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Anders Englund, byggnadstekniska nämndens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 19.4.2017 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 26.4.2017. 
 

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

Byggnadstekniska nämnden § 18/24.4.2017 
 
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 19.4.2017 kungjorts att 
byggnadsnämnden sammanträder måndagen den 24.4.2017 på kommunkansliet i 
Vårdö kl. 19.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende 
onsdagen den 26.4 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats åt medlemmarna i 
byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör onsdagen den 19.4.2017.  Samma dag har möteskallelsen postats 
åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden. 
 
Beslut: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 
 

§ 19  PROTOKOLLJUSTERARE 

Byggnadstekniska nämnden § 19/ 24.4.2017 
 

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Dick Christenbrunn och Alda 
Valdmane 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:  
 
Dick Christenbrunn och Alda Valdmane utses att justera protokollet för mötet.   
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§20  BYGGNADSLOV OMBYGGNAD AV KÖK/SKORSTEN I EGNAHEMSHUS 

AHLBÄCK SARAH OCH SANDBERG MAGNUS PÅ SOLKULLA 11:0 I VÅRDÖBY 

Byggnadstekniska nämnden §20  /24.4.2017 
 
Ahlbäck Sarah och Sandberg Magnus anhåller om byggnadslov för ombyggnad av 
kök/skorsten i egnahemshus på fastigheten Solkulla 11:0 i Vårdöby. 
Väggar rivs och skorsten byggs om med imkanal för köksfläkt. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det anses uppenbart onödigt. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn. 
 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades.   
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§21  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU OCH SOVSTUGA 

ÖLANDER GÖRAN PÅ KATTANSGRUND 1:23 PÅ BUSSÖ 

Byggnadstekniska nämnden §21  /24.4.2017 
 
Ölander Göran anhåller om byggnadslov för nybyggnad av strandbastu om 10 m2 

och sovstuga om 16m2  på fastigheten Kattansgrund 1:23 på Bussö. 
Bastun uppförs av element av trä och sadeltak med shingel och blir sexkantig. 
Förrådet uppförs av plank som väggar och sadeltak med shingel. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det anses uppenbart onödigt. 
 
Braskaminer installeras enligt tillverkarens anvisningar. Bastuavlopp skall vara av 
godkänt fabrikat och ledas från strand. Träd sparas i så stor grad som möjligt och 
Färgsättningen anpassas till naturen. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn. 
 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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§22  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV EKONOMIBYGGNAD BOMAN GUNILLA 

OCH PER-OLOF PÅ FISKARTORPET 15:26 I VÅRDÖBY 

Byggnadstekniska nämnden §22  /24.4.2017 
 
Boman Gunilla och Per-Olof anhåller om byggnadslov för nybyggnad av 
ekonomibyggnad om 84 m2  fastigheten Fiskartorpet 15:26 i Vårdöby 
 
Byggnaden uppförs med stomme av trä. Fasad av röd plåt och tak av tegelimiterad 
svart plåt. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det anses uppenbart onödigt. 
 
Ansvarig arbetsledare 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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§23  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV STRANDBASTU DIEDERICHS-MATTSSON 

BETHINA PÅ HORSHOLM 1:24 I MICKELSÖ 

Byggnadstekniska nämnden §23  /24.4.2017 
 
Diederichs-Mattsson Bethina anhåller om byggnadslov för nybyggnad av 
strandbastu om 22 m2  fastigheten Horsholm 1:24 i Mickelsö 
 
Byggnaden placeras ca.17 m från strand vid en innervik. 
 
Byggnaden uppförs med stomme och fasad av plank med pulpettak belagt med 
shingel. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det anses uppenbart onödigt. 
 

                                    Bastukamin och skorsten installeras enligt tillverkarens anvisning. Bastuavlopp leds  
                                    Till godkänt avlopp och leds från strand. Träd sparas i så stor grad som möjligt och  
                                    Färgsättningen anpassas till naturen. 
  

Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: konstruktionssyn, kanalsyn och slutsyn. 
 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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§24  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV SOVSTUGA HELÉN YVONNE OCH JAN  

PÅ RÖJUDDEN 2:24 I BERGÖ 

Byggnadstekniska nämnden §24  /24.4.2017 
 
Helén Yvonne och Jan anhåller om byggnadslov för nybyggnad av sovstuga om 25 
m2  fastigheten Röjudden 2:24 på Bergö. 
 
Byggnaden placeras ca.20 m från strand. 
 
Byggnaden uppförs med stomme och fasad av plank med tak av shingel. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det anses uppenbart onödigt. 
 
Placeringen skall vara längre bort från strand än bastubyggnad. Om inte avstånd 
från andra byggnader är >8m skall byggnadernas väggar brandsektioneras. 

 
                                    Träd sparas i så stor grad som möjligt och färgsättningen anpassas till naturen  
                                    lika som befintliga byggnader. 
 
                                    Inga byggnader får uppföras nära stranden på tomten i framtiden då undantag 
                                    Från <30 m regeln gjorts för byggnader större än 20m2. 
                                     

Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: grundsyn, konstruktionssyn och slutsyn. 
 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljades. 
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§25  ANHÅLLAN OM BEFRIELSE ELLER NEDSÄTTNING AV 

AVFALLSHANTERINGSAVGIFT 

Byggnadstekniska nämnden § 25 /24.4.2017 
 

                                     Till Byggnadstekniska kansliet har det inkommit flera besvär eller anhållan gällande 
                                     avfallshanteringsavgifter.     
 
                                     Utdrag från besvärsbrev: 
 
                                     Hennig Peter anhåller om att obebodd stuga på Hassekulle 2:24 skall befrias från  
                                     avfallshanteringsavgift. Den sökande besitter 3 fastigheter. Den obebodda stugan 
                                     används sporadiskt för övernattning. Kommunens faktura belastar Hasselvik 2:10.                                     
                            
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Om det inte finns uppenbara skäl till befrielse såsom obeboeligt hus så beviljas inte  
                                     det. Om en stuga är beboelig med obebodd pga exempelvis sjukdom kan 
                                     nedsättning till ekoavgift komma ifråga liksom om ett hus är beläget på en holme 
                                     och uppenbarligen inte belastar Vårdö kommun avfallshanteringssystem. 
 
                                     I detta fall finns både ett fritidshus som används och en obebodd stuga som dock 
                                     används sporadiskt för övernattning. 
 

Beslut:  
 
För fastigheten Hasselvik 2:10 skall erläggas full avfallsavgift för fritidshus a;162 
euro och för Hasselkulle 2:24 ekoavgift oma;46 euro. Detta då stugorna är i 
användning. 
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§26  UPPHANDLING AV AUTOMATISKT BRANDLARM VÅRDÖ SKOLA, 

KOMMUNKANSLI OCH SOLBACKENS DAGHEM 

Byggnadstekniska nämnden § 26 /24.4.2017 
 

                                     Kommunteknikern har riktat anbudsförfrågan till två företag som har rätt att  
                                     installera och delvis certifiera automatiska brandlarm. 
                                     Anbud har begärts på installation av centralapparat i Vårdö kommunkansli  
                                     och installation av adresserbara detektorer i kansli, lägenheter och Vårdö skola. 
                                     I anbuden bör även ingå optionspris för installation i Solbackens daghem 2018  
                                     liksom uppgörande av ritningar över systemet. 
                                     Anbud skall vara Vårdö kommun tillhanda senast 1 maj 2017 och arbetet skall  
                                     utföras  mellan 1.6 och 31.8. 
                         
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Byggnadstekniska nämnden ger kommunteknikern och kommundirektören  
                                     rätt att besluta i frågan om antagande av anbud så vida att budgetanslaget räcker 
                                     till. 
                                     I annat fall kan byggnadstekniska nämnden ha ett möte efter att anbuden inkommit 
                                     alternativt förorda exempelvis ordföranden att delta i anbudsöppnandet/ 
                                     antagandet. 
 

Beslut:  
 
Nämnden utser Magnus Lundell att delta i öppnande och antagande av anbud för 
automatiskt brandlarm tillsammans med kommuntekniker och kommundirektör. 
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§27 OFFERT PÅ PLANERING AV FÖRBÄTTRAD KVÄVERENING OCH 

SLAMMOTTAGNING I VÅRDÖ AVLOPPSRENINGSVERK 

Byggnadstekniska nämnden § 27 / 24.4.2017 
 
Raita Enviroment OY har inkommit med offert gällande planering av förbättrad 
kväverening samt planering av slammottagning i Vårdö reningsverk. 
Offerten är på 2100 euro exklusive moms. 
 

                                    Kommunstyrelsen i Vårdö har beviljat extra anslag om 38000 euro för ombyggnad  
                                    Av avloppsreningsverket för förbättrad kväverening samt 2000 för projektering. 
                                    Kommunfullmäktige skall behandla ärendet under följande sammanträde. 
 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                      
                                     Offerten från Raita Enviroment OY innehåller planering även för mottagning av  
                                     externt avloppsslam från enskilda avlopp i kommunen vilket kan vara en ide att 
                                     gå inför om det anses lönande för kommunen.  
                                     Byggnadstekniska nämnden diskuterar ärendet. 
 

Beslut:  
 

                     Ärendet diskuterades. Nämnden beslutade att kommunteknikern skall arbeta vidare 
                     med frågan och ta fram underlag för avgiftsnivå och kalkylerad driftkostnad för ett 
                     avloppsreningsverk som även kan ta emot externslam från enskilda avlopp i 
                     kommunen. 
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§28 SENT INKOMMEN FAKTURA FÖR ARBETEN UTFÖRDA UNDER 2015 

MATTLÄGGNING I VÅTRUM VÅRDÖ KOMMUNKANSLI 

Byggnadstekniska nämnden § 28 / 24.4.2017 
 

                                     Firma Joakim Sundborg utförde 2015 arbeten i Vårdö kommunkansli när toaletter 
                                     I kommunkansli och i en av kommunkansliet lägenheter renoverades. 
                                     Nu har en faktura inkommit daterad 24.03.2017 om 2835 euro exkl.moms. 
                                      
                                     Arbetet utfördes under 2015 men blev kraftigt försenat och en del gällande detta  
                                     finns antecknat. 
 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
                                      
                                     Fakturan för arbetet skall betalas men det budgeterades för 2015 och anslag finns 
                                     inte för detta. Kommunstyrelsen bör ta ställning gällande betalningen och  
                                     entreprenören tillfrågas om eventuell kompensation för försenat arbete i enlighet 
                                     med allmänna avtalsvillkor för byggentreprenader. 
 

Beslut:  
 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunteknikern besiktigar det utförda 
arbetet innan styrelsen behandlar frågan. 
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§29  ANHÅLLAN OM BEFRIELSE ELLER NEDSÄTTNING AV 

AVFALLSHANTERINGSAVGIFT 

Byggnadstekniska nämnden § 25 /24.4.2017 
 

                                     Till Byggnadstekniska kansliet har det inkommit flera besvär eller anhållan gällande 
                                     avfallshanteringsavgifter.       
                                      
                                     Kommunteknikern tar fram en lista till mötet som byggnadstekniska nämnden kan  
                                     ta ställning till: 
 
                                     Utdrag från besvärsbrev per e-post: 
 
                                     Westerlund Gunlög och Karl-Olof besvärar sig gällande att betala full avgift till  
                                     Vårdö eftersom att de vistas så lite i stugan i kommunen. De betalar till MISE  
                                     Eftersom att de bor i Jomala och mängden sopor är ju densamma var de än är. 
                                     De tycker inte att de som pensionärer skall betala turisters sopor. 
                                     
                               
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Om det inte finns uppenbara skäl till befrielse såsom obeboeligt hus så beviljas inte  
                                     det. Om en stuga är beboelig med obebodd pga exempelvis sjukdom kan 
                                     nedsättning till ekoavgift komma ifråga liksom om ett hus är beläget på en holme 
                                     och uppenbarligen inte belastar Vårdö kommun avfallshanteringssystem. 
 
                                    I detta fall används fritidshuset och samtliga fritidshus som används i kommunen  
                                    erlägger samma avgift oberoende av nyttjandegrad. 
 

Beslut:  
 
Ingen nedsättning av avfallshanteringsavgiften beviljas. 
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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. 

 


