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 Sjögren John 
 Christenbrunn Dick 
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Övriga närvarande 
 
 
 
 

 
 Packalén Fredrik, byggnadsinspektör/kommuntekniker 
 Lindholm Mikael, kommunstyrelsens ordförande 
 Johansson Andreas, kommundirektör 

 

Ärenden §§ 35-39 

Underskrifter Vårdö den 26.06.2017  

   

 Anders Englund 
Ordförande  

Fredrik Packalén  
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Magnus Lundell 
Protokolljusterare 

Benita Björklund 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Vårdö den 21.6.2017  

Protokollet är framlagt till 
påseende  

Vårdö den 28.06.2017  

   

Intygar Fredrik Packalén 
Byggnadsinsp./kommuntekniker 

 

Utdragets riktighet bestyrks Vårdö den   

   

Underskrift   

 
 



 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA/KALLELSE 
 

26.6.2017  

 

Nr 5 

 
 
 

Tid Måndagen den 26.6.2017. kl. 19.00 OBS! Tiden då vi skall uppvakta 
anställd innan själva mötet. 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

 
Ärenden: 
 
§ 35 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  

§ 36 PROTOKOLLJUSTERARE  

§ 37 BYGGNADSLOV NYBYGGNADOMBYGGNAD SJÖBOD OCH BASTU SJÖGREN LARS-
GÖRAN PÅ LÅNGSKÄR 3:1  
§ 38 AVFALLSHANTERING ARBETSGRUPP FÖR UPPHANDLING OCH INFORMATION 

                                    TILL FASTIGHETSINNEHAVARE GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGEN 
§ 39 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM  

 
 
 
 
 
 
                

Anders Englund, byggnadstekniska nämndens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 21.6.2017. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 28.6.2017. 
 

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

Byggnadstekniska nämnden § 35/26.6.2017 
 
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 21.6.2017 kungjorts att 
byggnadsnämnden sammanträder måndagen den 26.6.2017 på kommunkansliet i 
Vårdö kl. 19.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende 
onsdagen den 28.6. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats åt medlemmarna i 
byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör onsdagen den 21.6.2017.  Samma dag har möteskallelsen postats 
åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden. 
 
Beslut: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat. 
 

§ 36  PROTOKOLLJUSTERARE 

Byggnadstekniska nämnden § 36/ 26.6.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell 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:  
 
Magnus Lundell och Benita Björklund utses att justera protokollet för 
sammanträdet.   
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§37  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD/OMBYGGNAD AV BASTU OCH SJÖBODA 

SJÖGREN LARS GÖRAN PÅ LÅNGSSKÄR 3:1 

Byggnadstekniska nämnden §37  /26.6.2017 
 
Sjögren Lars-Göran anhåller om byggnadslov för om- och nybyggnad av sjöbod samt 
bastu om 14 m2 på Långskär 3:1. 
Bastun uppförs dels som tillbyggnad och dels i befintlig sjöbod. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
Grannarna hörs enligt § 73 då det är uppenbart nödvändigt. 
 
Braskaminer installeras enligt tillverkarens anvisningar. Bastuavlopp leds till 
stenkista/sandbädd. Färgsättningen samma som tidigare. 

 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: kanalsyn och slutsyn. 
 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljas under förutsättning att grannar och övriga delägare i 
fastigheten skriver under ett dokument där de godkänner byggnadsplanerna. 
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§38  AVFALLSHANTERING ARBETSGRUPP FÖR UPPHANDLING OCH 

INFORMATION  TILL FASTIGHETSINNEHAVARE GÄLLANDE 

AVFALLSHANTERINGEN 

Byggnadstekniska nämnden §38  /26.6.2017 
 
Entreprenadavtalet för avfallshanteringen gällande tömning och omhändertagande av 
avfall löper ut den 31.12.2017 och bör upphandlas igen inkommande höst. 
 
I det nuvarande avtalet ingår samtliga tömningar och kommunen erlägger endast vad 
restavfall/brännbart och grovavfall kostar enligt mängd och av entreprenören givet pris. 
 
För extra tömningar har det inte erlagts extra enligt nuvarande avtal. 
 
I år liksom tidigare år förekommer det att containers överfylls på en del stationer samt att 
avfall som skall föras till återvinningscentralen lämnas vid återvinningsstationerna. 
Information om hur avfall sorteras lämnas några gånger per år i Vårdö info och de 
avfallskärl som härstammar från när KLARA handhade kommunens avfallshantering är 
uppmärkta med tydliga etiketter med vad som får lämnas i respektive kärl/fraktion. 
 

                         
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Byggnadstekniska nämnden utser en arbetsgrupp som får i uppgift att tillse att  
                                     upphandling av avfallshanteringen sker och ger förslag om upplägg för detta. 
 
                                     Gruppen får också i uppgift att se vad som kan göras gällande information och  
                                     runt återvinningsstationerna för att tillse att extra avfall inte placeras där samt att  
                                     fastighetsinnehavare har fått information runt detta.  
                                 

Beslut:  
 
Då avfallshanteringen fungerat dåligt under sommarens inledning gör några 
åtgärder i inledningsskedet så som att en extra container för brännbart avfall 
placeras på Töftö återvinningsstation. Information ges i Vårdö info om det samt att 
det nu finns en bytesbod för saker som andra kan nyttja på avfallsdeponin. 
Information om sortering av avfall på stationerna ses också över och kompletteras. 
 
En arbetsgrupp utses för att se på övriga förbättringar den föreslås bestå av Benita 
Björklund och Magnus Lundell från byggnadstekniska nämnden och Carl-Gustav 
Sjölund och Maria Granlid från kommunstyrelsen med kommuntekniker Fredrik 
Packalén som sammankallare.  
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§39  ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Byggnadstekniska nämnden §39  /26.6.2017 
 
- Vattenledning Norra Sandö huvudledning i stort sett klar. 
- Installation av automatiskt brandlarm. 
- Leverans av värme/flis. 
- BTN besök på Ledsöra. 

                         
                                     Kommunteknikerns  förslag  
 
                                     Nämnden tecknar ärenden till kännedom.                                     
 

Beslut:  
 
Nämnden tecknade ärendena till kännedom. 
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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. 
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