SAMMAN TRÄDESK ALLE LSE

ECKERÖ KOMM UN
BYGGN ADS NÄMN DEN

Sammanträdestid

T isdagen den 28 juni 2011 kl 19.00.

Sammanträdesplats

Kommunkansliet i Överby

F Ö RE D RA G NI N G S L I ST A
1. BMN § 46

Kallelse och beslutförhet

2. BMN § 47

Val av protokolljusterare tid och plats

3. BMN § 48

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

4

BMN § 49

Byggnadslov – Bengt Granberg

5

BMN § 50

Byggnadslov – Björn Ekblom

6

BMN § 51

Ansö kan om fast ställelse av byggnadsplan Västra
Styrsingsudde.

7

BMN § 52

Byggnadslov – Ålands turisminvest Ab

8

BMN § 53

T jänstemanna beslut

9

BMN § 54

Byggnadslov – Ålands turisminvest Ab/BAB Strandby 1

10

BMN § 55

Byggnadslov – Ålands turisminvest Ab/BAB Strandby 1

11

BMN § 56

Miljöärende – Tove Nordin.

12

BMN § 57

Miljöärende – Lars Enders.

13

BMN § 58

Miljöärende – Roger Holmström.

14

BMN § 59

Byggnadslov – Gunilla Henriksson

15

BMN § 60

Byggnadslov – Margareth Häggblom

16

BMN § 61

Ärenden till kännedom.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser.
Ecke rö den 20.06.2011.
Rune Småroos Byggnadsinspe ktör
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Organ

Sammanträdesdatum

BYGGN ADS - OCH MILJÖNÄMNDEN

28.06.2011

Nr
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Plats och tid

Kommungården i Överby tisdagen den 28.06.2011 kl 19.00 – 20.35.

Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Sven-Åke Löf ström
Niklas Häggblom
Ann-Gerd Lindström
Berit Rosenqvist-Met sik
Beatrice Nordling
Johnny Sirén

Ordf
viceordf.
ledm ej närv
ledm ej närv
ledm
ledm
ledm ej närv

Tage Mattsson

supp

Föredragande

Rune Småroos

Byggnadsinspektör

Öv riga närvarande

Paragrafer
Underskrifter

Protokollj ustering
Ort och ti d

46 - 67
Ordförande

Sekreterare

Mikael Stjärnfelt

Rune Småroos

Ecke rö kommunkan sli onsdagen den 29.06.2011, kl. 18.00.

Beatrice Nordling

Tage Mattsson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby torsdagen den 30.06.2011 kl. 09.00.

Intygar

T itel och namn

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift
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§nr Sammanträdesdatum
BYGGN ADS - OC H MILJÖNÄMN DEN

46 - 48

2

28.06.2011.

KALLELSE OC H BESL U TFÖR HET
BMN § 46
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS
BMN § 47
BESLUT :
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Beatrice Nordling och
T age Mattsson. Ju stering onsdagen den 29.06.2011, kl. 18.00.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
BMN § 48
BESLUT :
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
62. Byggnadslov – Margareth Häggblom.
63. Miljöärende – Björn Ekblom.
64. Byggnadslov – Helmer Löfström.
65. Byggnadslov – Jarl Sjöström.
66. Byggnadslov – Hedvig Bertell.
67. Information om ÅVC och Återvinningsstationer.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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49

3

28.06.2011.

BENG T G RA NBE RG – BYGG NADSLOV TIL LBYGG NAD AV BOS TADS HUS.
BMN § 49
Upptogs till behandling Bengt Granbergs an sökan om byggnadslov för
en tillbyggnad av bef. bostadshus på fastigheten Granbergs RNr 26:0 i
Storby by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
2 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
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Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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50

4

28.06.2011.

BJÖRN E KB LOM – BYGGN ADSLOV FÖR E TT GA RAGE/ FÖRRÅ D/CARPOR T.
BMN § 50
Upptogs till behandling Björn Ekbloms ansökan om byggnadslov för ett
garage/förråd/carpor t på fastigheten Strandbacka RNr 6:69 i T orp by,
enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.
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88
99

37
51
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08.03.2011.
29.03.2011.
19.04.2011.
19.05.2011.
28.06.2011

ANSÖ KA N OM FAS TS TÄL LELSE AV BYGGN ADSP LAN VÄSTRA STY RSINGS UDD
BMN § 18
Nils-Olof Mattssons an sö ker om fast ställelse av en detaljplan för del av
fastigheten Västra Styrsingsu dd R Nr 6:89 i T orp by i Eckerö kommun.
Ansö kan bilaga ½
Planbeskrivning bilaga 2/2.
Detaljplan bilaga 3/2
Rågrannars hörande bifogas till denna §.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse
och kommunfullmäktige att fast ställa Nila-Olof Mattssons an sökan om
fastställelse av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsu dd
RNr 6:89 i T orp by i Eckerö kommun, hänvisande till kapitel 5 i Planoch bygglag för landskapet Åland.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att sökanden ska kalla till samråd
med berörda parter enligt 30 § PBL.
Byggnads- och miljönämnden beslöt vidare att inbegära utlåtande från
T ekniska nämnden och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige
rörande ansökt detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsudd
RNr 6:89 i T orp by i Eckerö kommun.
Kst § 88
BEREDNI NG
I flera fall av beredning av beslut och vid beslut gällande detaljplaner,
revidering av detaljplaner samt kommunala utlåtanden över ansökningar
om jordförvärv srätt i Eckerö kommun, har avsa knaden av kommunal
Protokolljusterarnas signatur
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Sekr.
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08.03.2011.
29.03.2011.
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28.06.2011.

Kst § 88 forts.
generalplanläggning gjort sig påmind. Detta innebär att detaljplaner
behandlas var för sig utan någon mer översiktlig, sammanhängande och
enhetlig kartläggning. Den vid det här laget ålderstigna översikt splanen
besitter inte heller juridiskt bindande verkan för den kommunala
markanvändningen. Pågående och prognosticerad befolkningsinflyttning
lär framställa nya och spridda krav på kommunal service och
infrastru ktur, samtidigt som kommunens egna ambitioner att erbjuda en
allmän tillgång till stränder samt attra ktiva ströv - och re kreationsområden
för både bofasta och besöka re, bör klä s i en tydlig och formaliserad
dräkt genom bindande styrdo kument. Generalplanen anger huvuddragen
för markanvändningen i hela kommunen eller de delar av kommunen
som påkallar en mer detaljerad planläggning. Generalplan kan också
användas för att styra markanvändningen och byggandet på ett särskilt
avgränsat område.
Detaljplaner skall anpassas efter en sådan övergripande generalplan.
KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG
Av skäl som framgår av beredningen, förordar kommunstyrelsen inför
kommunfullmäktiges behandling, ett utlåtande med innebörd att ett
samlat generalplanförfarande etappvis inleds i Eckerö kommun i enlighet
med
Plan- och bygglag kap. 4 för landskapet Åland. Delplanläggningen kan
inledas i sydväst ra T orp på det sätt som ärenderemissen från Miljö- och
byggnadsnämnden anger.
BESLUT
Kommunstyrelsen beslutade att komplettera underlaget för
detaljplaneförslaget för bostadskvarter samt park- och trafikområden
i Västra Styrsingudd 6:89 i Torp by, genom att tillställa sökanden ett
antal frågor kring detaljplanens innehåll och det föreslagna
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Kst. § 88 forts.

samver kansavtalet med kommunen vid detaljplanens
genomförande. Dessa frågor avser specifikt:
1) huruvida planen avser bostads kvarter för fast bosättning,
2) planering för ledningsdragningar för el- och vattenförsörjning
och avloppsanslutningar samt kapacitet på reningsverk med
tillhörande driftansvar,
3) väganslutning till området och prognosticerad trafikbelastning i
området,
4) eventuella kostnadskrav mot kommunen i det föreslagna
markanvändningsavtalet vid detaljplanens genomförande,
5) vilka eventuella, ytterligare exploateringsplaner som finns för
den del av fastigheten som inte omfattas av detaljplanen.
Kommunstyrelsen vidtager också i samråd med Miljö- och
byggnadsnämndens presidium och byggnadsinspektören en
fördjupad intern utr edning över kommunens ekonomis ka ansvar
samt inlösnings- och ersättningssky ldigheter enligt Plan- och
bygglag för landskapet Åland.
Kst § 99.
Samråd har skett mellan Nils-Olof Mattsson och kommundirektören
den 8 april 2011. Redovisning medföljer i bilaga till utskicket.
Praxisförfrågan vad avser generalplaner har tillställts Ålands Tingsrätt.
i samband med utredning över plan- och bygglagstiftningen.
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Kst § 99 forts.
Plan- och bygglag för landskapet Åland medförde att de skilda
planverken
mellan stad och landsbygd upphörde. För båda gäller att en ej bindande
kommunöversi kt reglerar den allmänna markanvändningen i kommunen.
Kommunöversi kten samordnar markanvändningen och har främst en
informativ betydelse men utgör grund för kommunernas allmänna
planläggning, tillståndsbeslut och andra beslut om markanvändning och
byggande.
Generalplan har till främsta syfte att sty ra upprättandet av detaljplaner
liksom byggande utan behov av detaljplaner. Sådan generalplan kan
upprättas för hela kommunen eller en del av kommunen
(delgeneralplan), eller endast för vissa funktioner. I en generalplan
beaktas en ändamålsenlig samhällsstru ktur, ordnandet av
kommunikationer, vatten och avlopp samt avfallshanteringen, hur en
trygg, sund och socialt sett god livsmiljö kan tillförsäkras, hur natur- och
kulturvärden i landskapet och i den bebyggda miljön bevaras, att det
finns tillräckligt med grönområden för rekreation samt den långsiktiga
hushållningen av mark, vatten, energi och råvaror (hållbar utveckling)
garanteras. Bestämmelser om skydd av natur- eller kulturobjekt kan
införas i generalplanen.
Detaljplan är den nya och enhetliga benämningen på vad som tidigare
utgjorde stadsplan och byggnadsplan. Om detaljplan redan finns för ett
område ändras inte denna av generalplanen, men senare föreslagna
eller vidtagna förändringar i detaljplanen måste följa den nya
generalplanen.
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Kst § 99 forts.
Detaljplanerna skall tillgodose lagstadgade krav och offentligrättsliga
målsättningar som är överordnade den enskildes intresse av
markanvändningen. Sådana hänsyn gäller en hållbar miljö, restri ktioner
mot förbrukande av naturresurser, bevarande av kulturhistoriska vä rden,
ekologi och ekonomi, ordnad avfallshantering m.m..Ingrepp i miljön,
rivning av byggnad m.m. regleras oc kså i detaljplan. Under
planläggningsförfarande av detaljplan skall ett samrådsmöte obligatoriskt
inkallas. Hur detta ordnas an kommer på kommunen eller på den enskilde
markägaren i det fall det är denne som låter upprätta detaljplanen.
Hörandet är ett utflöde av Finlands nya grundlag där det heter att alla
medborgare ges möjlighet att påverka beslut som rör dera s miljö,
naturen och dess mångfald samt kulturarvet.
Detaljplanen har bindande rättsverkningar som t.ex. innebär att en
byggnad ej får uppföras i strid med den antagna detaljplanen
Dess rätt sverkningar gentemot enskild markägare har inte reviderats i
förhållande till tidigare gällande lag och praxis. Byggande på
generalplanlagt område gynnas av lagstiftningen eftersom bygglov kan
beviljas i enlighet med fastställd generalplan utan detaljplan, också för
områden där sådan detaljplanläggning annars hade krävt s.
I generalplan kan byggnadsinskränkningar införas, till exempel att ett
område eller en del av ett område ej får bebyggas. Markägare har rätt till
skälig ersättning om han inte kan utnyttja sin mark på det sätt som
medför skälig nytta.
Landskapsregeringen eller kommunen kan utfärda ett byggnadsförbud
på högst fem år under den tid som generalplan upprättas.
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Kst § 99 forts.
BESLUT
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktiges utlåtande att ett
generalplanläggning bör inledas i Eckerö kommun.
Generalplanförfarandet omfattar hela kommuner och inleds med en
första delgeneralplan i Torp by med geografisk avg ränsning i norr mot
Storby bygräns och i öster av T orpfjärden. Kommunstyrelsen kon staterar
också att kommunens översi kt splan är i behov av en revidering och
uppdatering.
Inför, eller i anslutning till behandlingen av utlåtandet till Miljö- och
byggnadsnämnden, föreslås att kommunfullmäktige sammankallar ett
informationsmöte med inbjuden planarkitekt eller motsvarande expertis,
för att redovisa innehåll och konse kven ser av general- eller
delgeneralplanläggning. Denna information borde helst ges vid ett skilt
tillfälle enligt kommunfullmäktiges bestämmande och vända sig till såväl
kommunfullmäktige som kommunsty relse samt ledamöter i Miljö- och
byggnadsnämnd och T eknisk nämnd.
Kfg § 37
KOMMUNFULLMÄKT IGES BESLUT
Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att avslå kommunstyrelsen s förslag till
utlåtande om att inleda delgeneralplanläggning i västra T orp by, Eckerö
kommun.
Kommunfullmäktige besvarar utlåtandet från Miljö- och byggnadsnämnden
med att denna behandlar detaljplanläggning för fastigheten Västra
Styrsingudd 6:89 i T orp by enligt ansökan.
Kommunfullmäktige tillför i övrigt utlåtandet följande synpunkter:
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Kfg § 37 fort.
I det skede som generalplanläggning av del av kommunen, eller hela
kommunen, aktualisera s skall denna föregås av ko stnadsberä kning av
planläggningsarbetet och kostnader för eventuell ersättning till markägare
samt förslag till procedur och delegationsordning vid handläggning av
byggnadslovsärenden i det område som omfattas av generalplanläggningen.
Kommunfullmäktige klargör att sådan senare generalplanläggning bör inledas
i kommunens tätbefolkade områden, i första hand Storby by.
Det är också kommunfullmäktiges åsikt att detaljplanläggning av kommunens
hantverks- och industriområde i södra Storby har högre prioritering än
påbörjandet av allmän generalplanläggning.
BMN § 51.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelse
och kommunfullmäktige att fast ställa Nils-Olof Mattssons ansökan om
fastställelse av detaljplan för del av fastigheten Västra Styrsingsu dd
RNr 6:89 i T orp by i Eckerö kommun, hänvisande till kapitel 5 i Planoch bygglag för landskapet Åland.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt ånyo att sökanden ska kalla till
samråd med berörda parter enligt 30 § PBL. § 30 PBL som bilaga till
denna §.
Samrådet kallas till protokollfört sammanträde med annons i en lokal
utkommande tidning 2 veckor före sammanträdet äger rum.
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28.06.2011.

ÅLANDS TURISMINVES T A B – BYGGNADS LOV FÖR E N FAS AD ÄNDRI NG
BMN § 52
Upptogs till behandling Ålands Turismi nv est Ab:s ansö kan om
byggnadslov för en fasadändring, på fastigheten Gästas RNr 26:3 i
Storby by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2
Ansvarig arbetsledare
2
Befolkningsregistercentralen RH1 1
Fotografier
3

ex.
ex.
ex.
ex

FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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TJ ÄNS TEMAN NA BES LUT.
BMN § 53
A 10. Marby byalag friggebod, SMF RNr 878:1 i Marby.
A 11. Robert Blomberg, vindskydd, T allbacka RNr 3:27 i Storby.
A 12. Tina Eriksson, friggebod, Österbacka RN r 6:18 i Kyrkoby.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att anteckna sig ärendet till
kännedom.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att anteckna sig ärendet till
kännedom.
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ÅLANDS TURISMINVES T A B/BAB S TRA ND BY 1 – BYGGNADSLOV FÖR 5 S T.
FRI TI DSS TUGO R/U THY RNI NGSS TUG OR.
BMN § 54
Upptogs till behandling Ålands Turismi nv est/BAB Stran by 1, gm
Hubertus von F renc kells, ansö kan om byggnadslov för 5 st
fritidsstu gor/u th yrni ngsstu gor på fastigheten Gästas RNr 26:3 i
Storby by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 5 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:50
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Situationsplan 1:500
2 ex
Färg sättningsförslag
1 ex
Byggnadsbeskrivning
1 ex
Energicertificat
5 ex
Rågrannes samtycke
1 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att avvikelsen är så ringa med
hänvisning till PBL § 72 moment 3 samt att berörda grannar behöver inte
höras i detta ärende. PBL § 72 moment 3 som bilaga till denna §.
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ÅLANDS TURISMINVES T A B/BAB S TRA ND BY 1 – BYGGNADSLOV FÖR 4 S T.
FRI TI DSS TUGO R/U THY RNI NGSS TUG OR.
BMN § 55
Upptogs till behandling Ålands Turismi nv est/BAB Stran by 1, gm
Hubertus von F renc kells, ansö kan om byggnadslov för 4 st
fritidsstu gor/u th yrni ngsstu gor på fastigheten Gästas RNr 26:3 i
Storby by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 5 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:50
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Situationsplan 1:500
2 ex
Färg sättningsförslag
1 ex
Byggnadsbeskrivning
1 ex
Energicertificat
4 ex
Rågrannes samtycke
1 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
Byggnads- och miljönämnden konstaterar att avvikelsen är så ringa med
hänvisning till PBL § 72 moment 3 samt att berörda grannar behöver inte
höras i detta ärende. PBL § 72 moment 3 som bilaga till denna §.
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TOVE NORDIN – ENS KILT AVLOPP.
BMN § 56
Tove Nordin anhåller om godkännande av åtgärdsplan för enskilt avlopp
enligt lagen om miljöskydd- och miljötillstånd, för ombyggnad av befinlig
äldre avloppsanläggning tillhörande fastigheten på lägenheten
Stenbacka RNr 6:75 i T orp by.
Avloppsvattnet leds till en sluten tank och BDT-vattnet till en
slamavskiljare och därefter vidare till en infiltrationsanläggning enligt
Naturvård sverket s fa kta blad 4 bilaga 5.
Miljöberättelse.
Avloppsanläggningen uppfyller de krav som gäller för
avloppsanläggningar för enskilda hushåll ( ÅFS 38/2004 ) under
förutsättning att anläggningen sköt s på före skrivet sätt.
Genom att leda svartvattnet till slutna tankar och infiltrera bdt-vattnet
uppnås i miljöskydd slagen föreskriven reducering av fosfor, kväve och
bod.
Ifall ett kommunalt avlopp byggs ut för området bör avloppet anslutas till
detta eftersom det då finns förutsättningar för att ytterligare minska
utsläppen.
Ut släpp av avloppsvatten har alltid en miljöpåverkan.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden föreslår med stöd av 24 § i
miljöskydd slagen att åtgärdsplanen för ombyggnad av befintlig
avloppsanläggning med sluten tank för svartvattnet och
infiltrationsanläggning enligt Naturvårdsve rket s fakta blad 4 bilaga 5,
för bdt-vattnet godkänns.
För tillståndet gäller följande villkor utfärdade med stöd av 25, 26 och 28
§§ i samma lag.
1. Slamavskiljaren skall tömmas minst en gång per år.
2. Förstärkningslagret enligt tillverkarens direktiv.
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BMN § 56 forts.
1. Infiltrations anläggningen får inte utsättas för tung belastning så som
exempelvis körning med traktor ovanpå.
2. T illståndets giltighetstid är tjugo år. Uppfyller anläggningen
fortfarande de normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång
kan tillståndet förlängas.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att omfatta förslaget.
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LARS E NDERS – ENSKILT AVLOPP.
BMN § 57
Lars Enders anhåller om godkännande av enskilt avlopp enligt lagen om
miljöskydd- och miljötillstånd, för avloppsanläggning tillhörande
fastigheten på lägenheten Marievik RNr 16:27 i Storby by.
Avloppsvattnet leds till en sluten tank och BDT-vattnet till Eko-Matic
Villa infilteringssy stem.
Miljöberättelse.
Avloppsanläggningen uppfyller de krav som gäller för
avloppsanläggningar för enskilda hushåll ( ÅFS 38/2004 ) under
förutsättning att anläggningen sköt s på före skrivet sätt.
Genom att leda svartvattnet till slutna tankar och infiltrera bdt-vattnet
uppnås i miljöskydd slagen föreskriven reducering av fosfor, kväve och
bod.
Ifall ett kommunalt avlopp byggs ut för området bör avloppet anslutas till
detta eftersom det då finns förutsättningar för att ytterligare minska
utsläppen.
Ut släpp av avloppsvatten har alltid en miljöpåverkan.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden föreslår med stöd av 24 § i
miljöskyddslagen att åtgärdsplanen för ombyggnad av befintlig
avloppsanläggning med sluten tank för svartvattnet och Eko-Matic Villa
infilteringssy stem för bdt-vattnet godkänns.
För tillståndet gäller följande villkor utfärdade med stöd av 25, 26 och 28
§§ i samma lag.
T illståndets giltighetstid är tjugo år. Uppfyller anläggningen fortfarande de
normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång kan tillståndet
förlängas.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att omfatta förslaget.
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KOMMUNAL T AVLOPPSTIL LS TÅ ND – ROGER HOLMS TR ÖM
BMN § 58
Roger H olmstr öm anhåller om tillstånd för nybyggnad av enskilt avlopp
enligt lagen om miljöskydd- och miljötillstånd, för avlopp från fritidsstuga
på lägenheten Backåker RNr 16:2 i Storby.
Anhållan avser nybyggnad av enskilt avlopp av fritidsstuga,
Avloppsvattnet leds till ett minireningsverk av typen Weho P uts 5.
Minireningsverket fungerar enligt ” batchprincipen ” dvs. reningsverket
behandlar och renar en viss mängd avloppsvatten per gång.
Reningsverket har ett övervakningssy stem som alarmerar om fel
uppstår.
<minireningsverket har ett eget slamuppsamlingssy stem. Slammet
samlas upp i en slampåse. Slampåsen kan komposteras.
Avloppsanläggningen uppfyller de krav som gäller för för
avloppsanläggningar för enskilda hushåll /ÅFS 15&2007) under
förutsättning att anläggningen sköt s på före skrivet sätt. Minireningsverket
är dimensionerat för 5 personer och har en funktionsgaranti på att
reningen av avloppsvattnet uppfyller minst 90 % reduktion av BOD, minst
85 % reduktion av fösfor och minst 40 % reduktion av kväve.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter med stöd av 10 §
miljöskyddslagen beviljas tillstånd för nybyggnad av
avloppsanläggningen av ett Weho Puts 5 minireningsverk med sat svi s
biologisk och kemisk fällning.
För tillståndet gäller följande villkor utfärdade med hänvisning till
miljöskyddsförordningens bilaga 2 (ÅFS 130/2008).
-Det avvattnade slammet kompostera s på egen mark.
-Utloppsröret från anläggningen ska förse s med en provbrunn så prov
kan ta s på utgående renat avloppsvatten om prov inte kan tas direkt i
reningsverket
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BMN § 58 forts.
-Drift sjournal ska föra s över reningsve rket s drift. Av driftsjournalen ska
det framgå när slamtömning, kemikaliepåfyllning samt service utfört s
samt eventuella driftsstö rningar och vad de troligen förorsa kat s av.
-Drift sjournalen skall finnas tillgänglig vid en eventuell myndighetskontoll.
T illståndets giltighetstid är femton år. Uppfyller anläggningen fortfarande
de normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång kan tillståndet
förlängas.
-När anläggningen är installerad och satt i drift skall slutsyn förrätta s av
byggnadsinspektören så fastigheten kan införas i avloppsregistret som
godkänd.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att omfatta förslaget.
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GUNIL LA HEN RIKSSON – BYGGN ADSL OV FÖR E TT GÄS TSTUG A/FÖ RR ÅD
BMN § 59
Upptogs till behandling Gunilla Henrikssons ansökan om byggnadslov
för ett gäststuga/förrå d på fastigheten Sj östället RNr 1:70 i Kyrkoby
by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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MARGA RETH HÄ GGB LOM – BYGGNA DSLOV FÖR EN BASTU
BMN § 60
Upptogs till behandling Margareth Häggbloms an sö kan om
byggnadslov för en bastu på fastigheten Mellangård RNr 2:49 i Kyrkoby
by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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ÄREN DEN TILL KÄNNE DOM
BMN § 61
Budgetuppföljning januari - maj, bilaga 1/5.
Kommunstyrelsens p rotokollsutdrag § 136/11, bilaga 2/5.
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MARGA RETH HÄ GGB LOM – BYGGNA DSLOV FÖR EN FRI TI DSS TUGA
BMN § 62
Upptogs till behandling Margareth Häggbloms an sö kan om
byggnadslov för en fritidsstuga på fastigheten Mellangård RNr 2:49 i
Kyrkoby by, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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BJÖRN E KB LOM – ENSKIL T AVLOPP.
BMN § 63
Bj örn Ekblom anhåller om godkännande av åtgärdsplan för enskilt
avlopp enligt lagen om miljöskydd- och miljötillstånd, för ombyggnad av
befintligt äldre avloppsanläggning tillhörande fastigheten på lägenheten
Strandbacka RNr 6 :76 i Torp by.
Avloppsvattnet leds till en sluten tank och BDT-vattnet till en
slamavskiljare och därefter vidare till en infiltrationsanläggning enligt
Naturvård sverket s fa kta blad 4 bilaga 5.
Miljöberättelse.
Avloppsanläggningen uppfyller de krav som gäller för
avloppsanläggningar för enskilda hushåll ( ÅFS 38/2004 ) under
förutsättning att anläggningen sköt s på före skrivet sätt.
Genom att leda svartvattnet till slutna tankar och infiltrera bdt-vattnet
uppnås i miljöskydd slagen föreskriven reducering av fosfor, kväve och
bod.
Ifall ett kommunalt avlopp byggs ut för området bör avloppet anslutas till
detta eftersom det då finns förutsättningar för att ytterligare minska
utsläppen.
Ut släpp av avloppsvatten har alltid en miljöpåverkan.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden föreslår med stöd av 24 § i
miljöskyddslagen att åtgärdsplanen för ombyggnad av befintlig
avloppsanläggning med sluten tank för svartvattnet och
infiltrationsanläggning enligt Naturvårdsve rket s fakta blad 4 bilaga 5,
för bdt-vattnet godkänns.
För tillståndet gäller följande villkor utfärdade med stöd av 25, 26 och 28
§§ i samma lag.
3. Slamavskiljaren skall tömmas minst en gång per år.
4. Förstärkningslagret enligt tillverkarens direktiv.
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BMN § 63 forts.
3. Infiltrations anläggningen får inte utsättas för tung belastning så som
exempelvis körning med traktor ovanpå.
4. T illståndets giltighetstid är tjugo år. Uppfyller anläggningen
fortfarande de normenliga reningskraven vid giltighetstidens utgång
kan tillståndet förlängas.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att omfatta förslaget.
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HELMER LÖFS TRÖM – BYGG NADSLOV FÖ R EN BASTU
BMN § 64
Upptogs till behandling Helmer Löfströms an sökan om byggnadslov för
en bastu på fastigheten Nabbstrand R Nr 34:5 i Storby by, enligt
bifogade ansö kningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Ledmot Sven-Åke Löfst röm anmälde jäv i ärendet och avlägsnade sig
från sammanträdesrummet.
Byggnads- och miljönämnden beslöt därefter att bevilja byggnadslov mot
att gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Anteckna s som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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JARL SJÖSTRÖM – BYGGN ADSLOV FÖR E N GÄS TSTUG A
BMN § 65
Upptogs till behandling Jarl Sj öströms ansö kan om byggnadslov för en
gäststuga på del av fastigheten Bergklint RNr 3:59 i Storby by, enligt
bifogade ansö kningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Byg gnadslov et
träder ikraft när byg gnadsritningar har inlämnats till B ygg nads- oc h
milj önämnden. Antecknas som miljöbeskrivning att åtgärden medför
ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bordlägga ärendet, med
motiveringen att byggnads ritningar saknade s vid behandlingen.
( planritning och fasadritningar.)
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HEDVIG BER TEL L – BYGGN ADSLOV FÖ R EN GÄS TS TU GA
BMN § 66
Upptogs till behandling Hedvig Bertells ansökan om byggnadslov för en
gäststuga på fastigheten Hedv igs RNr 7:56 i Torp by, enligt bifogade
ansö kningshandlingar.
Ansö kan om byggnadslov
2 ex.
Befolkningsregistercentralen RH1 1 ex.
Ansvarig arbetsledare
2 ex.
Planritningar 1:100
2 ex
Fasader 1:100
2 ex.
Skärning 1:100
2 ex
Situationsplan 1:500
3 ex
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att bevilja byggnadslov mot att
gällande lagar och förordningar lände till efterrättelse. Antecknas som
miljöbeskrivning att åtgärden medför ringa men för naturen.
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INFORM A TION OM ÅV C OC H Å TERVINNINGSS TA TIONER.
BMN § 67
Ledamot Berit Rosenqvist-Metsi k upptog till behandling sophanteringen .
BESLUT :
Byggnads- och miljönämnden beslöt att informera var ÅVC finns samt
uppsätta plakat vad som får lämnas vid återvinningsstationerna på
anslagstavlor och offentliga platser.
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