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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 52 §/25.09.2019

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Berit Hampf och Bo Timonen. Protokollet justeras fredag 
27.09.2019 kl.16.00.

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

§ 52
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

HYROR 2020

TEKN 53 §/25.09.2019

Tekniska nämnden handhar idag inom affärsverksamhetsområdet följande fastigheter: 
Rangsby och Ödkarby skollägenheter, Boogården, Grönvalla, Klockars, Dälden, Kan-
torsgården, Skogshöjden och Strömma lägenhet.
Nettoresultatet från alla bostadslägenheter i kommunens verksamhet visade år 2018 ett 
överskott på 133.976 € (139.013 € år 2017) för de externa kostnaderna och ett under-
skott på 67.074 € (45.290 € år 2017) totalt inklusive avskrivningar, interna kostnader så 
som avloppsvattenavgift och plogning, fastighetsskötarnas arbete och kansliets kostna-
der för hyresuppföljning mm. Avskrivningarna utgör 108.151 €.
Interna intäkter utgörs främst av de hyror skolorna betalar för lägenheter som används 
för skolornas verksamhet i form av eftislokaler. 
Underhåll och renoveringar bokförs som driftkostnader. Boogården har under flera års 
tid renoverats vilket belastat resultatet.
Hyresverksamheten bokförs inklusive moms. 
Boogården, Grönvalla och Klockars är byggda med landskapslån. Kommunen kan själv 
bestämma hyran och meddela till landskapsregeringen.
I Dälden skall hyreshöjningar godkännas av landskapsregeringen. Enligt landskapsrege-
ringens beslut ÅLR2018/8716 skall följande hyreshöjning efter höjningen 1.1.2019 utgå 
från det åländska konsumentprisindexet för bostäder juli månad 2018 som var 102,3 vil-
ket motsvarar en förhöjning om 1,5 %.
Hyreshöjningar skall meddelas 2 månader på förhand.
Hyrorna i kommunens lägenheter höjdes med 2 % 1.1.2018 förutom i Rangsby skollä-
genheter där hyran stod oförändrad. 
I 2016 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att se över hyres-
nivåerna så att kostnadstäckning uppnås. För 2017 skulle det inneburit en hyreshöjning 
på i medeltal 14 % för alla bostäder. Sett till de olika hyreshusen varierar behovet av 
höjning väldigt mycket beroende på vad som gjorts i huset just det året. En generell höj-
ning på 14 % är inte möjlig utan större renoveringar.

Enligt senaste statistikmeddelande daterat 19.06.2018 från ÅSUB var bostadshyran på 
Åland i medeltal 10,40 €/m² i april 2018. Medelhyran var högst i Mariehamn, 10,96 €/m².
På landsbygden uppgick medelmånadshyran till 8,90 €/m² och i skärgården var den 
8,48 €/m². Jämfört med april 2016 hade medelhyran stigit mest på landsbygden där ök-
ningen var 5,8 procent. I medelhyran ingår kostnader för varmvatten och uppvärmning.
Hyresstatistiken baseras på uppgifter från de största hyresvärdarna.

Bilaga. Sammanställning över fastigheter och hyror.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att hyrorna 2020 skall vara:

Rangsby skollägenheter, inklusive värme
 8,98 euro/m2, månad.

§ 53
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SALTVIKS KOMMUN

Ödkarby skollägenheter, inklusive värme
 8,61 euro/m², månad. 

Motorvärmaruttag saknas

Boogården, inklusive värme
 7,97 euro/m², månad. 

Grönvalla. Elvärme som bekostas av de boende
 7,65 euro/m², månad. 

Klockars, inklusive värme
 12,26 euro/m², månad. 

Motorvärmaruttag matas från lägenheternas elmätare och bekostas således av de boen-
de.

Dälden. Elvärme som bekostas av de boende. Värmepump finns i alla lägenheter
 8,49 euro/m2, månad.

Kantorsgården, inklusive värme
 10,63 euro/m2, månad.

Motorvärmaruttag matas från lägenheternas elmätare och bekostas således av de boen-
de.

Skogshöjden, inklusive värme
 10,42 euro/m2, månad.

Strömma lägenhet, inklusive värme
 8,98 euro/månad. 

Motorvärmaruttag saknas

Allmänt: Där det finns motorvärmaruttag, med undantag av Klockars och Kantorsgården,
är avgiften 10,00 euro/månad. Motorvärmaruttag hyrs hela året, dvs. inte bara under 
den kalla årstiden.

Boogården skall redovisningsmässigt delas upp i en bostadsdel och en offentlig del.

De fastigheter som föreslås en hyreshöjning är Dälden, Ödkarby skollägenheter och 
Boogården då övriga fastigheter ligger över medelmånadshyran för landsbygden om 
8,90 €/m².

Tekniska nämndens beslut:
Ledamot Simon Karlsson föreslår att hyran i Ödkarby skollägenheter ska jämställas med
Rangsby skollägenheter och föreslår därmed att hyran höjs till 8,98 €/m². Förslaget un-
derstöddes.

Simon Karlsson föreslår också att hyran höjs i Grönvalla till 8,00 €/m² och Boogården till 
8,40 €/m² med motiveringen att kommunen gjort investeringar för effektiverad uppvärm-
ning i fastigheterna under året. Vice Ordförande Bo Timonen understödde förslaget.

25.09.2019
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
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SALTVIKS KOMMUN

Ordförande Tom Jansson föreslog att hyrorna i Grönvalla och Boogården höjs med 
2,0%. Hyran i Grönvalla föreslås således bli 7,80 €/m² och i Boogården 8,01 €/m². Leda-
mot Gerd Danielsson understödde förslaget.

Kommuningenjörens förslag är att hyran i Grönvalla står oförändrad på 7,65 €/m² och att
hyran i Boogården höjs till 7,97 €/m².

Tekniska nämnden vidtog så omröstning mellan Simon Karlssons förslag och ordföran-
de Tom Janssons förslag. Simon Karlssons förslag erhöll tre (3) röster och ordförande 
Tom Janssons förslag erhöll tre (3) röster.

Tekniska nämnden vidtog så omröstning mellan ordförande Tom Janssons förslag och 
kommuningenjörens förslag. Ordförande Tom Janssons förslag erhöll tre (3) röster och 
kommuningenjörens förslag erhöll inga (0) röster.

Omröstning som bilaga till protokoll.

Tekniska nämnden beslöt således föreslå för kommunstyrelsen att hyrorna 2020 skall 
fastställas enligt följande:

Rangsby skollägenheter, inklusive värme
 8,98 euro/m2, månad.

Ödkarby skollägenheter, inklusive värme
 8,98 euro/m², månad. 

Motorvärmaruttag saknas

Boogården, inklusive värme
 8,01 euro/m², månad. 

Grönvalla. Elvärme som bekostas av de boende
 7,80 euro/m², månad. 

Klockars, inklusive värme
 12,26 euro/m², månad. 

Motorvärmaruttag matas från lägenheternas elmätare och bekostas således av de boen-
de.

Dälden. Elvärme som bekostas av de boende. Värmepump finns i alla lägenheter
 8,49 euro/m2, månad.

Kantorsgården, inklusive värme
 10,63 euro/m2, månad.

Motorvärmaruttag matas från lägenheternas elmätare och bekostas således av de boen-
de.

Skogshöjden, inklusive värme
 10,42 euro/m2, månad.

25.09.2019
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

Strömma lägenhet, inklusive värme
 8,98 euro/månad. 

Motorvärmaruttag saknas

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

25.09.2019
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

HYRA FÖR KOMMUNENS MÖTESRUM 2020

TEKN 54 §/25.09.2019

Kommuningenjören har gjort ett förslag till avgifter för hyra av kommunens mötesrum år 
2020. Avgifterna bifogas som bilaga.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgifterna står oförändrade enligt 
bifogat förslag.

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

§ 54
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

AVLOPPSANSLUTNINGSTAXA 2020

TEKN 55 §/25.09.2019

Kommunfullmäktige fastställde 94§/ 12.11.2018 avloppsanslutningstaxan för år 2019. 

Bilaga. Förslag till avloppsanslutningstaxa 2020

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avloppsanslutningstaxan är oför-
ändrad jämfört med 2019.

Teknisk nämndens beslut:
Enligt förslag.
____________

§ 55
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

AVLOPPSVATTENAVGIFT 2020

TEKN 56 §/25.09.2019

Nettoresultatet för avloppsverket visade 2018 ett överskott på 31.060 € (3.780 € år 
2017) för de externa kostnaderna och ett underskott på 36.295 € (51.039 € år 2017) to-
talt inklusive avskrivningar, fastighetsskötarnas arbete och kansliets kostnader för bl.a. 
fakturering mm. Avskrivningarna var 70.303 €. Förbrukningen av rent vatten ligger till 
grund för avloppsvattenfaktureringen. 

Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgift skall bruksavgiften senast den 
31.12.2010 fastställas på grund av den mängd vatten som används i fastigheten så att 
avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter skall bestämmas för förbruk-
ningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och re-
surskostnader.

I protokoll 24 fört vid enskild föredragning, Miljöbyrån, 5.10.2006 beslöts att det inte är 
skäligt att kräva att de fastighetsägare som nu ansluter sig till kommunens ledningsnät 
skall finansiera utbyggnaden av det ledningsnät som behövs för framtida anslutningar. 
Kommunen behöver alltså inte med anslutnings- och bruksavgifter finansiera den del av 
utbyggnaden som görs med tanke på framtida anslutningar.

Avgiften höjdes av kommunfullmäktige §94 12.11.2018 för 2019 till 3,63 €/m³. Lagstad-
gad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, är 4,50 €/m³.

Orkla Abs processvatten går till fabrikens eget reningsverk och mäts separat och faktu-
reras direkt av Norra Ålands avloppsvatten. Vattnet från de sociala utrymmena går till 
kommunens ledningsnät. Det finns ingen separat mätning på det vatten som går till de 
sociala utrymmena. I slutet på 2015 gjordes ett försök med att installera en mätare på 
avloppsledningen efter Chipsfabriken för att kunna mäta fabrikens avloppsvattenmängd.
På grund av tekniska störningar har det inte fungerat.  År 2018 betalar Orkla Ab av-
loppsvattenavgift för totalt 1 500 m³ eller enligt förbrukning då mätaren tagits i bruk. 

Enligt samarbetsavtalet gällande ledande och behandling av avloppsvatten punkt 5.6 
skall separata avtal ingås mellan respektive kommun och företag eller verksamhetsut-
övare i kommunen i det fall då ett företags avloppsvatten avviker från vanligt biologiskt 
nedbrytbart kommunalt avloppsvatten. Mariehamns stad fastställer årligen en formel för 
uträkning av den förhöjda avloppsvattenavgiften. Den förhöjda delen av avgiften tillfaller 
enligt avtalet Mariehamns stad för ökade reningskostnader i Lotsbroverket.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att:
- avgifterna för kategorierna industri, jordbruk och hushåll är lika. 
- samtliga anslutna debiteras en avloppsvattenavgift enligt uppmätt förbrukad mängd 
vatten.  
Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl föreligger.
-avloppsvattenavgiften står oförändrad på 3,63 euro/m³. Lagstadgad moms tillkommer. 
Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, blir 4,50 euro/m³. 

§ 56
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SALTVIKS KOMMUN

- Orkla Ab betalar avloppsvattenavgift för totalt 1 500 m³ á 3,63 euro/m³ exkl. moms.
- förhöjd avloppsvattenavgift för avloppsvatten som inte uppfyller normerna för normalt 
kommunalt avloppsvatten följer Mariehamns stads avgifter. 
- I fastigheter med separat avloppspump kompenseras elförbrukningen i enlighet med 
avloppsanslutningstaxan genom att avloppsfakturan minskas med avgiften för 5 m3 av-
loppsvatten eller  enligt avläsning om förbrukningen är lägre än 5m3.

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

25.09.2019
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SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

HAMNAVGIFTER 2020

TEKN 57 §/25.09.2019

Hamnavgifterna omfattar småbåtsavgifterna i Hamnsundet, Kvarnboviken och Karviken. 
Dessutom ingår elavgift, magasinhyra och vinterförvaring i Hamnsundet.

Vintern 2018-2019 uppbars ingen avgift för vinterförvaring under tiden 15.9-15.5 på 
kommunens parkering ca 500 meter före Hamnsundet. Trots att båtar och släp skall 
vara märkta följs inte alltid detta. Det krävs därför en hel del arbete för att kunna fakture-
ra avgiften. Dessutom har det skapat irritation om platserna endast utnyttjas en del av ti-
den. Det gäller ca 10 platser årligen. 

Bilaga. Förslag till Hamnavgifter 2020.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att Hamnavgifterna 2020 är oförändrad
jämfört med 2019 då totalt konsumentprisindex har gått ner.

Tekniska nämndens beslut:
Ledamot Simon Karlsson föreslår att Hamnavgifterna 2020 höjs till 221,79 € (exkl. 
moms) med motiveringen att upprustning av hamnarna har planerats för 2020. Ledamot 
Anja Salmén understödde förslaget.

Kommuningenjörens förslag är att Hamnavgifterna 2020 står oförändrade jämfört med 
2019.

Tekniska nämnden vidtog så omröstning mellan Simon Karlssons förslag och kommu-
ningenjörens förslag. Simon Karlssons förslag erhöll fyra (4) röster och kommuningenjö-
rens förslag tre (3) röster.

Omröstning som bilaga till protokoll.

Tekniska nämnden beslöt således föreslå för kommunstyrelsen att Hamnavgifterna för 
2020 höjs med 7,85 % från 205,65 € (exkl. moms) till 221,79 € (exkl. moms).

Avgift för magasinhyra utgår.

Tekniska nämndens förslag till uppdaterade Hamnavgifter 2020 biläggs protokollet.
---------------

§ 57

25.09.2019
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________

 11



SALTVIKS KOMMUN

SK/300/2019

BIDRAG FÖR UNDERHÅLL AV PRIVATVÄGAR 2020

TEKN 58 §/25.09.2019

Bidraget var år 2015 - 2019 400 €/km väg. År 2018 utbetalades 3.477 € i bidrag.
Principer för utbetalning av bidraget fastställdes KFGE 102 §/14.11.2016.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att bidraget för underhåll av privatvä-
gar förblir 400,00 €/km väg år 2020. Utbetalning av bidraget enligt fastställda principer. 
Bidraget hjälper till att hålla en högre standard på de privata vägarna i kommunen.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.

Bidraget minskar kostnadsskillnaden mellan kommunal- och privatväg.
---------------

§ 58
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SALTVIKS KOMMUN

SK/243/2019

BUDGET 2020 TEKNISKA

TEKN 59 §/25.09.2019

Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget för Tekniska Samhällstjänster och
ett förslag till budget för Tekniska Affärsverksamhet för år 2020 utgående från de bud-
getramar som kommunstyrelsen gett. 

Budgetförslaget för Samhällstjänster presenteras enligt bilaga där kostadsramen utökas 
med 11.280 €, vilket innebär en kostnadsram om 723.600 €. Den utökade kostnadsra-
men härleds till reparationskostnad av anordning vid badstrand. I  kommunstyrelsens  
Budgetdirektiv  för  år  2020  beviljades  Tekniska  nämnden, Samhällstjänster en kost-
nadsram om 712.320 €.

Budgetförslaget för Affärsverksamhet presenteras enligt bilaga presenterar en intäkts-
ram om 509.700 € och en kostnadsram om 379.600 €. I kommunstyrelsens Budgetdi-
rektiv  för  år  2020  beviljades  Tekniska  nämnden, affärsverksamheten  en  intäktsram 
om  524.000 €  och  en  kostnadsram  om  380.544 €.  

Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp, protokoll bifo-
gas som bilaga. 

Bilaga. Budget 2020, Tekniska Samhällstjänster
Bilaga. Budget 2020, Tekniska Affärsverksamheter
Bilaga. Protokoll från LG-möte
Bilaga. Investeringar
Bilaga. Budgetdirektiv

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. 

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden besluter förorda bifogat budgetförslag till kommunstyrelsen med föl-
jande kompletteringar:

- Justerad intäktram
- Mindre textjusteringar i textdelen
- Lavövägen, 1000m, grundförbättring och ytbeläggning framflyttas till 2021-2022
- Ödkarbyvägen, 1200m, fräsning och ytbeläggning framflyttas till 2021-2022 samt ut-

redning om cykelbanan ska åtgärdas inkluderas i projektet
- Strömmabyväg, anslag från 2019 om 10.000 € inkluderas i projektet Strömmavägen,

1745m, totalt 70.000 € för plan 2022
- Karviken, anslag för renovering av träbrygga höjs till 35.000 €

Tekniska nämndens förslag biläggs protokollet.
---------------

§ 59
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SALTVIKS KOMMUN

SK/318/2019

SNÖPLOGNING 2019-2021

TEKN 60 §/25.09.2019

Tekniska nämnden har genom annons i båda tidningar begärt in anbud på den kommu-
nala snöplogningen för snösäsongerna 2019-2021.
Enligt verkställighetsdirektiven för budgeten 2019 skall avtal som har verkningar utöver 
budgetåret föras till kommunstyrelsen för godkännande.

4 st anbudsgivare har totalt lämnat 10 st anbud inom utsatt tid.

Bilaga. Sammanställning av inkomna anbud.
Bilaga. Protokoll från anbudsöppnande.
Bilaga. Anbudsförfrågan.
Bilaga. Kontraktsförslag.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att kontrakt för snöplogning för snösä-
songerna 2019-2021 tecknas med:

Erik Hamnström för distriktet Haga-Ödkarby-Hjortö-Lavö 
Kristoffer Lundberg för distriktet Sålis-Laby-Toböle-Bertbyvik 
Kristoffer Lundberg för distriktet Lavsböle-Tengsödavik 
JBS Söderlund för distriktet Kvarnbo-Haraldsby 
för perioden hösten 2019 t.o.m. våren 2021. 

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden besluter föreslår för kommunstyrelsen att kontrakt för snöplogning 
för snösäsongerna 2019-2021 tecknas med:

Erik Hamnström för distriktet Haga-Ödkarby-Hjortö-Lavö 
Kristoffer Lundberg för distriktet Sålis-Laby-Toböle-Bertbyvik 
Kristoffer Lundberg för distriktet Lavsböle-Tengsödavik 
Kristoffer Lundberg för distriktet Kvarnbo-Haraldsby 
för perioden hösten 2019 t.o.m. våren 2021. 

Lundberg har i sitt entreprenadanbud angett att han klarar av 2-3 distrikt. Ifall Lundberg 
inte har kapacitet för tre distrikt erbjuds JBS Söderlund distriktet för Kvarnbo-Haraldsby.

Tekniska nämnden önskar att nuvarande avtalsvillkor ses över inför anbudsrundan 
2021-2023.
---------------

§ 60
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SALTVIKS KOMMUN

SK/20/2019

PROJEKTKALENDER 2019

TEKN 61 §/25.29.2019

Bilaga. Projektkalendern 2019, September

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar sig projektkalendern till kännedom.

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

§ 61

25.09.2019
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SALTVIKS KOMMUN

337/2019

DELGIVNING TEKNISKA

TEKN 62 §/25.09.2019

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

- Släntklippning Ödkarby
- Grönvalla
- Höstfest 16/11 2019 kl 18 på Solbacka.

Tjänstemannabeslut
TJ § 13/2019 Antagande av anbud för asfaltering
TJ § 14/2019 Ekholmsvägen, Privatvägsbidrag 2018, komplettering till TJ §1/2019
TJ § 15/2019 Sandviken, Privatvägsbidrag 2018
TJ § 16/2019 Wattsvedjavägen, Privatvägsbidrag 2019

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom.

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

§ 62
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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: 52-62
 
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: 

Kommunstyrelsen 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.

25.09.2019
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.

25.09.2019
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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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