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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 70 §/16.11.2020

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

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Linus Fagerström.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

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

§ 70
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SALTVIKS KOMMUN

SK/391/2020

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2021, TEKNISKA

TEKN 71 § 16.12.2020

Preliminära sammanträdesdagar för tekniska nämnden under våren 2021 har samman-
ställts enligt följande:

Onsdagen den 3 februari
Onsdagen den 10 mars (bokslut)
Onsdagen den 14 april
Onsdagen den 19 maj
Onsdagen den 16 juni

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

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 beslutsfattandet i ett visst ärende snarast meddelar detta till föredragande tjänste-
man.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden sammanträder preliminärt enligt ovanstående.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt Förslag.
---------------

§ 71
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SALTVIKS KOMMUN

SK/52/2020

INTERKONTROLL KVARTAL 3 OCH KVARTAL 4, TEKNISKA

TEKN 72 §/16.12.2020

Internkontrollen görs kvartalsvis och det är kommunstyrelsen tillsammans med kommun-
direktören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen. 
Kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen som nämn-
derna och enheterna ska inkludera i sitt arbete med den interna kontrollen.

Enligt riktlinjerna för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige15 §/8.2.2016, så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.

Uppföljning för Tekniska sektorns plan och internkontroll för kvartal 3/2020 och kvartal 
4/2020 enligt bifogade dokument.

Bilaga. Internkontroll kvartal 3, Tekniska
Bilaga. Internkontroll kvartal 4, Tekniska

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar internkontrollen till kännedom.

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

§ 72
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SALTVIKS KOMMUN

SK/425/2020

ANHÅLLAN OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT LEDNINGSNÄT, UTANFÖR 
FASTSLAGET VERKSAMHETSOMRÅDE

TEKN 73 §/16.12.2020

Kommunen har en av kommunfullmäktige fastställd avloppsplan. I planen ingår fastsla-
get verksamhetsområde samt principer för utbyggnad av avloppsnätet.

Principer för utbyggnad av avloppsnät i Saltviks kommun
Före utbyggnad av ett område startas ska följande villkor uppfyllas:

1. Beslut om utvidgning i större omfattning skall fattas av kommunfullmäktige. Fullmäk-
tige skall även godkänna kostnaderna innan utvidgningen påbörjas.

2. I närområden utanför fastställd avloppsplan kan verksamhetsområdet, efter bindan-
de anhållan om anslutning till avloppsnätet, utvidgas till en eller några fastigheter 
utan fullmäktiges beslut. I sådant fall bör följande villkor uppfyllas:

a) Kommunens beräknade kostnad för utbyggnaden av avloppsledningen skall inte 
vara högre än tre gånger summan av de anslutningsavgifter utbyggnaden beräknas 
inbringa.

b) Medel i budgetens investeringsdel, momentet Avlopp diverse, skall finnas.

I ovannämnda fall beviljar kommuningenjören anslutning lika som vid anslutning inom 
verksamhetsområdet.

3. Kommunen fastställer årligen en avloppsanslutningsavgift som gäller i hela kommu-
nen. 

4. För de fastigheter som ej ingår i avloppsplanens områden och som ej uppfyller ovan-
nämnda principer gäller att fastighetsägaren själv ombesörjer att avloppet uppfyller 
de lagstadgade kraven. Dessa fastigheter kan, under förutsättning att befintlig av-
loppsvattenstamledning har kapacitet för nyanslutningen, anslutas till det kommuna-
la avloppsledningsnätet om de själva bekostar avloppsledning och eventuell pump-
station.

Det har inkommit förfrågningar om att ansluta 2 st fastigheter till kommunens lednings-
nät som befinner sig utanför verksamhetsområdet.

Kostnader enligt tidigare borrningar under landskapsväg, samt material och grävkostna-
der visar att kostnaden för de aktuella anslutningarna blir mera än tre gånger summan 
av de anslutningsavgifter som utbyggnaden beräknas inbringa i nuläget.

§ 73
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SALTVIKS KOMMUN

Kommuningenjörens förslag:
Kommuningenjören presenterar ledningsdragningar och kartor på mötet. 

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden konstaterar att fastigheterna befinner sig utanför avloppsplanens 
verksamhetsområde och avslår ansökan då de uppskattade kostnaderna för de aktuella 
anslutningarna blir mera än tre gånger summan av de anslutningsavgifter som utbygg-
naden beräknas inbringa i nuläget.

--------------
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SALTVIKS KOMMUN

SK/91/2020

PROJEKTKALENDERN 2020, DECEMBER

TEKN 74 §/16.12.2020

Projektkalender för september månad bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2020, December

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

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

§ 74
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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: §§ 70, 71, 72, 74
 
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: § 73

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.
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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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