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        § 35  MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Byggnadstekniska nämnden § 35  / 20.6.2022 
 
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 digitala anslagstavla har onsdagen den 15.6.2022 kungjorts att 
byggnadstekniska nämnden sammanträder måndagen den 20.6.2022 på 
kommunkansliet i Vårdö kl. 19.00 och att protokollet är publicerat på kommunens 
digitala anslagstavla den 21.6.2022. 
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har e - postats åt medlemmarna i 
byggnadstekniska nämnden samt kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör onsdagen den 15.6.2022  Samma dag har möteskallelsen e -
postats åt ersättarna i byggnadstekniska nämnden. 
 
Beslut: 
 
Mötet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. 
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        § 36  PROTOKOLLJUSTERARE 

Byggnadstekniska nämnden § 36 / 20.6.2022 
 
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Pontus Grunér och Åsa Sjölund 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:  
 
Pontus Grunér och Åsa Sjöund utses att justera protokollet för mötet. 
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       §  37   BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV BÅTHUS MED BASTU / ATELJE PÅ SOLBERGA 

                  2:10 I TÖFTÖ 
 

Byggnadstekniska nämnden § 37 / 20.6.2022 

 
                               Återupptagande av bordlagt ärende.  
 

Byggnadstekniska nämnden § 29 / 23.5.2022 

 
 
Ärendebeskrivning 
Patrik Manners anhåller om bygglov för nybyggnad av båthus om 150 m2 varav 90 m2 
utgörs av båthus och resterande del av bastu, omklädning, atelje och nätbod på Solberga 
R:nr 2:10 i Töftö. Båthuset uppförs där brygga tidigare har varit placerad. 
 
Byggnadens uppförs av lösvirke med förskjutet pulpettak belagd med filt och väggar av 
vildmarkspanel. 
 
Byggnaden ersätter tidigare bygglov beviljat för 3 st. sjöbodar som nu dras tillbaka. 

   
Byggnadsinspektörens förslag: 

 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas med 
följande villkor: 

 
                                    Beskrivning över eldstäder och skorstenar skall inlämnas till byggnadsinspektionen innan  
                                    installation. 
 
                                    Om vattentoalett installeras skall klosettvattnet ledas till sluten tank. Beskrivning över 
                                    avloppsanläggning för tvätt och bastuvatten skall inlämnas till byggnadsinspektionen för 
                                    godkännande. 
 

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

        
 
                                     Beslut:  
 
                                     Nämnden konstaterar att inte fiskesamfälligheten har skrivit under att de godkänner 
                                     att byggnaden placeras delvis på vattenområde. 
                                     Ärendet bordläggs tills detta dokument med underskrift inkommit. 
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        §  37   FORTSÄTTNING BYGGNADSLOV NYBYGGNAD AV BÅTHUS MED BASTU / ATELJE PÅ  
                  SOLBERGA 2:10 I TÖFTÖ 

                   
 
                                    Byggnadsinspektörens förslag: 
 
                                    Skriftligt godkännande av placering på vattensamfällighetens vattenområde har inkommit 
                                    från 3 delägare. 
 

Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas med 
följande villkor: 

 
                                    Beskrivning över eldstäder och skorstenar skall inlämnas till byggnadsinspektionen innan  
                                    installation. 
 
                                    Byggnaden får ej användas som fritidshus exempelvis till övernattning. Istället för 
                                    wc inomhus skall om det behöver finnas i anslutning till byggnaden byggas litet skilt 
                                    hus som kan vara utrustad med exempelvis  torrklosett eller förbränningstoalett. 
                                    Byggnadslov inom Vårdö kommun kan ges för strandbastu med bastukammare, sjöbod  
                                    och båthus. 
 

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

        
 
                                     Beslut:  
 
                                     Enligt förslag 
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       §  38   BYGGNADSLOV TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ BERGSHÖJDEN 2:54 I  
                  GRUNDSUNDA 

 
Byggnadstekniska nämnden § 38 / 20.6.2022 

 
Ärendebeskrivning 
Magnus Wrede och Eivor Sundlöf anhåller om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 
19,5 m2 på  Bergshöjden R:nr 2:54 i Grundsunda. 

 
Byggnads uppförs av lösvirke med fasad av liggande träpanel och tak av plåt.  
Tillbyggnaden placeras lägre än befintlig byggnadsdel. 

   
Byggnadsinspektörens förslag: 

 
Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att byggnadslov beviljas med 
följande villkor: 
 
Färgsättning och utformning utförs lik befintlig byggnadsdel. 

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

        
 
                                     Beslut:  
 
                                     Enligt förslag 
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          § 39  UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ SOLUDDEN 1:27 I BERGÖ 

 
Byggnadstekniska nämnden § 39/20.6.2022 

             

Ärendebeskrivning 
 
Sökanden och ägare till 1:27 anhöll 28.1.2022 om tillstånd för flytt av nuvarande bastu 
som finns i stugbyggnaden ner till bryggan enligt bifogad karta, situationsplan och 
skissritning med byggnadsbeskrivning. Skulle uppföras i samma stil som sjöboden på 
fastigheten. 
 
Tjänstemannabeslut togs i ärendet då det gällde ändring av eldstad och skorsten genom 
flytt av bastukamin och skorsten. Byggnaden som skulle uppföras var av 
komplementbyggnadsstorlek med exakt samma utformning som befintlig sjöbod och på 
samma avstånd från strandlinjen. 
 
Vid kanalsynen 7.6.2022 som även var planerad samtidigt som slutsyn konstaterades att 
utformningen av bastun var en helt annan. 
Sökanden meddelades per e-post om synen och att den nya utformningen kan vara ok då 
det ansågs att  den som har utsikt över denna är sökanden själv. 
 
Ägaren av vattenområdet hörde av sig då byggnaden hade uppförts att denna placerats 
på av honom ägd tillandning. 
 
Av handlingarna från karta (fastighetsförättning 21.08.2008) 1:2000 eller situationsplan 
1:500 framgår ej att det finns tillandning mellan bastuns placering och strandlinjen. 
 
Den 29.11.2021 hade byggnadstekniska nämnden upp ärendet till kännedom och 
diskuterade ärendet samt tittade på handlingarna. Efter detta hördes sökanden 1.12.2021 
och uppmanades av byggnadsinspektören att denna kontaktar lantmäteriet och beställa 
rågång med alternativet att fastställa areal för eventuell inlösen av tillandning som enligt 
information från ledande lantmäteriingenjören är möjligt. 
 
Information till ägaren av vattenområdet 1:57 informerades skriftligen brevledes daterat 
1.12.2021 om uppmaningen till sökanden att beställa rågång med att fastställa areal för 
en eventuell inlösen av tillandning. Samt att sökanden kontaktar vederbörande. 
 
Senast 15.12.2021 skulle sökanden sedan meddela byggnadskansliet att någondera 
alternativen ansökts om från lantmäteriet. 
 
Sökanden meddelade per e-post 13.12.2021 att denne besökt ägaren av vattenområdet 
11.12.2021 och erbjudit att arrendera området vilket sedan enligt sökanden erbjudits vid 
något tillfälle till under våren 2022. 
 
 



VÅRDÖ KOMMUN                         PROTOKOLL                                     NR 6 /20.6.2022 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN                                                                                  Sida 9 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

 

        § 39 FORTSÄTTNING UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ SOLUDDEN 1:27 I BERGÖ 

 
Byggnadstekniska nämnden § 39/20.6.2022 

 
 
Ägaren av vattenområdet 1:57 är inte intresserad av inlösen av tillandning eller 
arrendeavtal och har meddelat att byggnaden skall flyttas 5 meter från rågränsen. 

 
Sökanden meddelade per e-post 8.6.2022 att denne anhållit om råvisning 31.5.2022. 
 
Per e-post den 14.2.2022 har sökanden givits möjligheten att blir hörd och komma med 
en skriftlig förklaring som senast skall inkomma senast 20.6.2022 dvs idag. 
 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
 
Plan- och byggförordningen föreskriver att byggnad placeras 5 meter från rålinjen om inte  
granne gett sitt skriftliga samtycke. 
 
Utav naturliga skäl har gräns mot tillandning ej en exakt med råstenar markerad gräns. 
Råvisningen ger svar på hur denna byggnad placerats och hur mycket den överskrider 
gränsen. 
 
Nämnden konstaterar att den aktuella strandbastun uppförts i strid med plan- och 
byggförordningens 18 §.  
 
1. Byggnadstekniska nämnden uppmanar markägaren (sökanden) till 1:27 att flytta 

strandbastun så att stadgandena i plan- och byggförordningen 18 § uppfylls. 
 
Åtgärden skall vara genomförd senast 20.12.2022. 
 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag med tillägget att byggnadslov för bastun skall sökas oavsett om den flyttas 
eller markfrågan löses på annat sätt. Detta då bastuns utformning skiljer sig från 
handlingarna som låg till grund för tjänstemannabeslutet. 
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            § 40  TEKNISKA SEKTORN LÖNER ARBETSVÄRDERING 

 
               Byggnadstekniska nämnden § 40/20.6.2022 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommuntekniker/Byggnadsinspektör, fastighetsskötare och ledande fastighetsskötare 
har lönesättning baserad på Tekniska sektorns avtal. 
 
I lönen ingår följande punkter för kommuntekniker/byggnadsinspektör och 
fastighetsskötare: 
 
- Uppgiftsrelaterad lön. 
- Individuell lön i vilket ingår fjärrortstillägg och övriga individuella. 
- Branschtillägg (kallas i en del andra avtal erfarenhetstillägg) 
 
Övriga individuella utgår från en arbetsvärdering som sattes när lönen sattes när 
nuvarande tjänsteinnehavare och arbetstagare började arbeta för kommunen. 
 
Arbetsvärderingen innehåller en poängsättning med vickning inom områdena: 
Förändringsvilja, engagemang, samverkan, öppenhet, lärande och kvalitet. 
Den följer Tekniska sektorns avtal. 
 
Denna värdering har uppgjorts av tidigare kommundirektör.  
 
Ledande fastighetsskötaren anställdes av kommunstyrelsen och då beslutades om en 
uppgiftsrelaterad helhetslön och då ingår inte denna del. 

 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Byggnadstekniska nämnden ger förslag till kommunstyrelsen att fastställa hur ofta 
lönesättningspunkten Övriga individuella och arbetsvärdering skall genomföras alternativt 
besluta att det är på begäran från tjänsteinnehavare eller arbetstagare.  
 
Alternativet som kommunstyrelsen kan utreda är om arbetsvärderingen inom Tekniska 
sektorns avtal skall bestå då det endast torde röra en tjänst samt en arbetstagare inom 
kommunen eller om man skall ha en uppgiftsrelaterad helhetslön så som ledande 
fastighetsskötaren lön har lönesatts. 
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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                     § 41  DELTAGANDE I VATTENPROJEKT ÅLANDS VATTEN  
 

               Byggnadstekniska nämnden § 41/20.6.2022 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ålands Vatten har sänts förfrågan till de kommuner som hittills inte deltagit i projektets  
olika delar att nu delta i projektet. 
 
Närmare information under mötet om de nu aktuella delarna. 

 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Ålands Vattens representanter inbjuds att informera byggnadstekniska nämnden  
på följande möte i augusti om vad ett deltagande i projektet innebär.  
 
Vid informationen kan med fördel andra representanter från Vårdö kommun delta. 
 
Beslut: 
 
Nämnden inbjuder va-utredaren till följande möte som planeras att hållas 22 augusti 
2022. 
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                     § 42  ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 
               Byggnadstekniska nämnden § 42/20.6.2022 

 
Ärendebeskrivning 
 
- Tillbyggnad av kommunkansliets entré  
- Val av ny ledamot i BTN istället för A.V – L.S. 
- Bygganmälan Mariebo 4:21 
 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Nämnden tecknar ärenden till kännedom. 
 
 
Beslut: 
 
Nämnden tecknade ärenden till kännedom. 
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                        § 43  PROJEKT LÖVÖ ÖJVÄGEN 

 
               Byggnadstekniska nämnden § 43/20.6.2022 

 
Ärendebeskrivning 
 
Efter att kommunstyrelsen diskuterat ärendet så har ett möte hållits med väglagets 
styrelse den 15 juni och med två representanter från väglaget, kommunteknikern och 
Eklunds åkeri den 20 juni. 
 

                                     Mötena har resulterat i ett förslag som borde göra projektet genomförbart och  
                                     möjligt att göra avtal med entreprenören. 
 
                                     Budgeterade medel från kommunens och väglagets sida är ca. 85.000 euro. 

 
Kommunteknikerns förslag: 
 
Att nämnden går in för att projektet genomförs och arbetena utförs så länge budgeterade 
medel är tillräckliga. 
 
Eklunds åkeri önskar inleda arbetet med transport av grusmaterial till Vårdö nu i juni 
för att sedan kunna påbörja arbetena med grundförbättring av väg i augusti. 
 

                                     Bilaga 1 – Förhandlingsprotokoll. 
 
 
Beslut: 
 
Projektet kan genomföras på det sätt som är beskrivet i protokoll från de möten som  
nämns  i ärendebeskrivningen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 8 juni 2022 och 
besvärstiden har ännu inte löpt ut. 
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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 41,42 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
 
Paragrafer  35,36,40,43 

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: 
 

   Byggnadstekniska nämnden i Vårdö 
Vårdöbyvägen 11 
22550 VÅRDÖ 
 
Paragrafer: 35,36,40,43 
 
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: 37,38,39 
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 21.6.2022 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, 22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 37,38,39 
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. 21.6.2022 
 

 
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. 

 


