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 T J Ä N S T E M A N N A B E S L U T   

UTFÄRDAT AV TEKNISKA CHEFEN I JOMALA KOMMUN 

 

 

Datum: 12.5.2021    Paragraf 03/2021 

 

Ärende: Tillstånd för väggenomgång i Båtnäsgatan för vatten, el och telefon 

 

Sökande:  Andreas Skogberg 

 Småholmavägen 7B1 22120 Mariehamn 

 

 Ålands Elandelslag 

Godbyvägen 193 

22100 MARIEHAMN 

 

Ålands Telefonandelslag 

Hantverkargränd 

22150 JOMALA 

 

Redogörelse för ärende: Tillstånd för väggenomgång i Båtnäsgatan för vatten, el och telefon 

vid fastighet Stjärnbacka 9:25 . 

 

Villkor: 

 

1. I första hand skall borrning genom vägen utredas och övervägas. Visar sig borrning 

svårgörlig kan vägen grävas av. 

2. För arbetet inom vägområdet skall vederbörliga varnings- och anvisningsskyltar sättas upp. 

Vägen får inte stängs av för trafik då den nyttjas av skolbussar. 

3. Placeringen av ledningar tillåts på ansökt plats. De skall placeras så djupt att de inte skadas 

av normala vägunderhållsåtgärder. För framtida lokalisering av ledningarna skall de 

utmärkas i terrängen ytterom vägområdet. 

4. Vägområdet skall efter arbetet återställas till minst samma skick som innan. Vid en 

eventuell avgrävning skall från ca 0,8 meters djup en utspetsning i minst 1:5 göras åt vardera 

hållet och fyllas med krossgrus 0-70 till 15 cm under beläggningen och däröver med 0-32. 

Gruslagren skall komprimeras med minst en 500 kg:s vibratorplatta. Befintlig beläggning 

ersätts med oljegrus eller MJOG på en yta av vägens bredd x ca 10 meter. Vägen skall 

återställas direkt efter utförd åtgärd. och senast genomförd 30 september 2021. 

5. Alla kostnader för arbetet betalas av sökanden. Sökanden svarar även under två års tid för 

eventuella reparationskostnader av körbanan, vägslänter och diken vilka föranleds av 

ledningsarbetet. 

 

Beslut: Tillstånd beviljas. 

 

Bilaga. 

- Anhållan  

- TA-plan  
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Myndighetens underskrift 

 

 

 

 

Teknisk chef   Magnus Nordin 

 

 

 

 

 
Anvisning för rättelseyrkande 

Den som är missnöjd med detta tjänstemannabeslut kan yrka om rättelse. Beslutet tas då upp i det organ som är 

ansvarigt för beslutet och prövas på nytt.  

Rättelseyrkande får lämnas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 

av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  

Rättelseyrkandet ska lämnas in inom fjorton dagar från delfåendet (då man fick ta del av beslutet). En part anses 

ha fått ta del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den 

sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats har 

publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla på www.jomala.ax.  

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på 

(varför beslutet ska ändras).  

Rättelseyrkandet skickas till: 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

eller 

info@jomala.ax 

Beslutets delgivning 

Beslutet har publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla den 14.5.2021. 

Beslutet har den 14.5.2021 skickats till A.Skogberg, ÅEA och ÅTA 

 

http://www.jomala.ax/

