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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 28 §/11.05.2022

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Mikael Söderholm och Nina-Marie Carlson.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§33 Budgetuppföljning 2022, mars
-------------

§ 28
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SALTVIKS KOMMUN

SK/28/2022

DELGIVNING 2022, MAJ

TEKN 29 §/11.05.2022

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut
TJ § 8/2022 Strandstädning i Västerviken
TJ § 9/2022 Strandstädning i Kvarnboviken 
TJ § 10/2022 Strandstädning i Notplan

Lantmäteriförättningar
20.04.2022 Förrättning av enskild väg 2019-613592
20.04.2022 Förrättning av enskild väg 2019-618719

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
-----------

§ 29
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SALTVIKS KOMMUN

SK/7/2022

RÄTTELSEYRKANDE: LÅNGBERGSÖDA 4:45 NYBYGGNAD AV EKONOMIE-
BYGGNAD, ANHÅLLAN OM ATT FÅ BYGGA INOM VÄGOMRÅDE

BYGG 79 §/15.12.2021

Karl-Erik Nordström anhåller om byggnadslov för en 60 m2
 stor ekonomiebyggnad

på fastigheten Skogsbaken RNr 4:45 i Långbergsöda i enlighet med inlämnade hand-
lingar.

Fastigheten är 2600 m2 och idag obebyggd. Byggnadens tänkta placering är mindre än 
fem meter till grannens rågräns, skriftligt samtycke på detta finns. 
Längs fastigheten går en väg där det enligt inlämnade handlingar framgår att byggna-
dens minsta avstånd till vägens mitt kommer att vara ca 6,5 meter. Kuggviksvägen/Kas-
tevägen är idag kommunlaväg och enligt gällande lagstiftning skall avstånd till kommu-
nalvägs  mitt vara minst 12 meter.

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Föreslår med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för ekonomiebyggnad inte bevil-
jas.
-avslaget motiveras med att avståndet till kommunalvägs mitt skall vara 12 meter och att
det i detta fall enligt handlingarna bara skulle uppgå till 6,5 meter.

Byggnads-och miljönämndens beslut:
Med stöd av §72 i byggnadslagen att bygglov för ekonomiebyggnad inte beviljas.
-avslaget motiveras med att avståndet till kommunalvägs mitt skall vara 12 meter och att
det i detta fall enligt handlingarna bara skulle uppgå till 6,5 meter.

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

TEKN 2 §/ 02.02.2022

Karl-Erik Nordström anhåller om att få uppföra en ekonomiebyggnad 6,5 m från Kaste-
vägens centrumlinje. Anhållan motiveras med att längre avstånd kräver omfattande  
sprängningarbeten.

Enligt gällande lagstiftning för allmänna vägar i landskapet Åland (LL 1957:23) 
6 kap 41 §:

”41§ Byggnad må icke förekomma på vägs sidoområde. Jämväl utanför detta är det för-
bjudet att hålla byggnad på ett område, som sträcker sig till ett avstånd av 20 meter från
landsväg eller 12 meter från bygdeväg, …, från den närmsta belägna  körbanans mittlin-
je (skyddsområde).”

Kastevägen likställs med bygdeväg i egenskap av fastslagen kommunal väg med kom-
munen som väghållare.

§ 30
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SALTVIKS KOMMUN

Bilaga. Kompletterad situationsplan
Bilaga. Lagfart
Bilaga. Ritning
Bilaga. Grannes samtycke
Bilaga. Ursprunglig situationsplan.

Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören föreslår med stöd av §41 i gällande lagstiftning för allmänna vägar i 
landskapet Åland (LL 1957:23) att ansökan inte beviljas.
Avslaget motiveras med att avståndet till kommunalvägs mitt skall vara 12 meter och att 
det i detta fall enligt handlingarna bara skulle uppgå till 6,5 meter. Avvikelsen är för stor.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

TEKN 18 §/ 09.03.2022

Nordström inkom 07.03 med en uppdaterad situationsplan. Nordström anhåller om att få
uppföra en ekonomiebyggnad 9,0 m från Kuggviksvägens centrumlinje.

Bilaga. Uppdaterad situationsplan.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden bordlägger ärendet.
---------------

TEKN 23 §/ 06.04.2022

Tekniska nämnden gjorde platsbesök vid fastigheten 21.03.2022.
Nordström önskar rörlägga diket för att fylla igen diket och därmed bredda nuvarande in-
fart mot rågrannen i sydväst och uppföra ekonomiebyggnaden 9,0 m från Kuggviksvä-
gens centrumlinje.

Bilaga. Protokoll från platsbesök 21.03.2022

Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören föreslår med stöd av §41 i gällande lagstiftning för allmänna vägar i 
landskapet Åland (LL 1957:23) att ansökan om att flytta och bredda infart i sydvästlig 
riktning inte beviljas. Infarten får flyttas alternativt breddas norrut, dock max 3 m. Avsla-
get på att bredda och flytta infart i sydvästlig riktning motiveras med att åtgärden skulle 
försämra trafiksäkerheten avsevärt.
Tekniska nämnden föreslås bevilja dispens för att uppföra en ekonomiebyggnad 9,0 m 
från Kuggviksvägens centrumlinje. Byggnaden upplevs inte skymma den fria sikten på 
det aktuella vägpartiet.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

11.05.2022
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SALTVIKS KOMMUN

TEKN 30 §/ 11.05.2022

2 st rättelseyrkanden har inom utsatt tid framställts över Tekniska nämnden beslut 
TEKN 23 §/ 06.04.2022.

Rättelseyrkande 1.
Rågrannar Merja Karlsson och Michael Ahlström yrkar att Tekniska nämnden omvärde-
rar sitt beslut gällande beviljad dispens för Karl-Erik Nordström att få uppföra en ekono-
miebyggnad 9 m från Kuggviksvägens centrumlinje.

Rättelseyrkande 2.
Karl-Erik Nordström yrkar att anhållan om att få bredda infart i sydvästlig riktning ombe-
handlas. Sökanden anser att en infart norrut innebär märkbart ökade byggkostnader. 
Sökanden önskar behålla dispensen om att få bygga 9 m från Kuggviksvägens centrum-
linje.

Bilaga. Rättelseyrkande Merja Karlsson och Michael Ahlström.
Bilaga. Rättelseyrkande Karl-Erik Nordström

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden upphäver sitt beslut TEKN 23 §/ 06.04.2022.

Tekniska nämnden besluter med stöd av §41 i gällande lagstiftning för allmänna vägar i 
landskapet Åland (LL 1957:23) att ansökan om att flytta och bredda infart på fastighet 
Skogsbacken 736-420-4-45 i sydvästlig riktning inte beviljas. Avslaget på anhållan gäl-
lande att bredda och flytta infart i sydvästlig riktning motiveras fortsättningsvis med att 
åtgärden skulle försämra trafiksäkerheten avsevärt. 
Tekniska nämnden avslår ansökan om dispens för att uppföra en ekonomiebyggnad 9,0 
m från Kuggviksvägens centrumlinje. Fastigheten är 2600 m2 och idag obebyggd. Mark-
ägaren har möjlighet att förverkliga byggprojektet med annan placering utan dispens. 
Slutgiltiga vägområdet har ännu inte fastställts vid lantmäteriförrättning.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------

11.05.2022
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SALTVIKS KOMMUN

SK/130/2022

KOMMUNGÅRDEN, FASADRENOVERING

TEKN 31 §/11.05.2022

Medel för fasadrenovering vid kommungården finns beviljade i investeringsbudgeten för 
2022.

Renoveringen har utbjudits på entreprenad under våren. Entreprenaden har annonse-
rats ut i både Nya Åland och Ålandstidningen samt kommunens digitala anslagstavla. 
Anbuden ska vara inlämnade 04.05.2022 kl.15.00 till kommunkansliet.

3 st anbud har inkommit inom utsatt tid. 

Bilaga. Sammanställning anbud ”Kommungården fasadrenovering”

Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören föreslår att tekniska nämnden antar det för kommunen mest ekono-
miskt fördelaktiga anbudet.
 
Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden antar Tranviks Bygg Ab vilket är det för kommunen mest ekonomiskt
fördelaktiga anbudet.
---------------

§ 31

11.05.2022
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SALTVIKS KOMMUN

SK/27/2022

PROJEKTKALENDERN 2022, MAJ

TEKN 32 §/11.05.2022

Projektkalender för maj månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2022, Maj

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 32
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SALTVIKS KOMMUN

SK/131/2022

BUDGETUPPFÖLJNING 2022, MARS

TEKN 33 §/11.05.2022

Bilaga. Budgetuppföljning för mars månad.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 33
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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: 28, 29, 32, 33
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:  30, 31

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: 

Tekniska nämnden i Saltvik 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: 30, 31

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.

11.05.2022
Tekniska nämnden
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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: 

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.

11.05.2022
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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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i 
lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i för-
valtningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär 
utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
----------------------------

11.05.2022
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 12


	Tekniska nämnden protokoll 11.05.2022 18:30
	Mötesuppgifter
	§ 28 Sammanträdets konstituerande
	§ 29 Delgivning 2022, Maj
	§ 30 Rättelseyrkande: Långbergsöda 4:45 Nybyggnad av ekonomiebyggnad, Anhållan om att få bygga inom vägområde
	§ 31 Kommungården, fasadrenovering
	§ 32 Projektkalendern 2022, Maj
	§ 33 Budgetuppföljning 2022, Mars
	Ändringssökande


