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Mötestid    Plats   

28.1.2021   kl   13:00    Kommunens   sammanträdesrum   

Närvarande   ordinarie   beslutande    Närvarande   ersättare   

X   Ponthin   Bo       Sundström   Joel   

X   Bodmark   Inger       Sundberg   Henrik   

   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   

29.1.2021    Kommunkansliet   

  

  
Gunilla   Pleijel   

  

  

Robin   Nylund   

Protokollet   framläggs   till   påseende      

  

Intygas:       
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Föredragningslista Sida   
  

§   1   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   2   Val   av   sekreterare 3   

§   3   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   4   Godkännande   och   komplettering   av   föredragningslistan 3   

§   5   Bygglovsansökan   L   1-21   från   Peter   Sandberg   och   Eva   Fogner   för   byggande   av   bastu 4   

§    6   Bygglovsansökan   L2-21   från   Göran   och   Maria   Rosbäck   för   nybyggnad   av   
ekonomiebyggnad. 4   

§    7   Bygglovsansökan   L3-21   från   Eva   Carlberg   för   uppförande   av   vindkraftverk. 4   

§    8   Bygglovsansökan   L4-21   från   Johan   Lindqvist   och   Helena   Jansson   för   nybyggnad   av   
fritidshus   på   lägenheten   Rågnäs   4:17   på   Husö   i   Karlby. 5   

§    9   Uppta   till   behandling   flyttning   av   helikopterplatta 5   

§   10   Till   kännedom 5   

§   11   Mötet   avslutas 5   
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 §   1   Laglighet   och   beslutsförhet   

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   2   Val   av   sekreterare   

Till   sekreterare   valdes   Conny   Eklund   

§   3   Val   av   två   protokolljusterare   
 Beslut:   Till   protokolljusterare   valdes:   Robin   Nylund   och   Gunilla   Pleijel    Protokollet   justeras   
kommunkansliet   29.1.2020   kl   12:00.     

§   4   Godkännande   och   komplettering   av   föredragningslistan   

Beslut:   Ärende   till   kännedom   
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§   5   Bygglovsansökan   L   1-21   från   Peter   Sandberg   och   Eva   Fogner   för   
byggande   av   bastu   

Uppta   till   behandling   byggnadslovsansökan   för   bastu   på   lägenheten   Stenskär   1:9    i   Finnö.   

Platssyn   har   gjorts   av   byggnadsnämndens   ordförande.   

Förslag   till   beslut:    Byggnadslov   beviljas.   Arbetet   utförs   enligt   på   Åland   gällande   byggbestämmelser.   

Beslut:   Enligt   förslag   

  

§    6   Bygglovsansökan   L2-21   från   Göran   och   Maria   Rosbäck   för   nybyggnad   
av   ekonomiebyggnad.   

Uppta   till   behandling   byggnadslovsansökan   från   Göran   och   Maria   Rosbäck   för   nybyggnad   av   
ekonomiebyggnad   på   fastigheten   Jossbacka   9:8   i   Hällsö.   Befintlig   ladugård   mot   vägen   skall   rivas.   

Förslag   till   beslut:    Byggnadslov   beviljas   under   förutsättning   att   grannens   hörande   har   inkommit   till   
mötet.   Byggnadens   skall   placeras   minst   8   m   från   annan   byggnad.   

Beslut:   Enligt   förslag   

  

§    7   Bygglovsansökan   L3-21   från   Eva   Carlberg   för   uppförande   av   
vindkraftverk.   

Uppta   till   behandling   byggnadslovsansökan   från   Eva   Carlberg   för   uppförande   av   vindkraftverk   på   
lägenheten   Eves   4:11   i   Österbygge.   Ett   befintligt   vindkraftverk   monteras   ner   i   samband   med   att   det   
nya   monteras.   Vindkraftverket   är   av   typ   Vestas   V17/75kW.   

Grannarna   har   hörts   och   kommit   med   synpunkter   på   placeringen   enligt   bilagor.   De   önskar   att   verken   
placeras   längre   västerut   bort   från   bebygglsen.   Verkets   placering   uppfyller   de   lagliga   krav   som   finns   
mot   grannar.   Det   framgår   av   ansökan   att   det   nya   verket   är   tystare   än   det   befintliga   som   skall   plockas   
ner.   

Förslag   till   beslut:    Byggnadslov   beviljas.   Arbetet   utförs   enligt   på   Åland   gällande   byggbestämmelser.   
Det   befintliga   verket   skall   monteras   ner   innan   det   nya   sätts   upp.   

Beslut:   Enligt   förslag   
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§    8   Bygglovsansökan   L4-21   från   Johan   Lindqvist   och   Helena   Jansson   för   
nybyggnad   av   fritidshus   på   lägenheten   Rågnäs   4:17   på   Husö   i   Karlby.   

Uppta   till   behandling   byggnadslovsansökan   från   Johan   Lindqvist   och   Helena   Jansson   för   nybyggnad   
av   fritidshus   på   fastigheten   Rågnäs   4:17   på   Husö   i   Karlby.   Hörande   av   granne   har   inkommit.     

Förslag   till   beslut:    Byggnadslov   beviljas.   Arbetet   utförs   enligt   på   Åland   gällande   byggbestämmelser.   

Beslut:   Enligt   förslag   

  

§    9   Uppta   till   behandling   flyttning   av   helikopterplatta   

Önskemål   om   flyttning   av   helikopterplatta   från   Harparnäs   till   Sommarängen   diskuteras.   

Förslag   till   beslut:    Kommunen   ser   över   att   erforderliga   marktillstånd   mm   finns   för   åtgärden.   

Beslut:    Bo   Ponthin   har   haft   kontakt   med   markägaren   för   den   tänkta   platsen   för   helikopterplattan   och   
fått   ett   skriftligt   lov   för   åtgärden.   

  

§   10   Till   kännedom   

Det   har   inkommit   en   anhållan   från   Öfverboda   fiskelag-   och   samfällda   gällande   åtgärder   i   Harparnäs.   
Anhållan   bereds   till   nästa   möte.     

  

§   11   Mötet   avslutas   

Mötet   avlutades:   kl.   14.00   Nästa   möte   hålls   torsdagen   den   18   februari   kl   13.00   
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

  

BESVÄRSFÖRBUD   

  

KOMMUNALBESVÄR   

  

FÖRVALTNINGSBESVÄR   
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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   58-62,   68-69   

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

  

Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   

  

  

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   

  

Paragrafer:    63-67   

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.   
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BESVÄRSSKRIFT   
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Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

Besvärsmyndighet   är   

Ålands   förvaltningsdomstol   

PB   31   

22101   Mariehamn   

  

Paragrafer:           

  

Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   

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.   

  


