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 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  22.9.2021 

 Mötestid  Plats 

 22.9.2021 kl 12:00  Kommunens sammanträdesrum 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 X  Ponthin Bo  Sundström Joel 

 X  Bodmark Inger  Sundberg Henrik 

 X  Eriksson Rainer  Eriksson Lotta 

 X  Nylund Robin  Sundström Gunnar 

 X  Pleijel Gunilla  Finneman Kent 

 Övriga närvarande 

 X  Conny Eklund 

 Byggnadsinspektör 

 Underskrifter 

 Ponthin Bo, ordförande  Conny Eklund, sekreterare 

 Justerat tid och datum  Plats 

 24.9.2021  Kommunkansliet 

 Robin Nylund  Inger Bodmark 

 Protokollet framläggs till påseende 

 Intygas: 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  22.9.2021 

 Föredragningslista  Sida 

 § 74 Laglighet och beslutsförhet  3 

 § 75 Val av sekreterare  3 

 § 76 Val av två protokolljusterare  3 

 §  77 Godkännande och komplettering av föredragningslista  3 

 §  78 Bygglovsansökan från Tom Johannes Sundström  4 

 §  79 Vattendragning till Flattö  4 

 §  80 Asfaltering i Karlby  4 

 §  81 Uppta till behandling bygglovsansökan från Olle och Anette Dahl  4 

 §  82 Uppta till behandling bygglovsansökan från Jörgen Pettersson och Helena 
 Wachowiak-Pettersson  5 

 §  83 Uppta till behandling bygglovsansökan från Saara Laaksonen och Mirva Järvinen  5 

 §  84 Uppta till behandling bygglovsansökan från Stefan och Lisbeth Hellström  5 

 §  85 Uppta till behandling bygglovsansökan från Kristoffer Finneman  5 

 §  86 Uppta till behandling bygglovsansökan från Kristoffer Finneman  6 

 §  87 Öppnande av anbud  6 

 §  88 Vägnamn på Kökar  6 

 §  89 Uppta till behandling alternativ plats för oljebekämpningsbåten  6 

 §  90 Uppta till behandling försäljning av kommunens gamla slåtterbalk  6 

 §  91 Uppta till behandling åtgärder i skolans HK rum  7 

 § 92 Nästa möte  7 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  MÖTE nr 7  3  /  9 
 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  22.9.2021 

 § 74 Laglighet och beslutsförhet 

 Förslag till beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 § 75 Val av sekreterare 

 Till sekreterare valdes Conny Eklund 

 § 76 Val av två protokolljusterare 

 Beslut: Inger Bodmark och Robin Nylund valdes till protokolljusterare. 

 §  77 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

 Beslut: Listan kompletteras med. 

 -  Bygglovsansökan från Olle och Anette Dahl, 
 -  Bygglovsansökan från Jörgen och Helena Pettersson. 
 -  Bygglovsansökan från Saara Laaksonen och Mirva Järvinen 
 -  Bygglovsansökan från Stefan och Lisbeth Hellström 
 -  Bygglovsansökan från Kristoffer Finneman 
 -  Anbud för grusplan vid Brandstation. 
 -  Uppta till behandling fastställda vägnamn 
 -  Uppta till behandling alternativ plats för oljebekämpningsbåten. 
 -  Uppta till behandling försäljning av kommunens gamla slåtterbalk. 
 -  Uppta till behandling åtgärder i skolans HK rum. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 §  78 Bygglovsansökan från Tom Johannes Sundström 

 Uppta till behandling bygglovsansökan från Tom Johannes Sundström för uppförande av bostadshus 
 del av Storhannes 2:20 

 Förslag till beslut:  Byggnadslov beviljas. Arbete skall utföras i enlighet med gällande 
 byggbestämmelsesamling samt gällande byggnadsplan. Innan arbetet påbörjas skall energiberäkning 
 inlämnas. 

 Beslut:  Enligt förslag. Sökande uppmanas att inlämna ansökan om enskilt avlopp. 

 §  79 Vattendragning till Flattö 

 Uppta till behandling vattendragning till Flattö. 

 Förslag till beslut:  Ärendet diskuteras 

 Beslut:  Kommunen bör utreda och planera ca 800m stamledning för att i samband med att en ny 
 abonent har ansökt om vatten. Genom denna åtgärd så kan en ringledning av kommunens 
 vattenledning skapas för att säkerställa vattenleveranser till hushållen. 

 §  80 Asfaltering i Karlby 

 Uppta till diskussion asfaltering av väg i Karlby 

 Förslag till beslut:  Nämnden diskuterar ärendet. 

 Beslut:  Eventuella trumbyten utreds. Projektet planeras och kostnadsberäknas och tas upp i nästa års 
 budget. 

 §  81 Uppta till behandling bygglovsansökan från Olle och Anette Dahl 

 Uppta behandling byggnadslovsansökan från Olle och Anette Dahl för uppförande av bostadshus på 
 lägenheten Karlvillas 10:20 i Söderby 

 Beslut:  Ärendet återremitteras för komplettering av, Energiberäkning, Fasadritning, Sektionsritning, 
 Grannens hörande samt måttsatt situationsplan dör avstånd mellan byggnaderna framgår. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 §  82 Uppta till behandling bygglovsansökan från Jörgen Pettersson och 
 Helena Wachowiak-Pettersson 

 Uppta behandling byggnadslovsansökan från Jörgen Pettersson och Helena Wachowiak-Pettersson för 
 uppförande  av bostadshus på Solklippan 6:29, Finnö 

 Beslut:  Byggnadslov beviljas. Arbetet skall utföras enligt på Åland gällande 
 byggbestämmelsesamling. Huset skall sprängas ner och slutlig golvhöjd skall bestämmas på plats av 
 byggnadsinspektören/byggnadsnämnden innan arbetet påbörjas. Färgsättningen skall vara diskret och 
 godkännas innan utförande. Energiutredning skall inlämnas innan arbetet påbörjas. 

 §  83 Uppta till behandling bygglovsansökan från Saara Laaksonen och 
 Mirva Järvinen 

 Uppta behandling byggnadslovsansökan från Saara Laaksonen och Mirva Järvinen för uppförande av 
 fritidshus på lägenheten Sommarberg 2:48 på Hamnö 

 Beslut:  Byggnadslov beviljas, arbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling. 
 Ansökan om ansvarig arbetsledare inlämnas till byggnadsinspektionen innan byggstart. 

 §  84 Uppta till behandling bygglovsansökan från Stefan och Lisbeth 
 Hellström 

 Uppta behandling byggnadslovsansökan från Stefan och Lisbeth Hellström för montering av vedeldad 
 bastu spis enligt ansökan på lägenheten Mattes 3:4 i Hellsö. 

 Beslut:  Byggnadslov beviljas, arbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling. gstar 

 §  85 Uppta till behandling bygglovsansökan från Kristoffer Finneman 

 Uppta behandling byggnadslovsansökan från Kristoffer Finneman för utbyggnad av befintlig byggnad 
 samt ändring av användning från fritidshus till bostadshus på fastigheten Solvik 2:47 Hamnö. 

 Beslut:  Byggnadslov beviljas, arbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling. 
 Ansökan om ansvarig arbetsledare inlämnas till byggnadsinspektionen innan byggstart. Färgsättningen 
 av byggnaden skall vara diskret t.ex gör/grå. Energiberäkningen skall lämnas in på svenska. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  MÖTE nr 7  6  /  9 
 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  22.9.2021 

 §  86 Uppta till behandling bygglovsansökan från Kristoffer Finneman 

 Uppta behandling byggnadslovsansökan från Kristoffer Finneman för tillbyggnad av garage på 
 fastigheten Solvik 2:47 Hamnö. 

 Beslut:  Byggnadslov beviljas, arbetet utförs enligt på Åland gällande byggbestämmelsesamling. 
 Ansökan om ansvarig arbetsledare inlämnas till byggnadsinspektionen innan byggstart. Färgsättningen 
 av hela garagebyggnaden skall vara diskret t.ex gör/grå. Förrådet skall utföras i brandklass EI-30 

 §  87 Öppnande av anbud 

 Ett anbud har inkommit för förstoring av grusplanen vid branddepån på utsatt tid från Henrik 
 Sundberg. 

 Beslut:  Rainer Eriksson kontaktar MISE innan slutligt beslut om genomförande fattas. Om MISE ger 
 okej att starta så genomförs projektet enligt anbud. 

 §  88 Vägnamn på Kökar 

 Kökar kommun har fastställt vägnamn på Kökar och skickat in dem till lantmäteriet, dessa har ännu 
 inte blivit införda i kartmaterial och register.. 

 Beslut:  Byggnadsinspektören följer upp var ärendet ligger hos lantmäteriverket. 

 §  89 Uppta till behandling alternativ plats för oljebekämpningsbåten 

 Förslag om att ordna plats för oljebekämpningsbåten under den nya bron har framförts till nämnden. 

 Beslut:  Byggnadsinspektören kontakter infrastrukturavdelningen och framför förslaget och utreder om 
 det är möjligt att genomföra. 

 §  90 Uppta till behandling försäljning av kommunens gamla slåtterbalk 

 Kommunen har en gammal slåtterbalk som inte längre används. 

 Beslut:  Rainer Eriksson ombesörjer att den säljs. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 §  91 Uppta till behandling åtgärder i skolans HK rum 

 Skolnämnden har framfört önskemål om åtgärder i HK rummet som idag inte används 

 Beslut:  Kommunen river ut befintlig matta innan slutligt beslut om vilka åtgärder som skall göras 
 slutligt fastställs. En mindre planering och kostnadskalkyl görs när omfattningen klarlagts. 

 § 92 Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 20 oktober kl 15.00 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 ANVISNING FÖR BESVÄR 

 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 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär 
 inte anföras över nämnda nedan beslut 

 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: 

 KOMMUNALBESVÄR 

 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 Ändring i beslut kan sökas av den vars rätt, skyldighet eller fördel 
 direkt påverkas av beslutet eller av den beslutet avser samt av 
 kommunmedlemmar. 

 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 

 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. 

 FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer:       

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 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. Enligt lagen om domstolsavgifter kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. 
 Kontakta respektive domstol för mer information. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 


