SAMMANTRÄDESKALLELSE
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Sammanträdestid

Tisdagen den 20.10.2015 kl. 19:00

Sammanträdesplats

Kommungården i Överby

FÖREDRAGNINGSLISTA
BMN § 98

Kallelse och beslutförhet

BMN § 99

Val av protokolljusterare, tid och plats

BMN § 100

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

BMN § 101

Byggnads- och miljönämnden: Budgettext år 2016

BMN § 102

Begäran om Renhållningsplan

BMN § 103

Skrivelse gällande EFBK:s byggnadslov

BMN § 104

Bygglovsansökan, Maria Sagulin

BMN § 105

Borenius, Byggnadslov

BMN § 106

Budgetuppföljning

BMN § 107

Extra Ärende: Sammanslagning av nämnder

BMN § 108

Extra Ärende: Tjänsten som kommuntekniker och
byggnadsinspektör

BMN § 109

Extra Ärende: Elanslutning ÅVC

Eckerö den 13.10.2015

Dina Friberg
Byggnadsinspektör
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Sammanträdesdatum
20.10.2015

Nr.
8

Plats och tid

Kommungården i Överby Tisdagen den 20.10.2015 kl. 19:00-20.10

Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Niclas Häggblom
Rickard Eklund
Susann Fagerström
Marie Löfström
Jan Fagerström

ordförande
viceordförande, frånvarande
ledamot, frånvarande
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Dina Friberg

byggnadsinspektör

Övriga närvarande
Paragrafer

98-109

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Mikael Stjärnfelt

Dina Friberg

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 20.10. 2015, kl. 20.30.

Susann Fagerström

Jan Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 27.10. 2015 kl 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Dina Friberg

Underskrift
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 98

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 98
BMN § 98 20.10.2015
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BMN § 98 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
BYGGNADS- OCH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 99

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 99
BMN § 99 20.10.2015
FÖRSLAG:
Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och
sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
BMN § 99 20.10.2015
BESLUT:
Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Susann Fagerström och Jan Fagerström. Justering sker Tisdagen 20.10.2015
kl.20.30.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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BYGGNADS- OCH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 100 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 100
BMN § 100 20.10.2015

FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden föreslås godkänna föredragningslistan
med följande tilläggspunkter:
§ 107
§ 108
§ 109

Extra Ärende: Sammanslagning av nämnder
Extra Ärende: Tjänsten som kommuntekniker och
byggnadsinspektör
Extra Ärende: Elanslutning ÅVC

BMN § 100 20.10.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt godkänna föredragningslistan
med tilläggspunkter.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 101 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN: BUDGETTEXT ÅR 2016
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 101
Byggnads- och miljönämnden 24.09.2015 § 85

Upptogs till behandling att föreslå Byggnads- och Miljönämndens
driftsbudgetförslag för år 2016 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Byggnadsinspektörens förslag enligt bilaga 4.
BMN § 85 24.09.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige driftbudgetsförslag enligt bilaga 4.
BMN § 85 24.09.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden föreslår inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige driftbudgetsförslag godkänns enligt bilaga 4 med
följande kompletteringar:
Budgeterade medel för följande poster ändras enligt följande:
Kostnadsställe:
Konto:
Konto:
Konto:

4500
3120
3288
4390

Avfallshantering / Miljövård
Försäljningsintäkter
14.000€
Avgifter för miljötillstånd
1.600€
Byggande och underhåll av byggnader -9.000€

Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 101
Upptas till behandling Budgettexten för 2016.
Förslag enligt Bilaga 1. Budgettext 2016.
BMN § 101 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår för Byggnads- och miljönämnden att
Budgettext 2016 godkänns enligt bilaga 1.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 101 20.10.2015

BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt godkänna Budgettext 2016 med
följande kompletteringar:
-

-

Rivningstillstånd ändras till rivningsanmälan
Sidan 4 första stycket uppdateras enligt följande: Uppföljning av
enskilda avlopp vilka ännu inte åtgärdas påbörjas under budgetåret 2016. Andra stycket tas bort.
Rubriken Målsättningar ändras till Målsättningar 2016. Texten
´Förverkliga planen av ombyggnaden av ÅVC´ läggs till.
Prestationstal för 2018 läggs till

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015

Dnr: BYGG 284/2015
BMN § 102 BEGÄRAN OM RENHÅLLNINGSPLAN
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 102
20.02.2015 beslutade Ladskapsregeringen att begära in en reviderad
renhållningsplan från Eckerö kommun. Planen skulle senast inlämnas
31.08.2015.
Landskapet uppmanar nu Eckerö kommun att snarast inlämna den
uppdaterade planen för fastställelse.
Begäran inte kommit byggnadsinspektören till kännedom förrän
13.10.2015.
Byggnadsinspektören har meddelat Landskapsregeringen att kommunen är mitt upp i en omstrukturering av avfallshanteringen. Medel
ha funnits avsatta för detta ändamål, men har inte frigjorts ännu av
kommunstyrelsen.
Planen är ju tänkt att reglera skötseln av avfallet samt att fungera
som instruktion för kommuninvånarna så för kommunen är det omöjligt att uppgöra en rationell, korrekt och fungerande renhållningsplan i
detta skede.
Bilaga 2. Påminnelse angående renhållningsplan.
BMN § 102 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BMN § 102 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015

Dnr: BYGG 249/2015
BMN § 103 SKRIVELSE GÄLLANDE EFBK:S BYGGNADSLOV
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 103
Upptogs till behandling inkommen skrivelse till Byggnads- och miljönämnden från Storby Byalag genom ordförande Niklas Berlin.
Skrivelsen gäller Eckerö Frivilliga Brandkårs (EFBK) byggnadslov Nr
45/2010 för uppförande av ett båthus invid Post- och tullbryggan i
Storby. Byggnadslovet förlängdes 2014.
Styrelsen för Storby byalag önskar ett klarläggande av Byggnadsoch miljönämnden gällande byggnadslovet. Nuvarande styrelse anser
att ett formellt lov från Storby byalag saknas samt att det råder oklarhet råder gällande platsen det planerade båthuset skall uppföras på.
Bilaga 3. Skrivelse Storby byalag.
BMN § 103 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden delegerar till byggnadsinspektören att
kontakta EFBK:s ordförande för ett klarläggande av exakt placering
av båthuset samt inkräva ett formellt lov av Storby byalag.
BMN § 103 20.10.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt att kompletterande handlingar
inbegärs från Storby byalag för vidare behandling av ärendet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
BYGGNADS- OCH

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MILJÖNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
20.10.2015

Dnr: BYGG 266/2015
BMN § 104 BYGGLOVSANSÖKAN, MARIA SAGULIN
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 104
Upptogs till behandling Maria Sagulins ansökan om byggnadslov för
inredande av en vedeldad bastu i ett befintligt båthus på fastigheten
Sandhamn R:Nr 8:12 i Kyrkoby, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Ansökan om byggnadslov
Befolkningsregistercentralen RH1
Planritningar 1:100
Fasader 1:100
Situationsplan 1:1000
Terrängkarta
Lagfart

1 ex
1 ex
2 ex
2 ex
2 ex
1 ex
1 ex (12.12.2014)

Anhållan avser inredande av en vedeldad bastu i ett befintligt båthus.
Båthuset är 48m² och 120m³. Projektet medför en fasadändring med
två nya fönster och en dörr.
Styrelsens ordförande i Kyrkoby bysamfällighet, Magnus Jansson har
tagit del av Sagulins ritningar och undertecknat dem.
BMN § 104 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter, med stöd av PBL 72 § bevilja
sökanden bygglov för inredande av en vedeldad bastu i ett befintligt
båthus på fastigheten Sandhamn R:Nr 8:12 i Kyrkoby, enligt bifogade ansökningshandlingar.
Byggnadsarbetet får inte utan särskilt lov inledas innan beslutet vunnit laga kraft (PBL 76 §).
Byggnadens färgsättning ska harmonisera med omgivningen.
Byggnadsarbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling.
Byggnads- och miljönämnden föreslås godkänna Jörgen Grette som
ansvarig arbetsledare för projektet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 104 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
Brandchefen har kontaktats i ärendet och godkänt ombyggnaden
med avseende på brandsäkerheten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
20.10.2015

Dnr: BYGG 282/2015
BMN § 105 BORENIUS, BYGGNADSLOV
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 105
Byggnads- och miljönämnden 24.09.2015 § 97
Upptogs till behandling byggnadslov Nr 35/2011 gällande båthus beviljat åt Bertil Borenius. Ärendet har återförvisats till Byggnads- och
miljönämnden från Ålands förvaltningsdomstol.
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden besluter att byggnadsinspektören skriftligen uppmanar Borenius att inkomma med en ny anhållan om byggnadslov samt kompletterande handlingar innan 12.10.2015.
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 105
Upptogs till behandling inkommen anhållan om uppskov gällande
komplettering av bygglovshandlingar angående byggnadslov Nr.
23/2011.
Byggnadsinspektören uppmanade Borenius per brev att inkomma
med kompletterande handlingar i ärendet innan 12.10.2015.
Nya ägarna Peter och Patric Borenius anhåller om nytt datum för inlämnande av handlingar.
Motiveringen till anhållan är att båda har sjömansyrke och Patric avslutar sitt arbetsskifte omkring 04.11.2015 och att gällande datum
12.10.2015 då ej är möjligt för inlämnande.
Samfällighetens skriftliga medgivande gällande samtycke och ritningar kräver en officiell sammankallning av byns samfällighetsägare. Utifrån förvaltningsdomstolens bedömning och allmänt beträffande lagar
för vad som gäller samfälligheters samtycke och godkännande i
ärendet måste klargöras av sökandena. Sökanden har också efterfrågat ett sammandrag från Lantmäteribyrån över samfällighetsägarnas andelar dvs röstandelar.
Ovanstående punkter kräver lite mera tidsutrymme och ett nytt inlämningsdatum önskas till den 30.11.2015. Peter Borenius avser ha ett
avslut på hela ärendet innan årsskiftet.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
Bilaga 4. Anhållan Peter Borenius.
BMN § 105 20.10.2015

FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnads- och miljönämnden godkänner ansökan.
BMN § 105 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 106 BUDGETUPPFÖLJNING
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 106

Upptogs till behandling Byggnads- och Miljönämndens budgetuppföljning. Budgetuppföljningen gäller årets första 9 månader.
Bilaga 5. Budgetuppföljning September 2015
BMN § 106 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören redogör budgetuppföljningen och Byggnadsoch Miljönämnden föreslås anteckna sig budgetuppföljningen till kännedom.
BMN § 106 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
BMN § 107 EXTRA ÄRENDE: SAMMANSLAGNING AV NÄMNDER
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 107
Kommunstyrelse 13.10.2015 § 281
KS § 281/13.10.2015

Kommunfullmäktige tillsatte den 10 september 2015 (§56) en förhandlingsgrupp med anledning av kommunteknikerns/byggnadsinspektörens uppsägning.
En av åtgärderna som förhandlingsgruppen för fram är en sammanslagning av tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden.
I och med att kommunteknikern/byggnadsinspektören fungerar
som föredragande i båda nämnderna och handhar sekreteraruppdraget upptas en avsevärd del av arbetstiden av administrativt arbete. En sammanslagning skulle innebära en effektivisering av
arbetet.
Enligt gällande lagstiftning är det endast byggnadsnämnden som
är obligatorisk, samtliga andra uppgifter som handhas av nämnder
kan handhas av kommunstyrelsen eller nämnd, vars uppdrag kan
formas fritt av kommunen. En jämförelse med andra åländska
kommuner visar att det är finns olika lösningar på de uppgifter
som i Eckerö handhas av två nämnder. En del kommuner har
sammanslagna nämnder och i en del kommuner handhar styrelsen de tekniska ärendena.
Finströms kommun bereder för närvarande med en nämndreform
där avsikten är att skapa en samhällsnämnd som handhar både
tekniska ärenden och ärenden inom byggnadsinspektionen.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till tekniska
nämnden och byggnads- och miljönämnden för utlåtande senast
den 31.10.2015.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 107 forts.

Upptogs till behandling kommunstyrelsens begäran om utlåtande
från Byggnads- och miljönämnden angående sammanslagning av
Tekniska Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden.
Kommunteknikern/byggnadsinspektören fungerar både som föredragande i båda nämnderna och handhar sekreteraruppdraget.
Därmed upptas en avsevärd del av arbetstiden av administrativt
arbete. En sammanslagning skulle innebära en effektivisering av
arbetet.
BMN § 107 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnads- och miljönämnden
förordar inför kommunstyrelsen en sammanslagning av Tekniska
Nämnden och Byggnads- och Miljönämnden.
BMN § 107 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
20.10.2015

Dnr: KANSLI 206/2015
BMN § 108 EXTRA ÄRENDE: TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 108
KS § 232/1.9.2015
Ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör har sagt upp sig. Uppsägning enligt bilaga; Bilaga § 232.
Uppsägningstiden är två månader, men tjänsteinnehavaren har meddelat
att parterna kan komma överens om annan lämplig tidpunkt.
Om avsked beviljas per den 16 januari 2016 kommer kommunteknikern/byggnadsinspektören ha möjlighet att ta ut sin semester och delvis
vara tillgänglig under överlämning till ny tjänsteinnehavare.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås att sökas under perioden 21.9-19.10.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås. Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför
kommunfullmäktige att en rekryteringsgrupp bildas för att tillsätta tjänsten
som kommuntekniker och byggnadsinspektör.
KF § 56/10.9.2015
Ledamot Janne Fagerström föreslår ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör inte beviljas avsked i detta skede, utan att en förhandlingsgrupp bildas för att diskutera med tjänsteinnehavaren hur tjänsteförhållandet kan fortgå. Förslaget understöds av ledamot Henrietta Hellström.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja avsked i detta skede utan tillsätter en förhandlingsgrupp enligt följande:
Janne Fagerström, sammankallare
Mikael Stjärnfelt
Kerstin Wikgren
Förhandlingsgruppens uppdrag pågår till 30.9.2015.
______
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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KS § 246/29.9.2015
Förhandlingsgruppen som utsågs vid kommunfullmäktigesammanträdet
den 10 september 2015 har haft två möten.
Förhandlingsgruppen föreslår att kommunstyrelsen fortsatt bereder ärendet med målsättningen att kommunteknikern/byggnadsinspektören stannas kvar i kommunens tjänst och för det syftet vidtar följande åtgärder:
- Sammanslagning av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
- Se över och arbeta fram nya instruktioner för tekniska nämnden och
byggnadsnämnden
- Bereda ett nytt tjänsteavtal där de faktiska uppgifterna framgår, bl.a.
personalansvar
- Bevilja att den ackumulerade övertiden tas ut i små doser som ledig
tid
- I budgetförhandlingarna beakta en sekreterare till tekniska nämnden
och byggnadsnämnden
- Sköta om att arbetsskyddet fungerar i kommunen
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tf. kommundirektören arbetar vidare med
ärendet enligt de åtgärder som förhandlingsgruppen föreslagit och återrapporterar till styrelsen.

BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 108
Upptogs till kännedom status för tjänsten som kommuntekniker/byggnadsinspektör.
Kommundirektören
och
Kommunteknikern/Byggnadsinspektören jobbar vidare med de åtgärder som förhandlingsgruppen föreslagit och för en kontinuerlig dialog i ärendet.
BMN § 108 20.10.2015
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
BMN § 108 20.10.2015
BESLUT:
Enligt förslag.
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BMN § 109 EXTRA ÄRENDE: ELANSLUTNING ÅVC
Byggnads- och miljönämnden 20.10.2015 § 109
Upptogs till behandling behovet av en elanslutning till Återvinningscentralen i Storby.
BMN § 109 20.10.2015
BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt att delegera till byggnadsinspektören att utreda och beställa en elanslutning till Återvinningscentralen
i skyndsam ordning.
Byggnadsinspektören gavs även i uppdrag att ta in offerter på ny
grind till Återvinningscentralen.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
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 ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av
rättelse
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars
rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:
Byggnads- och miljönämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 ECKERÖ
Paragrafer: 105
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses
ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts
fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i
besvärstiden.
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Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut
med
anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den
som framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan
ändring
i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en 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, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: -Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del
av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och
räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
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Paragrafer: 104
Besvärstiden för beslut enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar
och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30
dagar.
Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått
del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans
yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före 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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