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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
BTN: § 76
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 konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
_________
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
BTN: § 77
FÖRSLAG:
Protokollet justeras måndagen den 5.7.2021. Nämnden utser en protokolljusterare.
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Katarina Mörn.
__________
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
BTN: § 78
Beslut:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö
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PROTOKOLL
BTN: § 79
Framförs eventuella anmärkningar i anledning av byggnads- och tekniska nämndens
protokoll 7.6.2021.
Beslut:
Protokollet föranleder inga anmärkningar och antecknas till kännedom.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö
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Kommuntekniker/byggnadsinspektör
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ANSÖKAN OM BYGGLOV ROGER SAMUELSSON SVERIGE
BTN: § 80
Roger Samuelssons ansökan om bygglov för ett fritidshus på fastigheten 62-414-129, Blomstervik i Jyddö by.
Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på fasta Föglö med fyra rågrannar till
den aktuella fastigheten 62-414-1-29 Blomstervik. Ägaren till grannfastigheten 62414-1-27 Blomstervik, grannfastigheten 62-414-3-14 Sunnanvik, grannfastigheten 62414-3-10 Norrgård och grannfastigheten 62-414-1-28 Ek Hagar har inget att anföra
gällande byggnadsåtgärden.
Sökande anhåller om att högskoleingenjör inom bygg Annica Lind kan godkännas
som ansvarig arbetsledare för byggnadsprojekten. Högskoleingenjör inom bygg
Annica Lind uppfyller kraven gällande ansvarig arbetsledare enligt PBF 4 §. Se
nedan utdrag ur PBF gällande behörigheten.
4 §. Behörighetskrav för projektör, projektledare och arbetsledare
Den som utarbetar ritningar och projektbeskrivningar ska ha högskoleexamen som motsvarar minst tre års
heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen och tillräcklig erfarenhet inom
projekteringsområdet.
En person som inte har examen men som med hänsyn till sin erfarenhet eller byggobjektets eller
projekteringsuppgiftens art och omfattning kan anses ha tillräckliga kunskaper får utföra projekteringsuppgiften.
Den projektledare som enligt 79 § PBL ansvarar för helheten och kvaliteten vid projektering av ett större byggprojekt
med i tekniskt hänseende krävande konstruktioner ska dessutom ha tillräckliga kunskaper och erfarenhet för
uppgiften.
Den ansvariga arbetsledaren för byggnadsarbete ska ha den utbildning och erfarenhet som anges i 1 eller 2 mom.

Sökande planerar att uppföra ett fritidshus med en total våningsyta på 69,8 m².
Byggnaden inrymmer allrum, tvättrum, 1 st sovrum och ett däck runt byggnaden.
Byggnadens tak med en lutning av 27,0 º utförs som ett sadeltak med svart bandtäckt
plåt. Byggnadens färgsätts i en diskret nyans. Gråa väggar, guldockra alternativt
gröna foder.
Byggnadsinspektören konstaterar att byggnaden placeras ca 30,0 m från strandlinjen
i sydväst, ca 13,7 m från rålinjen nordväst mot den närmaste rågrannen. Avståndet till
komplementbyggnaden i väster är 14 meter, vilken rivs när fritidshuset är färdigställt.
Byggnadsinspektören har gjort en förberedande syn av den planerade
byggnadsplatsen och konstaterar att byggnadens placering uppfyller kraven i
bygglagen, byggförordningen och kommunens byggnadsordning gällande avstånd till
strand, rålinjer, inbördes avstånd mellan byggnaderna och miljöanpassning.
Byggnaden grundläggs på plintar. Byggnadens grundläggningshöjd på minst + 2,0 m
över medelvattenståndet uppfylls > +2,0, (PBF 21 §).
Adressnummerskylt skall sättas upp på en synlig plats på byggnaden.
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BTN: § 80
Adressnummerskylten skall vara monterad senast vid inflyttningssynen, (PBL 100 §
och kommunens BO pt 3.7).
Byggnaden förses endast med tryckvatten. Sökande har lämnat in och blivit beviljat
ett enskilt avloppstillstånd för gråvattenhanteringen och en förbränningstoalett, enskilt
avloppstillstånd nummer 12-2021.
Ålands byggbestämmelsesamling skall följas vid bygget.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap och ovanstående
beredning att bygglov beviljas för det planerade fritidshuset.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Fritidshuset eldstad och dess skorstenar skall installeras enligt leverantörens
anvisningar så att en säker installation erhålls och ÅBBS avsnitt 5 och 8 uppfylls.
Högskoleingenjör inom bygg Annica Lind godkänns som ansvarig arbetsledare för
detta byggnadsprojekt. Hänvisning PBL 81 §. Den ansvariges uppgifter framgår ur
PBF:ningens 25 §.
Linjebockssyn, grundsyn, konstruktionssyn, rökkanalsyn och slutsyn skall förrättas på
byggnaden.
Avgift fritidshus: 500 € + (69,8 m² x 5,00 €/m²)= totalt 849,00 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 3.
I avgifterna ingår samtliga syner som föreskrivs per byggnad i bygglovet. De
föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Godkänns.
Bygglov fritidshus Nr 28 - 2021.
Avgift: 849,00 €
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV BENGT KALMER JOMALA
BTN: § 81
Bengt Kalmers ansökan om bygglov för ett fritidshus på fastigheten 62-412-5-34
Smedsgrundet i Hummersö by.
Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på fasta Föglö med två rågrannar till den
aktuella fastigheten 62-412-5-34 Smedsgrundet. Ägaren till grannfastigheten 62-4121-13 Ärvingsdal och till grannfastigheten 62-412-5-39 Norrskog har inget att anföra
gällande byggnadsåtgärden.
Sökande anhåller om att byggnadsingenjör Johan Gustavsson kan godkännas som
ansvarig arbetsledare för byggnadsprojektet.
Sökande planerar att riva det befintliga fritidshuset som är 30 m² och uppföra ett nytt
fritidshus på samma plats med en total våningsyta på 25 m². Byggnaden är en
stockstuga med lamellstockar med ett rum och en eldstad.
Byggnadens tak utförs som ett ”sadeltak” med en lutning av ca 21,8° med takshingel.
Byggnadens färgsättning ej redovisad i ansökningshandlingarna.
Byggnadsinspektören konstaterar att byggnaden placeras ca 30,0 m från strandlinjen
i norr och ca 48,0 m från strandlinjen i öster och ca 17 m från rålinjen i väster.
Byggnadsinspektören har gjort en förberedande syn av den planerade
byggnadsplatsen och konstaterar att byggnadens placering uppfyller kraven i
kommunens byggnadsordning gällande avstånd till strandlinjen och rålinjerna samt
gällande miljöanpassning.
Byggnaden grundläggs med plintar på berg. 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).
Om byggnaden förses med tryckvatten skall sökande lämna in en särskild
miljötillståndsansökan till kommunen för godkännande av den planerade
anläggningen i fastigheten för hanteringen av allt avloppsvatten.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap och ovanstående
beredning att godkänna rivningsanmälan för det befintliga fritidshuset och att bygglov
beviljas för det planerade fritidshuset.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
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BTN: § 81
Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
Eldstaden i fritidshuset och dess skorsten installeras enligt leverantörens anvisningar
så att en säker installation erhålls och ÅBBS avsnitt 5 och 8 uppfylls.
Byggnadsingenjör Johan Gustavsson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta
byggnadsprojekt. Hänvisning PBL 81 §. Den ansvariges uppgifter framgår ur
PBF:ningens 25 §.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), kanalsyn, konstruktionssyn och slutsyn skall
förrättas på byggnaden.
Avgift fritidshus: 500 € + (25 m² x 5,00 €/m²)= totalt 625,00 €, enligt kommunens
byggnadslovstaxa § 2 pt. 3.
I avgifterna ingår samtliga syner som föreskrivs per byggnad i bygglovet. De
föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Godkänns.
Bygglov fritidshus Nr 29 – 2021.
Avgiften fastställs till 625,00 €.
__________
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ANSÖKAN OM BYGGLOV MARIA MARQUARD DANMARK
BTN: § 82
Maria Marquards ansökan om bygglov för sammanbinda de två fritidshusen till ett
fritidshus på fastigheten 62-406-3-59, Hellesten i Degerby by.
Hänvisande till plan- och bygglagens 73 § gällande underrättande av granne.
Konstateras att byggnadsplatsen är belägen på fasta Föglö med en rågranne till den
aktuella fastigheten 62-406-3-59 Hellesten. Ägarna till grannfastigheten 62-406-3-32
Enigheten har inget att anföra gällande byggnadsåtgärden.
Sökande anhåller om att byggnadsingenjör Johan Gustavsson kan godkännas som
ansvarig arbetsledare för byggnadsprojektet.
Sökande planerar att bygga ihop de två fritidshusen till ett. Tillbyggnaden omfattar ett
kök med matplats och en ingång från öster. Tillbyggnadsytan utgör 19,24 m².
Byggnadens tak med en lutning av 13,6 º utförs som ett sadeltak med takplåt.
Tillbyggnadens färgsätts i samma nyans som de befintliga byggnaderna.
Byggnadsinspektören konstaterar att tillbyggnaden är ca 30,0 m från strandlinjen i
väster och ca 30 m från rålinjen öster. Avståndet till strandbastu i väster är ca 21 m.
Byggnadsinspektören har gjort en förberedande syn av den planerade
byggnadsplatsen och konstaterar att tillbyggnadens placering uppfyller kraven i
bygglagen, byggförordningen och kommunens byggnadsordning gällande avstånd till
strand, rålinjer, inbördes avstånd mellan byggnaderna och miljöanpassning.
Byggnaden grundläggs på plintar. Byggnadens grundläggningshöjd på minst + 2,0 m
över medelvattenståndet uppfylls > +2,0, (PBF 21 §).
Adressnummerskylt skall sättas upp på en synlig plats på byggnaden.
Adressnummerskylten skall vara monterad senast vid inflyttningssynen, (PBL 100 §
och kommunens BO pt 3.7).
Sökande har för avsikt att lämna in en särskild ansökan om enskilt avlopp för
fastigheten.
Ålands byggbestämmelsesamling skall följas vid bygget.
Byggnadsinspektörens förslag:
Föreslås med stöd av plan- och bygglagens 12 kap och 13 kap och ovanstående
beredning att bygglov beviljas för den planerade sammanbindningen av de två
fritidshusen.
Hänvisande till ovanstående mom 2 gällande underrättande av granne (BL § 73).
Byggnaderna underordnar sig väl med miljöns helhetsbild och smälter in i
landskapsbilden.
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BTN: § 82
Byggnadsingenjör Johan Gustavsson godkänns som ansvarig arbetsledare för detta
byggnadsprojekt. Hänvisning PBL 81 §. Den ansvariges uppgifter framgår ur
PBF:ningens 25 §.
Botten- och dräneringssyn (grundsyn), konstruktionssyn och slutsyn skall förrättas på
tillbyggnaden.
Avgift fritidshus: Totalt 300,00 €, enligt kommunens byggnadslovstaxa § 2 pt. 5.
I avgifterna ingår samtliga syner som föreskrivs per byggnad i bygglovet. De
föreskrivna synerna skall bokas i god tid från byggnadskontoret.
Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande
bestämmelser.
Beslut:
Godkänns.
Bygglov fritidshus Nr 30 - 2021.
Avgiften fastställs till 300,00 €.
__________
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ÄNDRING AV VA-LAGSTIFTNINGEN BEGÄRAN OM UTLÅTANDE
BTN: § 83
Ålands landskapsregering begäran om utlåtande angående ändring av VAlagstiftningen med anledning av att styrgruppen för VA-samarbetet och Ålands Vatten
Ab har lämnat in en skrivelse med en stark önskan om modernisering av den
åländska VA-lagstiftningen. Konstateras att Föglö kommun ingår VA-samarbetet med
kommunteknikern som representant i styrgruppen.
Bilaga 1, BTN: § 83/5.7.2021
Ålands landskapsregerings begäran om utlåtande
Kommunteknikerns förslag:
Föglö kommun står bakom den inlämnade skrivelsen till Ålands landskapsregering
gällande anhållan om VA-lagrevidering. Detta för att erhålla en modern
vattentjänstlag för landskapet Åland och som tillmötesgår den kommunala VAsektorns behov.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Godkänns med tillägget att lagberedningen bör beakta möjligheten för olika
finansieringsmodeller gällande investeringar i spridda samhällen och småskaliga
system, för att motverka oskäliga kostnader för abonnenterna.
__________
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KOMMUNENS AVFALLSHANTERING GODKÄNNA ANBUDSHANDLINGAR
BTN: § 84
Kommunen har utrett den kommunala avfallshanteringen under 2020 och beslutat att
den fortsättningsvis skall skötas i egen regi genom kommunfullmäktiges beslut av
den 17.12.2020 § 89. Hänvisande till detta beslut har byggnads- och tekniska
nämnden utarbetat anbudshandlingar för kommunens totala avfallshantering.
Anbudshandlingarna är uppbyggda så att det skall fortgå som tidigare år.
Upphandlingen är avsedd för två år med option på ytterligare 1 år. Den bemannade
återvinningscentralen
i
Stentorpa
by
och
de
fem
obemannade
återvinningsstationerna kvarstår.
Bilaga 2, BTN: § 84/5.7.2021
Anbudshandlingar
Kommunteknikerns förslag:
Byggnads- och tekniska nämnden besluter godkänna anbudshandlingarna.
Kungörelsen anslås den 17.8.2021.
Anbudet skall vara nämnden tillhanda senast den 16.9.2021 kl. 00.00.
Beslut:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

Föglö

/

2021

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektör

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
Byggnads- o. tekniska nämnden

85

Sammanträdesdatum

Sida

5.7.2021

10

DELGIVNING, SKRIVELSER OCH BESLUT
BTN: § 85
Antecknas till kännedom följande skrivelser och beslut;
- Fastighetsöverlåtelse; Elisabet Ester Lindström-Sundblom har överlåtit hela
fastigheten Middagslunden 62-412-4-16 i Hummersö by till Lars Henning
Lindström.
- Fastighetsöverlåtelse; Carina Linnea Holmberg-Mattsson och Jan-Erik Johannes
Mattsson har överlåtit hela fastigheten Nordstrand 62-417-2-15 i Nötö by till
Gudrun Katarina Elisabet Johansson och Mats Emil August Jansson.
- Fastighetsöverlåtelse; Siv Christina Susann Blomberg och Torolf Henrik Hjalmar
Blomberg har överlåtit hela fastigheten Ekudden 62-418-4-7 och hela fastigheten
Ekudden I 62-418-4-9 i Prästgården by samt hela fastigheten Rönnkläppen 62423-3-33 i Stentorpa by till Karl Magnus Blomberg.
- Fastighetsöverlåtelse; Antti Tero Ilmari Hämäläinen har överlåtit en kvotdel av
fastigheten Solviken 62-415-3-22 i Kallsö by till Anna Maria Holmström.
- Fastighetsöverlåtelse; Ålandsbanken Abp har överlåtit hela fastigheten Föglöslanten 62-406-3-40 i Degerby by till Föglö kommun.
- Kommunstyrelsens beslut gällande uthyrning av Tulludden till Tullverkets
semesterstödsstiftelse r.f. fr.o.m. 1.11.2021 till 31.10.2022.
- Kommunstyrelsens beslut gällande uthyrning av väntsalen till Emmaus Åland
fr.o.m. 1.6 – 31.8.2021.
- Kommundirektörens beslutsprotokoll gällande tillstånd för Jerker Johansson att
utnyttja torget för den s.k. ”stånkadagen” lördagen den 31.7.2021 kl. 10.00 –
19.00.
- Äldreomsorgschefens beslutsprotokoll gällande ny hyresgäst till lägenhet 7 och
lägenhet 3 i Annagårdens pensionärsbostäder.
- Kommunteknikerns beslutsprotokoll §§ 28 –34
- Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll §§ 18 - 25
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:
§§ 76, 83 - 84
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna

§§ 77 - 79, 85

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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BESVÄRSUNDERVISNING
Kommunalbesvär
Förvaltningsbesvär kan i enlighet med 96 § plan- och bygglagen (2008:102) anföras över följande paragrafer;
§§ 80 - 82

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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