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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

BYGG 61 §/23.09.2019

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

Protokolljusterare
Till protokollsjusterare valdes Inger Mörn och Marcus Bromels.
Protokollet justeras efter mötet.

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

§ 61
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SALTVIKS KOMMUN

SK/339/2019

RANGSBY 2:19, NYBYGGNAD AV BASTU

BYGG 62 §/23.09.2019

Vilhelm Roberts anhåller om bygglov för nybyggnad av bastu om 19 m2 på fastigheten 
Söderåker RNr 2:19 i Rangsby i enlighet med inlämnade handlingar. 

Fastigheten ca 3,6 ha och på byggnadsplatsen finns idag ett nytt fritidshus och en be-
fintlig äldre bastu om ca 20 m2

 i dåligt skick. Befintlig bastu kommer att rivas för att ersät-
tas med den nya bastun, bastuns placering ändras med en stuglängd åt öster för att få 
fri sikt från fritidshuset. Bastuns minsta avstånd till strand vid träsk minskar inte jämfört 
med dagens avstånd. 

Avloppet från bastun kopplas in på befintlig avloppsanläggning för fritidshuset, tillstånd 
nr AT6/2019.

Enligt byggnadsordningen pkt 4.1 skall ”andra än bastubyggnaders (max 15 m2), båt-
hus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara
minst 30 meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och miljöförhål-
landena det tillåter, godkänner en placering närmare strand.”
Enligt byggnadsordningen pkt 9.1 ”Befintliga bostads- och fritidshus placerade närmare 
strandlinjen än 30 meter kan byggas till med en mindre tillbyggnad eller ersättas med en
annan likvärdig byggnad om inte avståndet till strandlinjen minskar i och med åtgärden i 
fråga.”

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

-Byggnads- och miljönämnden medger avvikelse från kravet om byggnaders placering 
minst 30 m från stranden (BO pkt 9.1) då det är fråga om ersättande av befintlig bastu 
uppfört före bygglov infördes  samt att avståndet till strand inte minskar jämfört med 
idag.
-Före arbetet inleds skall ansökan om ansvarig bygg- och fvaarbetsledare vara inlämnad
och godkänd av kommunen. 
- Rivningsanmälan lämnas 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 .
L32
---------------

§ 62
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SALTVIKS KOMMUN

SK/340/2019

SAGGÖ 1:15, TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS

BYGG 63 §/23.09.2019

Carita Tell anhåller om bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus på
fastighet Västerviken RNr 1:15 i Saggö i enlighet med inlämnade handlingar.

Tillbyggnaden som omfattar 42,5 m2
 utgörs av två sovrum vid husets sydöstra fasad i en

separat byggnad, dock är avståndet till befintlig stuga bara ca två meter vilket brandtek-
niskt gör att byggnaderna sett till dess konstruktion skall ses som en helhet. Total vå-
ningsyta på fritidshuset efter tillbyggnad blir 132 m2. Färgsättningen blir gråaktig, lika 
som övriga byggnader på tomten.

Fastigheten är 21,4 ha stor och där finns idag två fritidshus, båthus och sjöbod. Av-
stånd till strand för tillbyggnaden är 31meter.
Byggnaden är varken utrustad med el, vatten eller avlopp. 

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

- Byggnaden skall färgsättas så att den harmoniserar med omgivningen, blanka reflekte-
rande takytor är inte tillåtet.
- 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.
L33
---------------

§ 63
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SALTVIKS KOMMUN

SK/230/2019

ÖDKARBY 6:18, TILLBYGGNAD AV HALL

BYGG 64 §/23.09.2019

Wäinö Ljung, Ålands bildemontering Ab anhåller om bygglov för tillbyggnad av befintlig
verkstadshall på fastigheten Ytterskog RNr 6:18 i Ödkarby i enlighet med inlämnade
handlingar.

Fastigheten är 4,4ha stor och där finns idag befintlig hall samt en ekonomibyggnad. 
Tillbyggnaden som totalt omfattar 120 m2

 utgörs av verkstadshall samt en bostadslägen-
het (60 m2 ) mot sydväst. Total våningsyta efter tillbyggnad blir 236 m2.

Tillstånd för enskilt avlopp skall sökas hos kommunen.

 Yttrande från brandmyndigheten:
-       Pannrummet (dörren) skall vara avskild från verkstaden i klass EI30.
-     Lägenheten skall avskiljas i klass EI60 ända upp till vattentaket.
-    Även lägenhetsdörren skall hålla klass EI60-C.
-    Om man skall ha ingång från verkstad direkt in i bostaden så krävs det luftsluss.
I detta fall en extra dörr mellan entréhall och kök/vardagsrum.
(Räddningsmyndigheten rekommenderar att man inte har invändig förbindelse)

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

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

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L34
---------------

§ 64
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SALTVIKS KOMMUN

SK/315/2019

HARALDSBY 3:81, TILLBYGGNAD AV  BOSTADSHUS

BYGG 65 §/23.09.2019

Lennart Hellman anhåller om bygglov för tillbyggnad av befintligt bostadshus på fastig-
heten Solhem RNr 3:81 i Haraldsby i enlighet med inlämnade handlingar. 

Tillbyggnaden som omfattar 50 m2 utgörs av ett rum på husets västra fasad ner mot 
stranden. 
Byggnaden är idag ca 107 m2 och total våningsyta efter tillbyggnad skull bli ca 157 m2. 
Fastigheten är 2200 m2 och där finns bostadshus och en gammal ladugård/ekonomie-
byggnad. 
Befintlig byggnads avstånd till strand är 14,6 meter enligt baskarta inmätt år 2017 av 
AlandiaMap. Avstånd till strand skulle efter tillbyggnad bli 9,7 meter.

Tomten ligger inom detaljplaneområdet för etapp 3 i Haraldsby, arbete med detaljplanen
pågår och planen upprättas av Tiina Holmberg enligt Kmst 96§/23.4.2018. Kommunen
har inte fattat något beslut om byggnadsförbud under detaljplaneprocessen enligt pbl
§29. Enligt pbl §72 skall Ansökan om bygglov ska beviljas om åtgärden inte strider mot anta-
gen plan, denna lag eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser. 
Om åtgärden innebär avvikelser från detalj- eller generalplanen kan ansökan om bygglov bifallas 
om avvikelserna är förenliga med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge av-
vikelser. Detsamma gäller inom områden i behov av planläggning och på områden där bygg-
nads- eller åtgärdsbegränsning gäller.

Planerad byggnation strider mot pågående planläggningens målsättning och är inte för-
enliga med det utkast till detaljplan som planeraren delgett markägarna i juni 2019. Tomt
3:81 har enligt planerarens förslag till detaljplan ingen byggnadsyta inritad närmare 
strand än befintlig byggnad har idag. 

Den sökande har lämnat in motiveringar till varför tillbyggnaden skall få placeras på hu-
sets västra fasad mot stranden, motiveringar är bla mark- och VA-tekniska. Sökande 
hänvisar även till följande ärenden där byggnads- och miljönämnden tidigare behandlat 
ärenden som berör avståndet till strand, § 60, § 83 och § 96 år 2018 samt § 55 år 2019.
Nämnden har i ovan nämnda paragrafer: gett ett förhandsutlåtande på en förstoring om 
5 m2 vilket skulle minska avståndet till strand med 1,7m, avslagit ett bygglov samt bevil-
jat två bygglov för tillbyggnader där befintlig byggnad är belägen närmare strand än 30m
och där avståndet till strand INTE minskar jämfört med idag.

Enligt Saltviks kommuns byggnadsordning pkt 4.1 
Får inte andra än bastu, båthus och sjöbodsbyggnader placeras närmare stranden än 30 m om 
inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng och miljöförhållanden det tillåter, godkänner 
en placering närmare strand. 
Enligt byggnadsordningen pkt 9.1 
Kan byggnadsnämnden av särskilda skäl bevilja mindre avvikelse från föreskrifterna i byggnads-
ordningen. Befintliga bostads- och fritidshus placerade närmare strandlinjen än 30 meter kan 
byggas till med en mindre tillbyggnad eller ersättas med en annan likvärdig byggnad om inte av-
ståndet till strandlinjen minskar i och med åtgärden i fråga. 
. 

§ 65
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SALTVIKS KOMMUN

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

Avslaget motvieras med att detaljplanering av området pågår och att planerad byggna-
tion strider mot denna och sådana avvikelser inte kan anses förenliga med planens syf-
te.
Även om detaljplanering för området inte skulle pågå strider planerad byggnation mot 
byggnadsordningen pkt 9.1 då avståndet till strand skulle minska jämfört med idag.

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

SK/356/2019

HAMNHOLMEN 1:12, NYBYGGNAD AV BASTU

BYGG 66 §/23.09.2019

Ulla Eklund anhåller om byggnadslov för nybyggnad av en strandbastu om
15 m2 på fastigheten Ekbacken RNr 1:1 på Hamnholmen i enlighet med inlämnade 
handlingar.

Fastigheten är 8900 m2
 stor och där finns idag en mindre övernattningsstuga.

Bastun placeras ca 14 meter från stranden på en sluttande backe med växtlighet i bak-
grunden.
Enligt kommunens byggnadsordning kan en bastu om högst 15 m2 uppföras närmare
strandlinjen än 30 meter. Byggnadens golvhöjd rekommenderas dock vara minst +1,5 
meter över medelvattenståndet.

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

-Byggnaden skall färgsättas så att den harmoniserar med omgivningen, blanka reflekte-
rande takytor är inte tillåtet.
-Om rinnande vatten installeras skall avloppet ordnas enligt särskilt beslut.
-Arbetet skall utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.

Byggnads- och miljönämndens beslut:
Enligt förslag.
L35
---------------

§ 66
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

TAXOR OCH AVGIFTER 2020, BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

BYGG 67 §/23.09.2019

Byggnads- och miljöinspektören har uppgjort ett förslag till taxor och avgifter för 2020, 
taxorna föreslås vara oförändrade då de ligger i linje med övriga kommuners taxor. 

Taxor enligt bilagor:
- Byggnadstaxor 2020
- Mottagningsavgifter avfall 2020
- Taxa containerplats 2020

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
Byggnads- och miljönämnden godkänner taxorna och avgifterna enligt bilagor för år 
2020 och för dem vidare till kommunstyrelsen.

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

§ 67
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

AVFALLSAVGIFT 2020

BYGG 68 §/23.09.2019

Upptas till behandling att införa en kommunal avfallsavgift för år 2020.

Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en skyldighet att uppbära 
en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallslagen. För avfallshantering som kommunen 
ordnar i enlighet med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som täcker dess 
kostnader för uppgiften. I tidigare gällande lag angavs att kommunen kan ta ut en av-
fallsavgift. Saltviks kommun har tidigare inte uppburit en särskild avfallsavgift.

Antalet byggnader som beräknas faktureras en avfallsavgift är cirka 1100 st i Saltviks 
kommun. Enligt boksluten från år 2014-2018 har nettokostnaden för avfallshanteringen i 
snitt legat på -47 516 €/år

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
att den årliga avgiften för avfall i kommunen fastställs enligt Bilaga, BYGG 23.09.2019, §
68, till 28,23 € exkl. moms (35€ inkl. moms) per bostadshus eller fritidshus.

För kommuninvånare med både fast boende och fritidshus i kommunen uppbärs endast 
en avgift. Om samma person äger flera bebyggda fritidshusfastigheter utgår en grundav-
gift för varje ytterligare fastighet. 

Byggnadsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 68
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SALTVIKS KOMMUN

SK/243/2019

BUDGET 2020 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

BYGG 69 §/23.09.2019

Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för Byggnads- och 
miljönämnden för år 2020 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett. 
Budgetförslag presenteras enligt bilaga där intäktsramen höjs till 138.060 € pga införan-
de av en grundavgift för avfallet och kostadsramen bibehålls på 222.900 € i enlighet 
budgetdirektivet. 
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp, protokoll bifo-
gas som bilaga. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och översänder det till kom-
munstyrelsen för vidare behandling. 

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

§ 69
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SALTVIKS KOMMUN

DELGIVNING BYGG

BYGG 70 §/23.09.2019

Byggnads- och miljöinspektörens tjänstemannabeslut:

§24 L31 Bygglov för installation av eldstad på fastighet Solbacka 1:9, Haraldsby.
§25 BA8 Bygganmälan för ekonomiebyggnad på fastighet Norrströmma 2:3, Tengsöda.

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

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

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

§ 70
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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:  67- 69
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:  61, 70

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: 61, 70

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.

23.09.2019
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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: 63 - 66

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.

23.09.2019
Byggnads- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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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.
----------------------------

23.09.2019
Byggnads- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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