren 2021 – 2025 enligt bifogad bilaga i prioritetsordning och
preliminära kostnadsberäkningar.
Beslut:
Byggnads- och tekniska nämnden beslöt enhälligt föra fram i prioritetsordning
följande projekt/underhållsåtgärder mm. till kommunplanen för åren 2021 – 2025
enligt bifogad bilaga nr 3.
_________
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NYBYGGNAD EKHOLMS BOSTADSOMRÅDE DELEGERA RÄTTEN ATT BESLUT OM
TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSARBETEN
BTN: § 96
Föglö kommun genom byggnads- och tekniska nämnden antog anbud för nybyggnad
av Ekholms bostadsområde den 8 mars 2020 i paragraf 28. Vid detta beslut gjordes
inga delegeringsbeslut om hur projektet skall skötas. Med anledning av detta bör
nämnden besluta om hur stort belopp som projektledaren tillsammans med
nämndens ordförande kan godkänna utan att kalla till nämndmöte för avgörande
gällande olika tilläggs- och eventuella ändringsarbeten. Detta för att projektet skall
flyta på smidigt utan avbrott.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden besluter delegera rätten till att besluta om tilläggsoch ändringsarbeten upp till högst 7 500 € exkl. moms per tilläggs- och
ändringsarbete till nämndens ordförande och kommunteknikern.
Beslut:
Godkänns.
__________
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DELGVINING SKRIVELSER OCH BESLUT
BTN: § 97
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Janno Kristall och Kerli Vokksepp har överlåtit hela
fastigheten Hundisilma 62-406-3-54 till Sara Lenita Strandberg och Kent Ove
Eriksson.
- Fastighetsöverlåtelse; Helena Maria Gustavsson och Maria Kilström har överlåtit
ett nytt outbrutet område av fastigheten Westergårds 62-421-3-19 till Hanna
Fellman och Patrik Fellman
- Fastighetsöverlåtelse; Helena Maria Gustavsson och Maria Khilström har överlåtit
ett nytt outbrutet område av fastigheten Westergårds 62-421-3-19 till Stig Per
Gustav Fellman
- Fastighetsöverlåtelse; Joanna Isaksson har överlåtit ett nytt outbrutet område av
fastigheten Östergård 62-408-1-20 till Evald Marcus Eriksson.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande Föglö grundskola lokalvård
omplaceringsbeslut.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande lokalvård kommungården vikarie.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande daghemmet Myran omplacering av
personal.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande förlängning av hyresförhållande i
Stall & Förråd.
- Socialsekreterarens beslutsprotokoll gällande antagande av hyresgäst till
Annagårdens pensionärsbostäder lägenhet 11.
- Vattenverkets analysrapport av den 17.06.2020.
- Avloppsverkets analysrapport av den 17.06.2020.
- Avloppsverkets analysrapport av den 16.07.2020.
- Nordic Trout Ab:s analysrapport av den 09.06.2020 på levererat avloppsvatten.
- ÅMHM:s analysrapport på badvattnet i Hastersboda och Sinting den 13.07.2020.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll §§ 14 – 17.
- Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll §§ 12 – 13
Förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden antecknar sig ovanstående skrivelser och beslut till
nämndens kännedom.
Beslut:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö

/

2020

Hans-Kristian Skaag

Kommuntekniker/byggnadsinspektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
Byggnads- o. tekniska nämnden

98

Sammanträdesdatum

Sida

28.09.2020

11

GODKÄNNA ANBUDSHANDLINGARNA FÖR LÄGENHETSRENOVERINGEN I KOMMUNENS
RADHUS
BTN: § 98
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.
Kommunens försäkringsbolag har kontrollerat skadan genom fuktmätning och har
konstaterat att den är mycket begränsad. Självrisken är 800 € vilket i princip
motsvarar kostnaden för skadan.
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.
Hänvisande till ovanstående har kommunteknikern tagit fram anbudshandlingar för
den aktuella lägenhetsrenoveringen av lägenhet 3 i radhuset.
Bilaga 4, BTN: § 98/28.09.2020
Anbudshandlingar
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden besluter godkänna anbudshandlingarna.
Kungörelsen anslås den 29.9.2020.
Anbudet skall vara nämnden tillhanda senast den 19.10.2020 kl. 10.00.
Beslut:
Godkänns.
___________
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EXTRA ÄRENDE. FÖRSÄLJNING AV TANKBIL, FÖGLÖ FBK
BTN: § 99
I samband med anskaffning av ny brandbil till Föglö kommun finns inte längre
behovet av den tunga tankbil som kommunen idag förfogar över. Antalet personer
som kan framföra ett dylikt fordon minskar då det inte längre är lika vanligt med
körkort för tung lastbil. Kåren har dessutom både den nya brandbilen samt den gamla
släckningsbilen i drift. Att ytterligare ett fordon kräver både garageplats och övriga
löpande underhållskostnader vilket inte är ekonomiskt försvarbart.
Räddningschefens förslag:
Nämnden ger räddningschefen i uppdrag att avyttra tankbilen på den öppna
marknaden. Som lokal hjälp står byggnadsinspektören.
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:
§§ 88, 93 - 95
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna

§§ 89 – 92, 96 - 99

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

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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