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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 36 §/16.06.2021

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Charlotte Mattsson-Smith och Jessica Söderlund.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

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

§ 36
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SALTVIKS KOMMUN

SK/136/2021

UPPHANDLING AV SNÖPLOGNING

TEKN 36 §/19.05.2021

Snöplogningsavtalen för plogning av de kommunala vägarna, byggnadsplanevägarna 
och privata vägarna har gått ut och bör bjudas ut på entreprenad.

Tidigare har snöplogningen delats in i 4 olika distrikt enligt följande:

1. Haga – Ödkarby – Hjortö
2. Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik
3. Lavsböle – Tengsödavik
4. Kvarnbo – Haraldsby

Anbudet ska ges i €/h samt vilket distrikt anbudet gäller.
Principen för plogningen är att kommunalvägarna och gatorna (byggnadsplanevägarna) 
alltid skall vara framkomliga, de privata vägarna skall vara framkomliga så att man kan 
ta sig till och från arbetet.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut snöplogningen för säsongerna 2021-2023 enligt tidigare di-
striktindelning.

Kommuningenjören tar fram förslag till enkät för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter
gällande den kommunala plogningen.

Tekniska nämndens beslut:
Beslut enligt förslag.

Kommuningenjören ges i uppdrag att undersöka ifall Landskapsregeringen är intresse-
rade av eventuellt byte av vägar för vintervägunderhållet.

Tekniska nämnden förtydligar att snöplogningssäsongen gäller för vintern 2021 till våren
2023. 
---------------

§ 37
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SALTVIKS KOMMUN

SK/174/2021

ANHÅLLAN OM ATT FÅ GRÄVA I VÄGOMRÅDE, KUGGBÖLEVÄGEN

TEKN 38 §/16.6.2021

IP-Connect har genom Tim Häggblom inkommit med en anhållan om att få gräva och 
förlägga fiberslang i kommunens vägområde längs Kuggbölevägen enligt bifogad kar-
ta.

Bilaga. Anhållan
Bilaga. Karta
Bilaga. Trafikanordningsplan (TA-plan)

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beviljar, med stöd av 53 § i Landskapslagen (1957:23) om allmänna 
vägar, IP Connects anhållan att gräva i vägområde samt förlägga fiberslang längs 
Kuggbölevägen förutsatt att följande villkor uppfylls av sökanden:

1. Kommunen meddelas innan arbetet påbörjas. Vid behov ska försyn hållas på 
platsen. Slutsyn ska hållas i samband med att arbetet färdigställt. Slutsyn utförs 
av kommuningenjören eller ansvarig fastighetsskötare. Vid synen ska sökanden
närvara och vid behov även entreprenören.

2. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan år-
gärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från väghållarens represen-
tant.

3. Sökanden ska markera ut den planerade dragningen av fiber i terrängen innan 
försynen.

4. Optoslangen/fibern ska placeras på ett ledningsdjup om minst 600 mm. Om det-
ta inte är genomförbart på delar av sträckan ska sökanden meddela kommunen
om vilka delsträckor som berörs samt avvikande djup. Optoslangen ska place-
ras i den yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. Vid borrning genom 
väg placeras optoslangen så djupt under dikesbotten och körbanan att den inte 
skadas av normala vägunderhållsåtgärder.

5. Kommunen ansvarar inte för eventuella skador som kan åstadkommas på opto-
slangen p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 

6. Sökanden ska ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 
eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa.

7. Förläggning genom väg och för anslutande vägar med belagd yta av asfalt ska 
metoden för genomföring vara borrning. Detta gäller de vägar som kommunen 
är väghållare för. Övriga vägar ska överenskommas med respektive väghållare.

8. Bifogad trafikanordningsplan ska följas vid arbetet.

§ 38
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SALTVIKS KOMMUN

9. Då arbetet inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anord-
ningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken.

10. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum eller 
anhållan om förlängning av utförandetiden inlämnas, annars förfaller tillståndet. 

11. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddan-
de av optoslangen och anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vä-
gen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikanordningar så-
som vägmärken, vägbelysning eller dylikt.

12. För framtida lokalisering av optoslangar ska dessa mätas in med GPS och leve-
reras i DWG-format. Uppgifterna ska skickas till Tekniska kansliet för kännedom
senast vid slutsynen av projektet.

13. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden ansvarar även för 
eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föran-
leds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats

Tekniska nämnden godkänner även bifogad TA-plan för arbetet.

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

16.06.2021
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SALTVIKS KOMMUN

SK/174/2021

ANHÅLLAN OM ATT FÅ GRÄVA I VÄGOMRÅDE, SÖDERNÄSVÄGEN

TEKN 39 §/16.6.2021

IP-Connect har genom Tim Häggblom inkommit med en anhållan om att få gräva och 
förlägga fiberslang i kommunens vägområde längs Södernäsvägen enligt bifogad karta.

Bilaga. Anhållan
Bilaga. Karta
Bilaga. Trafikanordningsplan (TA-plan)

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden beviljar, med stöd av 53 § i Landskapslagen (1957:23) om allmänna 
vägar, IP Connects anhållan att gräva i vägområde samt förlägga fiberslang längs Sö-
dernäsvägen förutsatt att följande villkor uppfylls av sökanden:

1. Kommunen meddelas innan arbetet påbörjas. Vid behov ska försyn hållas på 
platsen. Slutsyn ska hållas i samband med att arbetet färdigställt. Slutsyn utförs 
av kommuningenjören eller ansvarig fastighetsskötare. Vid synen ska sökanden
närvara och vid behov även entreprenören.

2. Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan år-
gärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från väghållarens represen-
tant.

3. Sökanden ska markera ut den planerade dragningen av fiber i terrängen innan 
försynen.

4. Optoslangen/fibern ska placeras på ett ledningsdjup om minst 600 mm. Om det-
ta inte är genomförbart på delar av sträckan ska sökanden meddela kommunen
om vilka delsträckor som berörs samt avvikande djup. Optoslangen ska place-
ras i den yttre dikeskanten om inte annat överenskommits. Vid borrning genom 
väg placeras optoslangen så djupt under dikesbotten och körbanan att den inte 
skadas av normala vägunderhållsåtgärder.

5. Kommunen ansvarar inte för eventuella skador som kan åstadkommas på opto-
slangen p.g.a. normala vägunderhållsåtgärder. 

6. Sökanden ska ta kontakt med berörda ägare av förlagda rör, kablar, ledningar 
eller andra anordningar för att säkerställa att ingen åverkan görs på dessa.

7. Förläggning genom väg och för anslutande vägar med belagd yta av asfalt ska 
metoden för genomföring vara borrning. Detta gäller de vägar som kommunen 
är väghållare för. Övriga vägar ska överenskommas med respektive väghållare.

8. Bifogad trafikanordningsplan ska följas vid arbetet.

§ 39
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SALTVIKS KOMMUN

9. Då arbetet inte pågår ska arbetsredskap, maskiner, upplag och övriga anord-
ningar förvaras utanför vägområdet och så att de inte utgör en fara för trafiken.

10. Den planerade åtgärden ska utföras senast inom ett år från beslutsdatum eller 
anhållan om förlängning av utförandetiden inlämnas, annars förfaller tillståndet. 

11. Sökanden ska på egen bekostnad utföra alla erforderliga åtgärder för skyddan-
de av optoslangen och anordningar, vilket inkluderar flyttning vid behov, ifall vä-
gen byggs om, breddas, grundförbättras eller förses med trafikanordningar så-
som vägmärken, vägbelysning eller dylikt.

12. För framtida lokalisering av optoslangar ska dessa mätas in med GPS och leve-
reras i DWG-format. Uppgifterna ska skickas till Tekniska kansliet för kännedom
senast vid slutsynen av projektet.

13. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden ansvarar även för 
eventuella reparationskostnader av körbanor, vägslänter och diken, vilka föran-
leds av arbetet, under fem års tid räknat från det att åtgärden avslutats

Tekniska nämnden godkänner även bifogad TA-plan för arbetet.

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

SK/12/2021

UNDERSTÖD TILL GLESBYGDS- OCH MATARTRAFIK/KOLLEKTIVTRAFIK 2020 & 
2021

TEKN 40 §/16.06.2021

Landskapsregeringen avsätter årligen 100.000 € för understöd av avgiftsfri kollektivtrafik
i glesbygden. Understödet fördelas enligt fastslagna fördelningsprinciper och utbetalning
sker mot redovisning av kommunernas direkta kostnader samt vilka turer som uppfyller 
fördelningsprinciperna.

Saltviks kommun har beviljats stöd om 80% av matartrafikens kostnader för 2020, dvs 
totalt 1.532,80 €. Stödet utbetalas 10.6.2021. Kommunen har ansökt om 2.500 € i  un-
derstöd för glesbygds- och matartrafik för år 2021 och erhållit förhandsbesked om un-
derstöd för glesbygds- och matartrafik 2021 beviljas till en summa om 2.000 €.

Bilaga. ÅLR:s beslut angående understöd till glesbygds- och matartrafik 2020

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.

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

§ 40
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SALTVIKS KOMMUN

SK/194/2021

HASTIGHETSBEGRÄNSNING, KASTEVÄGEN

TEKN 41 §/16.06.2021

Ålands landskapsregering fastställde 16.03.2021 resterande del av Kuggviksvägen samt
del av Kastevägen, totalt en sträcka om 1800 m, till kommunalväg. Vägarna fick num-
mer 589.

Hastighetsbegränsning för vägen bör fastställas. Motsvarande vägar i kommunen har 
erhållit en hastighetsbegränsning om 30 km/h.

Trafikskyddet påminner om att det finns en orsak till att hastigheten begränsas. Vid valet
av hastighet ska föraren förutom begränsningen även beakta situationen, väglaget och 
säkerheten. Även lagen kräver det.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden inför en hastighetsbegränsning om 30 km/h på hela kommunalväg nr
589 fram till svängplanen.

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

§ 41
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SALTVIKS KOMMUN

SK/35/2021

DELGIVNING TEKNISKA, JUNI

TEKN 42 §/16.06.2021

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut
TJ § 10/2021 Uddens väglag, privatvägsbidrag för 2020

Beslut från Landskapsregeringen
ÅLR 2020/7322 Fastställande av beslut om övertagande till kommunalvägar,

     Kuggviksvägen och Kastevägen

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

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

§ 42
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SALTVIKS KOMMUN

SK/36/2021

PROJEKTKALENDERN 2021, JUNI

TEKN 43 §/16.06.2021

Projektkalender för juni månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2021, juni

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

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

§ 43
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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: §§ 36, 37, 40, 42, 43
 
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: §§ 38, 39, 40

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.

16.06.2021
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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: §§ 38, 39, 40

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 260 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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