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Tid Måndagen den 22.01.2018. kl. 19.30 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

 
Ärenden: 
 
 § 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  

 § 2 PROTOKOLLJUSTERARE  

 § 3 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS SÖDERBERG ALF PÅ SVENSUDDEN  
       1:19 PÅ BUSSÖ 

                             § 4 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV JORDKÄLLARE SALMI OLOF PÅ SANDSKOG 4:77 I  
                                   LÖVÖ 

 § 5 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV GARAGE VÅRDÖ KOMMUN PÅ JÖNSAS 2:44 I LÖVÖ 
 § 6 FLISVÄRMEAVTAL  

                          § 7 KONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM 
                             § 8 FÖRNYANDE AV ARRENDEAVTAL FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONER 
                             § 9 MOTTAGNING AV PLASTAVFALL OCH BIOAVFALL 
                             § 10 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
                             § 11 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS JOHANSSON SUSANNE PÅ TROLLSKÄR 
                                     2:59 I LÖVÖ 
                             § 12 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV ÖVERNATTNINGSSTUGA JOHANSSON SUSANNE PÅ  
                                      TROLLSKÄR 2:59 I LÖVÖ 
 
 

Anders Englund, byggnadstekniska nämndens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 17.01.2018 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 24.01.2018. 
 

Intygar Packalén Fredrik, byggnadsinspektör/kommuntekniker 
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 § 1  MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Byggnadstekniska nämnden § 1/22.01.2018 
 
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en 
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande (I Vårdös byggnadstekniska nämnd 4 medlemmar). 
 
På kommunens anslagstavla har onsdagen den 17.01.2018 kungjorts att 
byggnadsnämnden sammanträder måndagen den 22.01.2018 på kommunkansliet i 
Vårdö kl. 19.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende 
onsdagen den 24.01.2018. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats åt medlemmarna i 
byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör onsdagen den 17.01.2018.  Samma dag har möteskallelsen postats 
åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden. 
 
Beslut: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 2  PROTOKOLLJUSTERARE 

Byggnadstekniska nämnden § 2/22.01.2018 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är John Sjögren och Benita Björklund i 
tur att verka som protokolljusterare förutsatt att de inte är jäviga. 
 
Byggnadsinspektören meddelar ordföranden och protokolljusterarna per sms när 
protokollet är klart för justering. Protokollet sänds samtidigt per e-post åt de 
ledamöter som har internet.  
 
Protokollet justeras och undertecknas senast dagen innan det är framlagt för 
allmänheten till påseende. 
 
Beslut:  
 
John Sjögren och Benita Björklund utses att justera protokollet för sammanträdet.   
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                   §3 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS SÖDERBERG ALF PÅ SVENSUDDEN    
                        1:19 PÅ BUSSÖ 
   

Byggnadstekniska nämnden §3  /22.01.2018 
 
Alf Söderberg anhåller ombyggnadslov för nybyggnad av fritidshus om 82 m2 på 
Svensudden 1:19 på Bussö. 
 
Byggnaden uppförs i ett plan med loft. Byggnaden uppförs av lösvirke på krypgrund 
med sadeltak. Fasad av träpanel och tak av plåt. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
 
Grannarna har hörts enligt § 73. 
 
Avloppsvatten leds till godkänd anläggning som skall godkännas av 
byggnadsinspektionen. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: grundsyn, konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn. 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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§4 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV JORDKÄLLARE SALMI OLOF PÅ 

SANDSKOG 4:77 I LÖVÖ 

Byggnadstekniska nämnden §4  /22.01.2018 
 
Olof Salmi anhåller om byggnadslov för nybyggnad av jordkällare/vinkällare om 16 
m2 på Sandskog 4:77 i Lövö. 
 
Byggnaden uppförs av lätt material med stödmur av leca i framkant och blir under 
mark efter jordfyllnad. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det kan anses uppenbart onödigt. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: slutsyn. 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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§5 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV GARAGE VÅRDÖ KOMMUN PÅ JÖNSAS 

2:44 I LÖVÖ 

Byggnadstekniska nämnden §5  /22.01.2018 
 
Vårdö kommun anhåller om byggnadslov för nybyggnad av garage om 40 m2 på 
Jönsas 2:44 i Lövö. 
 
Byggnaden uppförs av lösvirke med sadeltak. Fasad av träpanel och tak av 
korrugerad plåt. Färgsättning som annan byggnad på tomten. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det kan anses uppenbart onödigt. 
 
Från golvbrunn skall vattnet ledas till oljeavskiljare, alternativt golvbrunn med 
oljeavskiljare och efterföljande stenkista. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: grundsyn, konstruktionssyn och slutsyn. 
 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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                  §6 FLISVÄRMEAVTAL 

Byggnadstekniska nämnden §6  /22.01.2018 
 
Byggnadstekniska nämndens ordförande, kommunteknikern och kommundirektören har 
diskuterat ett avtal med flisvärmeleverantören Mickelsö Handelsträdgård Niclas 
Lindholm. Detta enligt tidigare beslut: 
 

                                     Byggnadstekniska nämnden 20.11.2017: 

                     §74 AVTAL FLISVÄRME 

Byggnadstekniska nämnden §73  /20.11.2017 
 

Kommunkansliet och kommundirektören har gjort en genomgång av avtal som 
kommunen har med entreprenörer och instanser. 
För flisvärmens värmeleveranser finns inget ingånget avtal förutom det som protokollförts 
av byggnadstekniska nämnden. 
 
Nuvarande avtal gäller ett år i taget med ett års uppsägningstid. Avtal skrevs aldrig som 
tänkt efter att upphandlingen gjordes på förslag av entreprenören. 

                         
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Det kan vara bra att ett avtal upprättas. Förslag om utformning fås från 
                                     har kommunteknikern fått del av från Saltviks kommun. Dock är innehållet 
                                     ett annat och förslagsvis kan ordförande eller någon annan från byggnadstekniska 
                                     nämnden delta i ett möte med entreprenören om det slutliga avtalet. 
                                     Byggnadstekniska nämnden ger kommuntekniker och nämndens ordförande  
                                     mandat att tillsammans med kommundirektören besluta om den slutgiltiga 
                                     utformningen av ett avtal. 
                                     Giltighetstiden för avtalet bör följa det senast inlämnade anbudet. 
                                    
 

Beslut:  
 
Enligt förslag. 
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§6 FLISVÄRMEAVTAL FORTSÄTTNING 

 
Det som diskuterades var det som ingår i dagsläget och om det kan minskas eller 
ökas.  
Då jämförelsen gjordes med Saltviks avtal ingår både asktömning och sotning i deras 
avtal.  
Åtagandet som kommunen och fastighetsskötseln åtagit sig är skötseln av 
Strömsgårdens värmecentral. Detta då värmecentralen är sammankopplat med 
äldreboendets tidigare pannrum som idag fungerar som reserv men där ett par 
tankar finns för värme matningen ut i fastigheten.  
 
Isoleringen av rör i Strömsgårdens pannrum skall kommunen förbättra. 
 
Mickelsö Handelsträdgård önskade beräkna nytt pris för entreprenaden ifall det 
blir fråga om avtal. Lämnat pris i december -17 är 59,00€/MWh som justeras med 
konsumentprisindex framöver. 
 
Priset som idag gäller idag är ett fast pris som reglerats en gång enligt 
skogsprisindex som var aktuellt när arbetet bjöds ut men som försvunnit för att 
komma tillbaka. På förslag av anbudsgivaren har det förutom grundpriset 
fakturerats bränsletillägg enligt procent av det fasta priset enligt Transmar ABs 
bränsletillägg. 
 

                                     Budgeten för inköp av värme ligger år 2018 på 38.000 euro vilket är beräknat på 
                                     Entreprenadpriset och en åtgång på ca.700 MWh/år. År 2017 var åtgången drygt                
                                     800 KWh vilket gör att en överskridning av budgeten sker. I dagsläget (december       
                                     -17) är priset för inköp av värme med bränsletillägg ca.55 €/MWh. 
                                      
                                     Med det nya priset kommer budgeten troligen att överskridas och behöver ökas  
                                     med ca. 8.000 euro beräknat enligt 2017 års åtgång, detta dock beroende på  
                                     värmeåtgång och att det är lågt budgeterat förutom prisjusteringen. Detta behöver  
                                     beaktas om avtal tecknas. 
 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Budgetmedlen kommer troligtvis att överskridas med det nya priset om avtal            
                                     tecknas med Mickels Handelsträdgård och tilläggsmedel behöver äskas om. 
                                     Alternativt bjuds värme-/flisleveransen ut på entreprenad med förhoppningen att 
                                     priset sjunker. Det har visats intresse från en till lokal entreprenör att räkna på  
                                     entreprenaden. 
                                      
                                     Till mötet har det kommit en skrivelse från fastighetsskötaren daterad 21.1.2018 
                                     och ett reviderat anbud daterat 22.1.2018 med pris för en 5 årig avtalsperiod från 
                                     Mickelsö Handelsträdgård. 
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§6 FLISVÄRMEAVTAL FORTSÄTTNING 

 
                                     Diskussion: 
                                     Nämnden konstaterade att det finns intresse från en till lokal entreprenör som har 
                                     kunskap inom branschen och kännedom vad uppdraget går ut på. 
                                     Det konstaterades även att en 5 årig avtalsperiod som det nya reviderade anbudet 
                                     går ut på är en nödvändig längd på avtalstid. Konstaterades att detta också skulle 
                                     vara en bra tidsperiod för en ny leverantör. 
                                     Den inkomna skrivelsen diskuterades samtidigt och det konstaterades att det  
                                     behöver preciseras vad entreprenören och kommunens personal ansvarar för. 
                                     Det nya anbudet baserar sig på att helheten sköts om, även Strömsgårdens panna. 
 
                                     Ledamot Magnus Lundell föreslog bordläggning för att utreda lagligheten med att 
                                     anta det inkomna anbudet från nuvarande leverantör. 
 
 
                                     Beslut:  
 
                                     Enligt ledamot Lundells förslag ärendet bordläggs.  
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                  §7 KONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM 

Byggnadstekniska nämnden §7  /22.01.2018 
 

Efter att presidenten den 11.8.2017 godkänt ändringarna i plan och bygglagen för 
Åland har nu ändringarna publicerats såsom LL om ändring av PBL 
(ÅFS 82/2017). Den träder ikraft 1.1.2018. 
  
Lagens 65 § behandlar byggnaders ventilationssystem. Det är fastighetsägarens 
skyldighet att lagen följs. Kommunen har dock i paragrafen fått tillsynskontrollen 
över fastighetsägarnas skyldigheter. 
  
Räddningsförordningen för Åland (ÅFS 111/06) Kap 7. innehåller krav på att den 
kommunala räddningsmyndigheten skall kontrollera främst brandsäkerheten hos 
ventilationsanläggningar.   

 
                                     Byggnadsinspektörens  förslag 
 

Nämnden konstaterar att tillsynskontrollen av den obligatoriska 
ventilationskontrollen i enlighet med LL om ändring av PBL behöver ordnas även för 
Vårdö kommun. 
  
Det mest naturliga är att kommunens räddningsmyndighet får i uppgift att 
jämsides med den övervakningsplikt räddningsmyndigheten har i enlighet med 
räddningsförordningens 7 kap. även handha övervakningen av den obligatoriska 
ventilationskontrollen i enlighet med LL om ändring av PBL. 

 
                                    Beslut:  

 
Enligt förslag kommunens räddningsmyndighet får i uppgift att handha 
övervakningen av den obligatoriska ventilationskontrollen. 
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§8 FÖRNYANDE AV ARRENDEAVTAL FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONER 

                      Byggnadstekniska nämnden §8  /22.01.2018 
 
Arrendeavtalen för markområdena som kommunens återvinningsstationer är placerade 
på går i de flesta fall ut vid olika tidpunkter 2018. 
 
Dessa avtal behöver då förnyas. 
 
Avtalet som redan har förnyats är det med Vårdö Handels där arrendeavgiften byts mot 
snöröjning av parkeringar. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Det årliga arrendet som kommunen erlagt de senaste 10 åren är 100€/år för  
                                     respektive område. I jämförelse med arrende för övrig mark har arrendepriserna 
                                     inte ökat nämnvärt under de senaste åren. 
                                     Föreslås att arrendet ändå ökas till 120€/år för att till en del följa index. 
                                     Föreslås även att arrendetiden fortsättningsvis sätts till 10 år och i övrigt följer de  
                                     tidigare villkoren. 
 
                                     Arrendet skall erläggas i slutet av varje år.  
 
                                     Meddelande om detta beslut och förslag på arrendeavtal skickas till arrendegivarna  
                                     som får godkänna det. Avtalen undertecknas sedan av kommundirektör och  
                                     kommunstyrelsens ordförande förutom arrendegivaren. 
 
                                    Beslut:  
 
                                    Enligt förslag. 
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                     §9 MOTTAGNING AV PLASTAVFALL OCH BIOAVFALL 

                      Byggnadstekniska nämnden §9/22.01.2018 
 
Arbetsgruppen för upphandling av avfallshantering beslutade att plastinsamlingen i 
kommunens återvinningsstationer kan avslutas då plasten ändå går som brännbart 
restavfall och inte till återvinning. 
 
Dock har Ålands landskapsregering meddelat att det enligt §7 Renhållningsförordningen 
skall plast sorteras skilt. 
 
Prisförfrågan har gjorts till Transmar AB gällande insamling av bioavfall från främst 
kommunens verksamheter. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Föreslås att man för att uppfylla kraven i §7 Renhållningsförordningen går in för 
                                     att ha kärl på en av kommunens återvinningsstationer den i Strömsby. 
 
                                     En till sak som kan tillkomma i den stationen i Strömsby är insamling av bioavfall/ 
                                     komposterbart för främst kommunens verksamheter och radhus. Insamling även 
                                     från en del egnahemshus torde även rymmas med då det finns krav vid insamling  
                                     att kärlet skall tömmas med 14 dagars mellanrum. 
 
                                     Beslut:  
 
                                     Enligt förslag. 
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                   §10  ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

                      Byggnadstekniska nämnden §10  /22.01.2018 
 
- Luftundersökning Strömsgården. 
- Ventilationsprojektering Strömsgården. 
- Ålands Landskapsregering diskussion med ledningsägare. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Nämnden tecknar ärenden till kännedom. 
 
                                    Beslut:  
 
                                    Nämnden tecknade ärenden till kännedom. 
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                     §11 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS JOHANSSON SUSANNE PÅ            
                          TROLLSKÄR 2:59 I LÖVÖ 
   

Byggnadstekniska nämnden §11  /22.01.2018 
 
Susanne Johansson anhåller ombyggnadslov för nybyggnad av fritidshus om 84 m2 
på Trollskär 2:59 i Lövö. 
 
Byggnaden uppförs i ett plan med sadeltak. . Fasad av trä och tak av falsad plåt. 
 
Befintligt fritids på platsen rivs. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det kan anses uppenbart onödigt. 

 
Avloppsvatten leds till godkänd anläggning som skall godkännas av 
byggnadsinspektionen.  

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: grundsyn, konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn. 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljas. 

 
  



VÅRDÖ KOMMUN                      PROTOKOLL                                    NR 1 /22.01.2018 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN                                                                                  Sida 15 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

                   §12 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV ÖVERNATTNINGSTUGA JOHANSSON    
                          SUSANNE PÅ TROLLSKÄR 2:59 I LÖVÖ 
   

Byggnadstekniska nämnden §11  /22.01.2018 
 
Susanne Johansson anhåller ombyggnadslov för nybyggnad av övernattningsstuga 
om 27 m2 på Trollskär 2:59 i Lövö. 
 
Byggnaden uppförs i ett plan med sadeltak. . Fasad av trä och tak av falsad plåt. 

 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det kan anses uppenbart onödigt. 

 
Avloppsvatten leds till godkänd anläggning som skall godkännas av 
byggnadsinspektionen. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: grundsyn, konstruktionssyn och slutsyn. 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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             ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer       

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
 
Paragrafer       

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda 
nedan beslut 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet:       

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser 
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Kommunstyrelsen i Vårdö 
Vårdöbyvägen 11 
22550 VÅRDÖ 
 
Paragrafer:       
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram 
offentligt. I vardera fall räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkan-
det, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden 
att 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
      2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
      3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:       
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag 
protokollet lagts fram offentligt. 

 

Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar från  
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
Beslutet är anslaget      2016.  

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:       
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar från  
den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. 
Beslutet är anslaget      2017.  
 

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

 


