
 Beslut 

 35/2021  

  
 Datum Dnr 

 6.10.2021 64/2021 
   

   

   

   

   

 

 

Ärende: Anhållan om eldning av äldre byggnad i övningssyfte. 
 
Part:   Kristoffer Pomren/Carola Baer / Finströms FBK kårchef Ted Toivonen. 
 
Utredning:  Fastigheten Vesterkulla 4:34, Emkarby konstateras lämplig för ändamålet. Enligt 
rökdykareglementet ska rökdykare utföra varm rökdykarövning årligen.  
 
Beslut:  
Med stöd av räddningslagen 31 § samt Ålands landskapsregerings beslut 2003:35 om regler för eldning av 
avfall 2008/137 medges lov för Finströms FBK i övningssyfte utföra eldning av byggnad belägen på 
Vesterkulla 4:34, Emkarby, Finström. 
Övningen ska utföras under tidsperioden 7.10.2021- 31.12.2021 
 
Villkor: 
Övningen får påbörjas övningsdagen kl 9.00 och ska vara slutförd 21.00. Landskapsalarmcentralen ska 
informeras övningsdagen innan övning påbörjas. Väderleksförhållanden ska beaktas för att minimera att rök, 
sot och lukt sprids i omgivningen. 
Avfall i form av lösa föremål och material inklusive farligt avfall sorteras ut innan eldning påbörjas. 
Vid övningstillfället används endast vatten som släckmedel. Släckvatten förhindras att avrinna i 
till diken eller att det når vattenbrunnar. Om släckvatten oavsiktligt når vattenbrunn ska åtgärd vidtagas samt 
ÅMHM omgående meddelas.  
Vid utfärdad varning för skogsbrand är övningen inte tillåten. Vid behov meddelas närliggande grannar 
innan övningstillfället. Ansvarig för övningen är Ted Toivonen kårchef Finströms FBK 
 
 
Myndighetens underskrift: 
 
Räddningschef  Lennart Johansson  
 
 
Anvisning för rättelseyrkande  
 

Ändring i detta beslut kan sökas hos besvärsmyndigheten genom skriftligt 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 är 
  
Den gemensamma räddningsnämnden 
Jomala kommun 
PB 2 
22151 Jomala 
  
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I vardera fallet räknas inte 
framläggnings- 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. 

  
Beslutets delgivning 

Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 8.10.2021. 
Beslutet har delgivits elektroniskt till Kristoffer Pomren samt Ted Toivonen, kårchef Finströms FBK den 6.10.2021. 


