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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

BYGG 75 §/17.12.2019

Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande även beslutfört.

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Inger Mörn och Siw Sirén.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

§ 75
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SALTVIKS KOMMUN

SK/414/2019

BERTBY 4:39, ÄNDRAD ANVÄNDNING

BYGG 76 §/17.12.2019

Tore Kvarnström anhåller om byggnadslov för ändring av användning för befintligt fritids-
hus om 78 m2

  till permanent boende på lägenhet Solhöjden RNr 4:39 i Bertby
i enlighet med inlämnade handlingar.

Enligt gällande bestämmelser ska en bostadsbyggnad uppfylla vissa huvudkrav för att 
kunna godkännas som sådant. Byggnaden är till sin disposition lämplig som bostad och 
energikraven uppfylls med en liten avvikelse enligt beräkning. Byggnaden har godkänt 
enskilt avlopp.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för ändring av användning från
fritidshus till permanent boende beviljas.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L38
---------------

§ 76
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SALTVIKS KOMMUN

SK/439/2019

PRESTGÅRDEN 9:8 TILLBYGGNAD AV DAGHEM

BYGG 77 § 17.12.2019

Saltviks kommun anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av befintligt daghem på Prest-
gården bostadsområde RNr 9:8, i Prestgården i enlighet med inlämnade handlingar. 

Tillbyggnaden om 289 m2 innehåller en ny daghemsavdelning som placeras öster om 
befintligt byggnad. Byggnadens totala våningsyta blir efter tillbyggnad 983 m2. 
I samband med tillbyggnaden görs även endel ombyggnader i befintligt kök och i de so-
ciala utrymmena för personalen.

Tomten ligger i kvarter 4227 inom detaljplaneområdet för Prestgården by i Prestgården, 
och byggrätten är ca 1425 m2. 
Enligt situationsplanen kommer tillbyggnaden till viss del att placeras utanför den i de-
taljplanen angivna byggnadsytan 
Enligt PBL §72 kan bygglov beviljas även fast åtgärden avviker  från detaljplan om åt-
gärden är förenlig med planens syfte eller om det föreligger särskilda skäl att medge av-
vikelser.

Utlåtande från Räddningsmyndigheten:

1. Befintligt brand- och utrymningslarm skall även omfatta den tillbyggda delen.
2. Vilorum 165 skall förses med öppningsbart fönster för nödutrymning.
3. Samtliga nödutgångar skall utrustas med genomlysta utrymningsskyltar med bat-

teriback-up. Utformning görs i samråd med räddningsmyndigheten.
4.       Lokalen förses med handbrandsläckningsutrustning i samråd med räddnings-

myn- digheten.
5.       Brandcellsindelning är OK enligt ritningsunderlag.
6.       Branddörrsparti skall vara förberett för brandalarmsstyrd stängningsfunktion. 

  
Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad beviljas. 

Nämnden medger avvikelse från gällande detaljplan vad gäller delvis byggande utanför 
byggnadsytan då åtgärden är förenlig med planens syfte och inte stör övriga områden i 
planen.
-En utredning över behovet av parkeringsplatser skall  lämnas till kommunen.
-Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig bygg- och fvaarbetsledare vara inlämnad
och godkänd av kommunen.
-Utlåtande från Räddningsmyndigheten skall följas.
-Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. 

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L39
---------------

§ 77

17.12.2019
Byggnads- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 4



SALTVIKS KOMMUN

SK/441/2019

LIBY 1:10 NYBYGGNAD AV BOSTADHUS

BYGG 78 §/17.12.2019

Oskar Åhlund anhåller om bygglov för uppförande av bostadshus om 100 m2

på fastighet Bergstorp RNr 1:10 i Liby i enlighet med inlämnade handlingar.

Tomten är 2350 m2
, idag finns det en äldre stuga på platsen för det planerade bostads-

huset, stugan kommer att flyttas från platsen. Grannarna har underrättats.

Ansökan om anslutning till kommunalt avlopp är inlämnad till kommunen.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i plan- och bygglagen att bygglov för bostadshus beviljas.

- Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig fvaarbetsledare vara inlämnad och god-
känd av kommunen.
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall föl-
jas.
- Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L40
---------------

§ 78
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SALTVIKS KOMMUN

SK/443/2019

KVARNBO 1:10 TILLBYGGNAD AV VÅRDHEM

BYGG 79 §/17.12.2019

Saltviks kommun anhåller om byggnadslov för tillbyggnad av befintliga Sunnanberg 
vårdhem på Stenkulla RNr 1:10, i Kvarnbo i enlighet med inlämnade handlingar. 

Tillbyggnaden om 755 m2 innehåller en ny vårdavdelning innehållande 8 klientrum samt 
personal- och ekonomiutrymmen. Tillbyggnaden placeras öster om befintligt byggnad, 
befintligt förråd och soprum rivs.
Byggnadens totala våningsyta blir efter tillbyggnad 2469 m2. 

Tomten ligger i kvarter 4141 inom detaljplaneområdet för Kvarnbo och Prestgården by 
och byggrätten är ca 3125 m2. 

Utlåtande från Räddningsmyndigheten:
kommentarer ang brandskyddsbeskrivningen för Sunnanberg (dat. 17.09.2019)

1.       Även korridoren utanför matsal och tvättstuga bör förses med nödbelysning.
2.  Räddningsmyndigheten rekommenderar att även dörrpartiet mellan boendedel och  

hemvårdskansli utförs som brandcellsgräns i klass E30.
3. Dörrpartiet i punkt 2 ovan skall fungera för återinrymning.
4.  Byggherren bör senast vid inledande mötet redovisa vilken skyddsmetod man valt  

för att förhindra brandspridning via ventilationssystemet (spjäll eller fläkt i drift).

  
Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för tillbyggnad beviljas. 

- Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig bygg- och fvaarbetsledare vara inläm-
nad och godkänd av kommunen.
- Utlåtande från Räddningsmyndigheten skall följas.
- Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser. 

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L41
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/453/2019

TOBÖLE DEL AV 2:142, NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS

BYGG 80 §/17.12.2019

Cecilia Lind anhåller om bygglov för uppförande av bostadshus om 148 m2

på outbruten del av fastighet Norra Skaffars RNr 2:142 i Toböle i enlighet med inlämna-
de handlingar.

Det outbrutna området är ca 3000 m2
 och gränsar inte till strand, platsen är idag obe-

byggd, arrendeavtal finns. Planerad byggnations avstånd till strand är mer än 50 meter.

Ansökan om enskilt avloppstillstånd är inlämnad till kommunen.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i plan- och bygglagen att bygglov för bostadshus beviljas.

- En uppdaterad situationsplan skall lämnas till kommunen.
- Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig byggarbetsledare vara inlämnad och 
godkänd av kommunen.
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall föl-
jas.
- Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L42
---------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/465/2019

ÅSGÅRDA 2:47 NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS

BYGG 81 §/17.12.2019

Richard Hagberg och Julia Löfman anhåller om bygglov för uppförande av nytt bostads-
hus om 160 m2  på fastighet Kenbergs RNr 2:47 i Åsgårda i enlighet med inlämnade 
handlingar.

Tomten är ca 4 ha och där finns idag ett äldre bostadshus i dåligt skick, äldre ladugård 
och ekonomiebyggnader, byggnadsrätten är inte begränsande. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i plan- och bygglagen att bygglov för bostadshus beviljas.

- Skalenliga byggnadsritningar och situationsplan samt byggnadens energiberäkning 
skall lämnas in före bygglovet skickas ut. 
- Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig bygg- och fvaarbetsledare vara inläm-
nad och godkänd av kommunen.
- Ansökan om enskilt avloppstillstånd skall lämnas in till kommunen.
- De av byggnads- och brandmyndigheterna på ritningen gjorda anmärkningar skall föl-
jas.
- Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L43
---------------

§ 81
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SALTVIKS KOMMUN

SK/124/2019

INTERNKONTROLL 2019 KV 3 OCH 4 BYGG

BYGG 82 §/17.12.2019

Kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret
för organiseringen av den interna kontrollen och kommunstyrelsen godkänner årligen de
kommunövergripande kontrollmålen, som nämnderna och enheterna ska inkludera i sitt
arbete med den interna kontrollen.

Enligt riktlinjerna för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige 15 §/8.2.2016 så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.
Uppföljning per kvartal 3 och 4/2019 enligt bifogade handlingar för byggnads- och miljö-
nämnden.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden antecknar sig informationen till kännedom.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Byggnads- och miljönämnden antecknar sig informationen till kännedom.

---------------

§ 82

17.12.2019
Byggnads- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 9



SALTVIKS KOMMUN

SK/336/2019

MOTION, FÖRBÄTTRA RUTINERNA KRING MILJÖHOT/-OLYCKOR I SALTVIKS 
KOMMUN

KFGE 36 §/9.9.2019

En motion inlämnades före mötet av Helena Flöjt-Josefsson gällande att förbättra ruti-
nerna kring miljöhot/-olyckor i Saltviks kommun.

Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Motionen bifogas protokollet.
--------------- 

KMST 170 §/23.9.2019 

Motion om att förbättra rutinerna kring miljöhot/ -olyckor i Saltviks kommun bifogas kal-
lelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyreslen diskuterar ärendets vidare behandling.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnads- och miljönämnden, tekniska nämn-
den och den gemensamma räddningsnämnden för ett utlåtande.
--------------
 

BYGG 83 §/17.12.2019 

Kommunstyrelsen har gett Byggnads- och miljönämnden i uppdrag att lämna utlåtande 
gällande motion om att förbättra rutinerna kring miljöhot/-olyckor i Saltviks kommun.

Saltviks kommun har av kommunfullmäktige godkända beredskapsplaner samt av kom-
munstyrelsen 72§/15.03.2016 godkänd informationsplan för undantagsförhållanden och 
för störningar under normala förhållanden.  

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Nämnden konstaterar inför kommunstyrelsen att kommunen följer antagna beredskaps- 
och informationsplaner och att ev. förbättringar ses över i kommande revideringar.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Nämnden konstaterar inför kommunstyrelsen att kommunen följer antagna beredskaps- 
och informationsplaner och att ev. förbättringar ses över i kommande revideringar.

---------------

§ 83
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNING BYGG

BYGG 84 §/17.12.2019

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:

§35 L36 Bygglov för installation av eldstad på fastighet 3:17, Haga.
§36 AT16 Avloppstillstånd för fritidshus på fastighet 2:42, Åsgårda.
§37 AT17 Avloppstillstånd för bostadshus på fastighet 2:17, Lagmansby
§38 L37 Bygglov för installation av eldstad på fastighet 1:31, Ovanåker.
§39 BA9 Bygganmälan för ekonomiebyggnad på fastighet 2:3, Prästgården.
§40 BA10 Bygganmälan för ekonomiebyggnad på fastighet 2:22, Bertby.
§41 BA11 Bygganmälan för ekonomiebyggnad på fastighet 1:90, Vassböle.
§42 AT18 Avloppstillstånd för bostadshus på fastighet 2:142, Toböle

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Förslår att byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Byggnads- och miljönämnden antecknar ärendena tillkännedom.

-------------

§ 84
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SALTVIKS KOMMUN

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 § kommu-
nallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: § 82-83
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: § 75,84

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

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets 
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller så-
som förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid 
arbetsdomstolen”.  

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: 

Kommunstyrelsen i Saltvik 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: § 75,84

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av be-
slutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem 
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte fram-
läggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkan-
det. 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 ge-
nom 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 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:  § 76-81

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

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 
post-adress 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 före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna 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.

Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift upp-
bärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------

17.12.2019
Byggnads- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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