
 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  

 
PROTOKOLL 
 

20.11.2017  
 

 

Nr 9 

 
 
 

Tid Måndagen den 20.11.2017. kl. 19.30-21.10 
 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

Närvarande Ledamöter: 
 

 Englund Anders, ordförande 
 Lundell Magnus 
 Sjögren John 
 Christenbrunn Dick 
 Elomaa-Andersson Marja 
 Valdmane Alda 
 Björklund Benita 

Ersättare: 
 

 Sjölund Carl-Gustav 
 Danielsson Thobias  
 Grunér Pontus 
 Påvals Marcus 
 Erikson Matilda 
 Boman Åsa 
 Björklund Åsa 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

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

 

Ärenden §§ 67-79 

Underskrifter Vårdö den 21.11.2017  

   

 Anders Englund 
Ordförande  

Fredrik Packalén  
Sekreterare  

Protokolljustering   

  
Protokolljusterare 

 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Vårdö den 15.11.2017  

Protokollet är framlagt till 
påseende  

Vårdö den 22.11.2017  

   

Intygar Fredrik Packalén 
Byggnadsinsp./kommuntekniker 

 

Utdragets riktighet bestyrks Vårdö den  

   

Underskrift   

 
 



 

 
VÅRDÖ KOMMUN 
 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA/KALLELSE 
 

20.11.2017  

 

Nr 9 

 
 
 

Tid Måndagen den 20.11.2017. kl. 19.30 

Plats Kommunkansliet i Vårdö 

 
Ärenden: 
 
§ 67 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  

§ 68 PROTOKOLLJUSTERARE  

§ 69 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV BÅTHUS NYMAN JUHANI PÅ LÅNGRUND 2:76  
         I SANDÖ 

                            § 70 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV SMEDJA/VERKSTAD LINDÉN MATS OCH STINA 
                                     PÅ GAMLA HEMMET 1:28 I VÅRDÖBY 

§ 71 BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS LUNDQVIST DICK PÅ UGGLEBO 2:18 
         I VARGATA        
§ 72 FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSLOV BAGARSTUGA OCH BÅTHUS LINDBERG FREDRIK    

                                    PÅ NORRGÅRD 1:51 PÅ BERGÖ 
                          § 73 ANTAGANDE AV ANBUD AVFALLSTRANSPORT OCH -BEHANDLING 
                             § 74 AVTAL FLISVÄRME 
                             § 75 DELTAGANDE I FORTSÄTTNINGSPROJEKT VA-PLAN 2018 OCH GEMENSAM 
                                     KARTLÄGGNING OCH REGISTER FÖR ENSKILDA AVLOPP STYRGRUPPEN FÖR VA-PLAN 
                             § 76 FÖRFRÅGAN OM SAMARBETE GÄLLANDE INRÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM  
                                     SAMHÄLLSPLANERARE FRÅN FINSTRÖMS KOMMUN 
                             § 77 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR FASTIGHETSUNDERHÅLL 2017 
                             § 78 FÖRSLAG OM BILDANDE AV FOND FÖR BYGGNADSUNDERHÅLL 
                             § 79 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
                              
 
                

Anders Englund, byggnadstekniska nämndens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Vårdö den 15.11.2017 
 
Protokollet är framlagt till påseende i kommunkansliet i Vårdöby den 22.11.2017. 
 

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

Byggnadstekniska nämnden § 67/22.11.2017 
 
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 11.10.2017 kungjorts att 
byggnadsnämnden sammanträder måndagen den 16.10.2017 på kommunkansliet i 
Vårdö kl. 19.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende 
onsdagen den 18.10.2017. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats åt medlemmarna i 
byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör onsdagen den 11.10.2017.  Samma dag har möteskallelsen postats 
åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden. 
 
Beslut: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 68  PROTOKOLLJUSTERARE 

Byggnadstekniska nämnden § 68/22.11.2017 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Marja Elomaa-Andersson och Magnus 
Lundell 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:  
 
Marja Elomaa-Andersson och Magnus Lundell utses att justera protokollet för 
sammanträdet.   
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§69  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV BÅTHUS NYMAN JUHANI PÅ 

LÅNGGRUND 2:76 I SANDÖ 

 
Byggnadstekniska nämnden §69  /22.11.2017 

 
Juhani Nyman anhåller om byggnadslov för nybyggnad av båthus om 110 m2 på 
Långgrund 2:76 i Sandö. 
 
Byggnaden uppförs på pålar med stomme av lösvirke. Fasad av trä i en grå färg och 
tak av svart takfilt. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas. 
 
Grannarna har hörts och gett sitt medgivande till placeringen. 
 
Samfälligheten behöver höras om tillstånd finns eller beviljas. 
 
Byggnadsarbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande 
bestämmelser. Syner: grundsyn, konstruktionssyn och slutsyn. 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljas under förutsättning att tillstånd från samfälligheten beviljas. 
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§70  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV SMEDJA/VERKSTAD LINDÉN MATS OCH 

STINA PÅ GAMLA HEMMET 1:28 I VÅRDÖBY 

Byggnadstekniska nämnden §70  /22.11.2017 
 
Mats och Stina Lindén anhåller ombyggnadslov för nybyggnad av smedja/verkstad 
om24 m2 på Gamla Hemmet 1:28 i Vårdöby.  
 
Byggnaden uppförs av lösvirke med fasad av rött trä och tak av taktegel.  
 
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. 
 
Brandsektionering skall göras när byggnad placeras närmare annan byggnad än 
<8m. 

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

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljas. 
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§71  BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS LUNDQVIST DICK  PÅ 

UGGLEBO 2:18  I VARGATA 

Byggnadstekniska nämnden §71  /20.11.2017 
 
Dick Lundqvist anhåller ombyggnadslov för nybyggnad av fritidshus om 124 m2 på 
Ugglebo 2:18 i Vargata. 
 
Byggnaden uppförs av lösvirke på krypgrund. Fasad av träpanel 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, kanalsyn och slutsyn. 
 

 
Beslut:  
 
Byggnadslov beviljas. 
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§72 ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGNING AV BYGGNADSLOV FÖR BAGARSTUGA 

OCH BÅTHUS LINDBERG FREDRIK PÅ NORRGÅRD 1:51 I BERGÖ 

Byggnadstekniska nämnden §72  /20.11.2017 
 
Fredrik Lindberg anhåller om förlängning av byggnadslov för om- och tillbyggnad av 
bagarstuga och nybyggnad av båthus på Norrgård 1:51 på Bergö 
 
Byggnadsloven har tidigare förlängts en gång. 
 
Byggnadsinspektörens förslag 
 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att förlängning av byggnadslov 
beviljas om max 2 år. 
 
Grannarna hörs ej enligt § 73 då det kan anses uppenbart onödigt. 

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

 
Beslut:  
 
Förlängning av byggnadslov beviljas i två år fram till 20.11.2019. 
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                  §73 ANTAGANDE AV ANBUD AVFALLSTRANSPORT OCH BEHANDLING 

Byggnadstekniska nämnden §74  /20.11.2017 
 

                                     Anbud för avfallstransport och behandling skall vara inlämnade senast 13 
                                     November kl.15. 
 
                                     Inom anbudstiden har två anbud inkommit som öppnats på ett protokollfört möte 
                                     av kommunteknikern och kommundirektören.   
 
                                     Inkomna anbud är från: 
 
                                     In Via AB – pris för avfallstransport ca. 57.380 euro/år beräknat på ett medeltal av  
                                     In Via ABs beräknade tömningar, pris för avfallsbehandling ca. 38.330 euro/år   
                                     beräknat med mängderna angivna i anbudsförfrågan. 
 
                                     Transmar AB – pris för avfallstransport 47.000 euro/år är fast pris med minsta antal 
                                     tömningar som angivits i anbudsförfrågan samt att alla behandlingsavgifter för  
                                     nyttoavfall ingår i anbudet, pris för avfallsbehandling ca. 24.700 
                                     euro/år beräknat med mängderna för restavfall och grovavfall som angivits i  
                                     anbudsförfrågan. 
                       
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Arbetsgruppen för avfallsupphandlingen har haft ett möte med IN Via AB om  
                                     deras förslag till upplägg med färre transporter och transport med flerfacksbil. 
 
                                     Kommuntekniker och kommundirektören har tidigare haft ett möte med  
                                     Ålands Renhållnings ABs  vd (Numera har företaget uppgått i Transmar AB). 
 
                                     Nämnden tar del av arbetsgruppens förslag till beslut och de inkomna anbudens 
                                     innehåll och beslutar att anta det för kommunen fördelaktigaste anbudet. 
 
                                     Arbetsgruppens förslag är att Transmar ABs anbud antas då det för Vårdö kommun 
                                     är det totalekonomiskt bästa. 
 

Beslut:  
 
Enligt förslag. Transmar ABs anbud antas. 
 
 
 

 



VÅRDÖ KOMMUN                      PROTOKOLL                                      NR 9 /20.11.2017 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN                                                                                  Sida 9 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

                  §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 avtalsutformning 
                                     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. Nämndens ordförande, kommuntekniker och kommundirektör 
Håller möte med entreprenören Mickelsö Handelsträdgård om avtalet. 
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§75 DELTAGANDE I FORTSÄTTNINGSPROJEKT VA-PLAN 2018 OCH GEMENSAM 

KARTLÄGGNING OCH REGISTER FÖR ENSKILDA AVLOPP STYRGRUPPEN FÖR 

VA-PLAN 

                      Byggnadstekniska nämnden §75  /20.11.2017 
 
Ålands Vatten Ab har i uppdrag att i samarbete med samtliga kommuner ta fram en 
hållbar VA-plan för hela Åland. Finansieringen för detta har 2015 tilldelats av Ålands 
Landskapsregering. 
Hösten 2016 sammanställdes en VA-översikt för Åland i vilket konstaterades att 
åtgärdsbehoven var större än förväntat. Projektplanen har därmed reviderats. 
Utvecklingsförslagen som framkommit behöver följas upp under 2018. 
Styrgruppen för VA-plan föreslår därför ett fortsättningsprojekt mellan samtliga 
kommuner och Ålands Vatten AB för att kunna genomföra och utveckla en hållbar VA-
plan för Åland. Förslagsvis skulle Vårdös andel av kostnaderna uppgå till 600 euro för 
ändamålet. 
 
Gemensam kartläggning och register för enskilda avlopp har också styrgruppen för VA-
plan tagit fram förslag på att skall genomföras som ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna, Ålands Vatten AB och Ålands Landskapsregering. 
Förslagsvis skulle Vårdös ande av kostnaderna uppgå till 1000 euro för ändamålet. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Att kommunen deltar i projekten under förutsättning att kostnaderna inte stiger. 
                                     Någon större kommun diskuterar redan att avstå från deltagande i projekten. 
                                     Tillräckliga resurser behöver även ges då Vårdö kommun trots en lite fast  
                                     Bosättning har mycket fritidsbebyggelse och bebyggelse som inte på ett kostnads- 
                                     effektivt sätt kan få tillgång till kommunalt avlopp och därmed har en större 
                                     andel enskilda avlopp än flera andra kommuner. 
 
                                     Ärendet diskuterades: Ordföranden lämnade ett förslag om att inte delta i  
                                     projekten då kommunen handhar planering av vatten och avlopp i egen regi 
                                     och enskilda avlopp finns under byggnadsinspektionen och det finns bra  
                                     registrerat under den tid som byggnadstekniska nämnden handhaft uppgiften 
                                     om att ge tillstånd för nya anläggningar och åtgärder på befintliga avlopp. 
                                     Istället föreslås att landskapsregeringen skall stå för kostnaderna för sådana 
                                     projekt och register. 
 
                                     Beslut:  
 
                                     Enligt ordförandes förslag. Kommunteknikern återtog sitt förslag. 
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§76 FÖRFRÅGAN OM SAMARBETE GÄLLANDE INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM 

SAMHÄLLSPLANERARE FRÅN FINSTRÖMS KOMMUN 

                      Byggnadstekniska nämnden §76  /20.11.2017 
 
Finströms kommun har i sitt budgetförslag för år 2018 ett förslag att en ny tjänst som 
samhällsplanerare inrättas. Efter att samarbetet kring områdesarkitektkontoret i Jomala 
upphört saknas tillgång till en dylik funktion. 
 
Kommunstyrelsen i Finström har beslutat att göra förfrågan till norra Ålands fem 
kommuner om intresse för att ingå i och ta del av en områdesplanerartjänst eller 
samhällsplanerare. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Föreslår att nämnden tackar nej till ett samarbete gällande avtal för en  
                                     områdesplanerartjänst eller samhällsplanerare då kommunen inte har  
                                     så mycket områdesplanering och att det finns privata alternativ då det  
                                     aktualiseras. 
 
                                    Beslut:  
 
                                    Enligt förslag. Finström meddelas om beslutet. 
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                     §77 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR FASTIGHETSUNDERHÅLL 

                      Byggnadstekniska nämnden §77  /20.11.2017 
 
Medlen för fastighetsunderhåll som det budgeterats för under fastighetsskötsel var 
för små 2017. Detta på grund av att det finns renoveringsarbeten främst i Strömsgårdens  
äldreboende som har behövt utföras på grund av fuktproblem samt gällande Vårdö 
skola då det blev dyrare material för golvbytet på grund av specialmattor för skolmiljöer. 
Även en del renovering av lägenheter i Strömsgården har utförts då tillfälle getts 
och behov funnits. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsmedel för fastighetsunderhåll 
                                     om 15.000 euro från kommunstyrelsen för att täcka upp kostnaderna och slutföra  
                                     projekten 2017. 
 
                                    Beslut:  
 
                                    Enligt förslag. Anhållan om tilläggsanslag sänds till kommunstyrelsen. 
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                   §78  FÖRSLAG OM BILDANDE AV FOND FÖR BYGGNADSUNDERHÅLL 

                      Byggnadstekniska nämnden §78  /20.11.2017 
 
Kommunteknikern har diskuterat med kommundirektören om bildande av  
en så kallad ”fond för fastighetsunderhåll”.  
Detta är något som bland annat Föglö kommun har där det finns medel i budgeten 
Som byggnadstekniska nämnden kan fråga kommunstyrelsen om det får lyftas för olika 
åtgärder i kommunala byggnader. 
Målet skulle vara att förbättra underhållet av kommunens byggnader och att renovera 
Lägenheter och annat då tillfälle ges. Det går heller inte att planera allt i den budget som 
antas föregående år därför kunde en ”fond” vara ett bra alternativ. 
 

                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Föreslås att kommuntekniker och kommundirektör samt byggnadstekniska  
                                     nämndens ordförande eller någon annan representant kan arbeta vidare med att ta  
                                     fram förslag och upplägg för en ”fond för byggnadsunderhåll”. 
                                     Eventuellt kunder ett möte hållas med Föglös tjänstemän om hur detta fungerar  
                                     och hur det genomförs. 
                                     
                                    Beslut:  
 
                                    Enligt förslag. Ärenden bereds vidare och det utreds hur det praktiskt kan 
                                    genomföras. 
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                   §79  ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

                      Byggnadstekniska nämnden §79  /22.11.2017 
 
- Till och ombyggnad av reningsverket. 
- Inköp av städmaskin budget 2018. 
- Automatiskt brandlarm skola, kansli och daghem. 

 
                                     Kommunteknikerns  förslag 
 
                                     Nämnden tecknar ärenden till kännedom. 
 
                                    Beslut:  
 
                                    Nämnden tecknade ärenden 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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