
 KÖKARS KOMMUN  Protokoll MÖTE nr 6  1  /  7 
 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 Mötestid  Plats 

 24.8.2021 kl 15:00  Kommunens sammanträdesrum 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 X  Ponthin Bo  Sundström Joel 

 X  Bodmark Inger  Sundberg Henrik 

 X  Eriksson Rainer  Eriksson Lotta 

 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 

 25.6.2021  Kommunkansliet 

 Rainer Eriksson  Gunilla Pleijel 

 Protokollet framläggs till påseende 

 Intygas: 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 Föredragningslista  Sida 

 § 59Laglighet och beslutsförhet  3 

 § 60 Val av sekreterare  3 

 § 61 Val av två protokolljusterare  3 

 §  62 Godkännande och komplettering av föredragningslista  3 

 §  63 Bygglovsansökan från BAB Uttern  3 

 §  64 Bygglovsansökan från BAB Uttern  4 

 §  65 Bygglovsansökan för eldstad  4 

 § 66 Bygglovsansökan för övernattningsstuga  4 

 § 67 Uppta till behandling bygganmälan  4 

 § 68 Uppta till behandling inlämnad besvärskrift  5 

 § 69 Åtgärder vid branddepån  5 

 § 70 Vattenverkets tomt  5 

 § 71 Björsnäsvägen  5 

 § 72 Avloppsansökan  5 

 § 73 Nästa möte  5 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 § 59Laglighet och beslutsförhet 

 Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 § 60 Val av sekreterare 

 Till sekreterare valdes Conny Eklund 

 § 61 Val av två protokolljusterare 

 Beslut: Till protokolljusterare valdes Rainer Eriksson och Gunilla Pleijel 

 §  62 Godkännande och komplettering av föredragningslista 

 Beslut: Föredragningslistan kompletterades med 

 -  Åtgärder vid branddepån. 
 -  Vattenverkets tomt. 
 -  Status på Björsnäsvägen. 
 -  Avloppsansökan. 

 §  63 Bygglovsansökan från BAB Uttern 

 Uppta till behandling bygglovsansökan från BAB Uttern för uppförande av bostadshus B på 
 lägenheten Uttern 2:53 på Hamnö. 

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

 Beslut:  Enligt förslag 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 §  64 Bygglovsansökan från BAB Uttern 

 Uppta till behandling bygglovsansökan från BAB Uttern för uppförande av bostadshus C på 
 lägenheten Uttern 2:53 på Hamnö. 

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

 Beslut:  Enligt förslag. 

 §  65 Bygglovsansökan för eldstad 

 Uppta till behandling bygglovsansökan från Per-Åker Henriksson och Tove Erikslund-Henriksson för 
 installation av vedkamin på lägenheten Höjskär 1:10 enligt ansökan. 

 Förslag till beslut:  Byggnadslov beviljas. Arbete skall utföras i enlighet med gällande 
 byggbestämmelsesamling 

 Beslut:  Enligt förslag. 

 § 66 Bygglovsansökan för övernattningsstuga 

 Uppta till behandling bygglovsansökan från Mats Gustavsson för uppförande av övernattningsstuga 
 med eldstad på lägenheten Mellangård 7:26 på Ängholm 

 Förslag till beslut:  Byggnadslov beviljas. Arbete skall utföras i enlighet med gällande 
 byggbestämmelsesamling. Färgsättningen skall vara diskret och godkännas av byggnadsinspektören 
 innan målning. 

 Beslut:  Enligt förslag. 

 § 67 Uppta till behandling bygganmälan 

 Uppta till behandling byggnadsanmälan från Kjell Andersso för uppförande av komplementbyggnad 
 på 15 kvm på lägenheten 318-401-2-19 

 Förslag till beslut:  Antecknas till kännedom 

 Beslut:  Enligt förslag. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 § 68 Uppta till behandling inlämnad besvärskrift 

 Uppta till behandling inkommet besvär från ernt Balck gällande bygglov för vindkraftverk i 
 Österbygge 

 Förslag till beslut:  Konstaterar att bygglovet beviljades den 28 januari 2021. Besvärstiden är 30 dagar 
 och besvärsinstans är Ålands Tingsrätt. Beslöt att svara besväret med en förklaring samt förtydligande 
 att det inte är ett till kraftverk som byggs uten ett gammalt som ersätts med ett annat. 

 Beslut:  Enligt förslag. 

 § 69 Åtgärder vid branddepån 

 Belsut:  Rainer Eriksson tar fram ett åtgärdsförslag och upphandlar uppfyllnad av område för 
 returdepån. Mise har meddelat att de deltar i kostnaderna med 3000€ Byggnadsnämnden utreder vilka 
 budgetmedel som finns för ändamålet. 

 § 70 Vattenverkets tomt 

 Belsut:  Byggnadstekniska nämnden kontrollerar var ärendet ligger och om möjligt påskyndar 
 processen gällande eventuellt inlösen av tomten kring vattenverket. 

 § 71 Björsnäsvägen 

 Belsut:  Byggnadstekniska nämnden utreder vad som gjorts och var ärendet ligger. 

 § 72 Avloppsansökan 

 Uppta till behandling avloppsansökan från Jan Hjerpe på anläggande av sluten tank samt 
 gråvattenrening på fastigheten Segelbergsdal 1:15 i Överboda, Kökar. 

 Belsut:  Ansökan godkänns enligt handlingar. 

 § 73 Nästa möte 

 Nästa möte hålls den 22.9.2021 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll MÖTE nr 6  6  /  7 
 Mötesdatum 

 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 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. 

 P  rotokoll justerarnas  sign  atur  Utdragsbestyrkande 
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 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  24.8.2021 

 FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 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 


