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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 29 §/24.06.2020

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Linus Fagerström och Jessica Söderlund.
Protokollet justeras 25.06.2020 kl.16.00.

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

§ 29
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SALTVIKS KOMMUN

ANHÅLLAN OM ÖVERTAGANDE TILL KOMMUNALVÄG

TEKN 49 §/21.08.2019

Kommunfullmäktige beslöt på sitt möte 09.04.2018 §22 att status för Kuggviksvägen (in-
klusive första delen av Kastevägen, totalt 1.200 m) ändras till kommunalväg. Besvär 
över beslutet ligger hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslut i ärendet väntas komma 
inom kort.

Syssloman Olle Löfman anhåller om att kommunen ska överta resterande delen av Kas-
tevägen ca 450 m och önskar ett förhandsbesked i ärendet.

Löfman erbjuder sig utföra följande inför övertagande av kommunen:

1. Bygga vändplan vid gränsen till Bergbo där Kastevägen slutar
2. Montera 3 st vägtrummor för förbättrad vattenavrinning
3. Spränga bort bergknall i diket
4. Hyvla och grusa vägen

Kommunfullmäktige beslöt enligt § 37/1.6.2015 att revidera principerna vid övertagande 
av privatväg till kommunalväg enligt nedan: 
- Vägens längd är minst 300 meter till den näst sista fast bosatta. 
- Det finns minst tre fast bosatta hushåll vid vägen. 
- Väglaget alternativt samtliga med andel i vägen anhåller om att kommunen övertar 

vägen. 
- Med väglag förstås, väglag under ordnad förvaltning. 
- Vägplan finns fastställd för vägen alternativt skall väglaget eller samtliga med andel i

vägen skaffa nödvändiga markägartillstånd för ombyggnad av vägen. 
- Standarden på vägen skall vid övertagandetillfället motsvara kraven för enskilda vä-

gar enligt Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9. Vid ett övertagande av väg 
ska kommunen stå för hela ombyggnadskostnaden inkl. projektering och ev. marker-
sättningar. Kommunfullmäktige skall bevilja budgetmedel för ändamålet.

- Avvikande från Svenska Vägverkets anvisningar nr 2001:9 kan följande avvikel-
ser godkännas:  

       
- Mindre radie tillåts vid behov både för horisontalkurva och vertikalkurva. 
- Vägen byggs normalt 5,5 meter bred. Vid behov kan smalare väg med mötesplats 

tillåtas. 
- Vägen byggs normalt med slänter 1:2. 
- Vägen grundförbättras med 30 cm 0-70 grus och 10 cm 0-32 grus. 
- Vägen skall i huvudsak följa den ursprungliga sträckningen samt ta hänsyn till befint-

liga byggnader och miljö. 
- Ytbeläggning bekostas helt av kommunen. 
- Näringsverksamhet jämställs med hushåll.

§ 30
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SALTVIKS KOMMUN

Man kan fortlöpande anhålla om kommunalväg. Kommunfullmäktige fastställer vilka en-
skilda vägar som blir kommunalvägar, samt tidsplanen för dem. Övertagandet av väg 
förutsätter medel i budgeten.

Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören får i uppdrag att begära in kompletterande handlingar i enlighet med
processbeskrivningen. Om den uppfyller kriterierna förs vägen in i förteckningen över 
vägar där man anhållit om övertagande och kan eventuellt beaktas i samband med kom-
mande budgetbehandlingar.

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

KMST 116 §/11.5.2020

Kastevägens väglag har inkommit med en anhållan till kommunstyrelsen om att Saltviks 
kommun omgående övertar underhållet av Kastevägen enskilda väglag i Saltvik. Anhål-
lan baserar sig på tidigare beslut från väglaget att anhålla om kommunalväg samt full-
mäktiges beslut 9.4.2018, 22 §. I sin anhållan framhåller väglaget att eftersom medlen 
för uppgörande av entreprenadhandlingar för förbättring av vägen (10 000 euro) blivit 
framflyttat, behöver underhållet hanteras under mellantiden.

Kommunfullmäktige beslöt (kfge 22 §/9.4.2018) efter omröstning att vägens status bör 
ändras till kommunalväg. Före beslut tas om ändring av vägens status till kommunalväg 
bör vägen förbättras. Kommunfullmäktige beslöt även att 10.000 euro frigörs för uppgö-
rande av entreprenadhandlingar för förbättring av vägen i enlighet med svenska enskilda
vägsnormer.

Över kommunfullmäktiges beslut inlämnades ett besvär. Ålands förvaltningsdomstols 
beslut givet 22.1.2020 kungjordes på kommunens anslagstavla den 30 januari 2020. 

I sina slutsatser framhåller förvaltningsdomstolen att den ändringssökande inte anfört 
varför kommunfullmäktiges beslut skulle vara lagstridigt eller varför det skulle ha tillkom-
mit i felaktig ordning. Ur besvären kan enbart utläsas att den ändringssökandes uppfatt-
ning är att kommunfullmäktige borde ha avslagit väglagets ansökan för att väglagets be-
slut om att inlämna denna ansökan skulle vara lagstridigt, ha tillkommit i felaktig ordning 
samt för att väglagets förvaltning, enligt den ändringssökande, överlag försummats.

Förvaltningsdomstolen konstaterar vidare att till den del som kommunen i sitt beslut utta-
lat sig om vägens status handlar det om beredning och besvär kan inte anföras. Till des-
sa delar avvisas således besvären utan prövning.

Till den del som kommunfullmäktige i Saltvik beslutat att frigöra 10 000 euro för uppgö-
rande av entreprenadhandlingar för förbättring av vägen avslås besvären. Den ändrings-
sökande har inte i sitt besvär anfört några sådana besvärsgrunder som skulle ge förvalt-
ningsdomstolen anledning att anse att detta beslut är lagstridigt, att det skulle ha tillkom-
mit i felaktig ordning eller att myndigheten skulle ha överskridit sina befogenheter. 

24.06.2020
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SALTVIKS KOMMUN

De 10 000 euro som fanns upptagna i budget 2018 för uppgörande av entreprenadhand-
lingar överfördes genom budgetändring till 2019 års budget. Vid budgetbehandlingen 
2020 flyttades anslaget till investeringsplanen för 2023.

Anhållan från väglaget bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Ärendet gällande att vägens status bör ändras till kommunalväg har dragit ut på tiden på
grund av inlämnat besvär och anslaget för uppgörande av entreprenadhandlingar för för-
bättring av vägen är framflyttat till 2023. Med anledning av detta finns skäl att kommunen
övertar underhållet av Kastevägen enskilda väg i Saltvik, åtminstone fram till och med 
2023, eller tills beslut om vägens status är fattat. 

Kommunstyrelsen begär tekniska nämndens utlåtande i frågan.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag samt uppmanar tekniska nämnden att utreda om 
kommunen kan överta Kastevägen i nuvarande befintligt skick.
---------------- 

TEKN 22 §/27.05.2020

Tekniska nämnden inleder ärendet med platssyn 27.05 kl.18.30. Efter förrättad platssyn 
och syn av vägen diskuteras ärendet.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.

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

TEKN 30 §/24.06.2020

Vid förrättad platssyn 27.05 konstateras att vägen nu är i mycket gott skick. Syssloman-
nen har hyvlat och grusat vägen samt satt trummor och dikat vägen bitvis för att förbätt-
ra vattenavrinningen. Sysslomannen har även iordningställt en ny svängplan och förbätt-
rat sikten bitvis.

Lantmäteriförrättning har hållits vid vägen 04.06.2020 för att behandla inlösen av even-
tuell tillandning i vägområdet. Kommunen har vid dags dato inte erhållit någon kopia av 
förrättningsprotokollet.

Kastevägen och Kuggviksvägen har ett gemensamt registrerat väglag 000-2008-K5617 
och är således under ordnad förvaltning.

Den berörda sträckan för anhållan för övertagande av underhåll är från Kuggviksvägen 
245 fram till Kastevägen 110 vid den nya vändplanen, en sträcka om totalt ca 1.800 m. 
Längs berörd sträcka på Kuggviksvägen finns idag 3 fastboende hushåll och längs Kas-
tevägen finns 4 fastboende hushåll samt 3 näringsverksamheter.

24.06.2020
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SALTVIKS KOMMUN

Första delen av vägsträckan har vägrätt om 8 m på fastigheter .736-420-4-59 och .736-
420-4-60, väglaget har dock erhållit markägartillstånd för ett 10 m brett vägområde.

Bilaga. Utdrag ut fastighetsdatasystemet, Kastevägen
Bilaga. Utdrag ur fastighetsdatasystemet, Karta med kommentarer

Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören föreslår att Tekniska nämnden förordar inför Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att kommunen övertar underhållet av vägen samt övertar vägen 
2023 i enlighet med investeringsplanen och att eventuella kompletteringar av mötesplat-
ser och översyn av sikten utförs 2023.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden förordar inför Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att kommu-
nen övertar underhållet av Kuggviksvägen och Kastevägen tillsvidare. På grund av det 
rådande ekonomiska läget förordas inte att vägen övertas i kommunal ägo.

Tekniska nämnden önskar få en sammanställning av de enskilda väglag som ansökt om
kommunalt övertagande av sina vägar. Sammanställningen ska fungera som grund vid 
översyn av priotiteringsordningen.
---------------

24.06.2020
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 6



SALTVIKS KOMMUN

SK/243/2020

RESERVKRAFT LÄGET I SALTVIKS KOMMUN

TEKN 31 §/24.06.2020

I investeringsplanen för 2020 gällande Saltviks kommun finns medel upptaget för gene-
rator/avbrottsfri kraft för brandstationen i Nääs som ett reservationsanslag.

Från 2019 års budget numera överfört till 2020 finns även ett anslag för ”Kommungår-
den, säkrande av backupström och reservel”. Innan Alfridas var linjen att kommunkansli-
et kanske inte var i behov av eget reservaggregat vilket i dagsläget är i behov att omprö-
vas med tanke på behov och möjlighet av information till kommuninnevånarna.

För att komma vidare med ett helhetsperspektiv för kommunens samtliga fastigheter har
brandinspektören, kommuningenjören och ordförande/kårchefen för Västra Saltviks FBK
arbetat fram en inventering av nuläget med förslag till åtgärder samt en prioriteringsord-
ning för verkställighet.

Bilaga. Sammanställning av reservkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter samt förslag
till åtgärder.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar den gemensamma räddningsnämnden förslaget till priori-
tetsordning och verkställighet av reservkraftläget i Saltviks kommuns fastigheter enligt 
bilaga.

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

§ 31
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SALTVIKS KOMMUN

SK/202/2020

SAMMANTRÄDESDAGAR HÖSTEN 2020, TEKNISKA

TEKN 32 §/24.06.2020

Kommuningenjörens förslag:
Preliminära sammanträdesdagar för tekniska nämnden under
hösten 2020 har sammanställts enligt följande:

Onsdagen den 19 augusti
Onsdagen den 23 september – budget, taxor, avgifter
Onsdagen den 21 oktober
Onsdagen den 18 november
Onsdagen den 16 december

Mötena hålls kl. 18.30 på kommunkansliet om inget annat meddelas.

Kallelse till Tekniska nämnden sker per e-post till nämndens ordinarie medlemmar.

Om ordinarie nämndmedlem har förhinder vidarebefordrar var och en kallelsen till sin
personliga ersättare. 

Dessutom är det önskvärt att ledamot som på grund av jäv inte kan delta i beslutsfattan-
det i ett visst ärende snarast meddelar detta till föredragande
tjänsteman.

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

§ 32
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SALTVIKS KOMMUN

SK/91/2020

PROJEKTKALENDERN 2020, JUNI

TEKN 33 §/24.06.2020

Bilaga. Projektkalendern 2020, Juni

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig projektkalendern till kännedom.

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

§ 33
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SALTVIKS KOMMUN

337/2019

DELGIVNING, TEKNISKA JUNI 2020

TEKN 34 §/24.06.2020

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

- Högre avloppsflöden

Tjänstemannabeslut:
TJ § 8/2020 Betalning av självrisk vid fordonsskada
TJ § 9/2020 Udden, Privatvägsbidrag

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

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

§ 34
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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: 29, 30, 31, 32, 33, 34
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 

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: 

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.

24.06.2020
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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.
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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.
----------------------------
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