
 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                                                                                                       
 Organ Sammanträdesdatum   Nr 

 Byggnämnden 30.9.2020                                                  7 
 

 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

30.9.2020kl. 16.30 – 17.25 

 

Kommunkansliet i Jomala 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande 

 

 

  Närv Frånv 

Jansson Dennis Ordförande X  

Klingberg Dick Viceordförande X  

Stenroos Fredrica Ledamot X  

Sederström Dick Ledamot X  

Skogberg Ann Ledamot X  

Sjölund Jani Ledamot X  

Johansson Jeanette Ledamot X  

    

Dannström Guy 
Byggnads- och 

miljöinspektör 
X  

Marie Skogberg KST-representant  X 

    

    

    

    

 

Paragrafer 

 

§§    81 - 91 

  

Underskrifter 

 

 

 

 

Kommunkansliet i Jomala den 30 september 2020 

 

 

 

       Dennis Jansson  Guy Dannström 

Protokolljustering 

 

 

 

 

Kommunkansliet i Jomala den 30 september 2020 

 

 

 

      Dick Klingberg                         Fredrica Stenroos 

Protokollet framlagt 

till påseende 

Kommunkansliet i Jomala den 1 oktober 2020 

 

 

 

Byggnads- och miljöinspektör Guy Dannström 

Utdragets riktighet 

bestyrker: 

Jomala den          /        - 

 

 

 

     

 

 



 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE 
 
Organ Utfärdad 

Byggnämnden 26.10.2018 
 

 
 

 

 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

30.9.2020kl.16:30 

 

Kommunkansliet 

 

Ärenden: 

81 §  SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ............................................................................................... 1 

82 §  ANMÄLNINGSÄRENDEN .......................................................................................................................... 2 

83 §  LAILA TUOMINEN ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV BYGGNADS 

ANVÄNDNINGSSÄTT PÅ FASTIGHETEN GLÄNTAN 2:17 I KUNGSÖ. .............................................. 3 

84 §  TOMAS OCH SOFIE LYYSKI ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV 

EKONOMIBYGGNAD MED TILLHÖRANDE CARPORT PÅ FASTIGHETEN LYCKEBO 3:140 I 

KUNGSÖ. ....................................................................................................................................................... 4 

85 §  NORAHUS AB ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV RADHUS MED 

TILLHÖRANDE EKONOMIBYGGNADER PÅ TOMT 1 I KVARTER 42424 I SVIBY. ......................... 5 

86 §  LENA LAITINEN OCH VLADIMIR SHAFRANOV ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR 

TILLBYGGNAD AV LADUGÅRD PÅ FASTIGHETEN NYBONDAS 3:104 I SVIBY. ........................... 6 

87 §   BUDGET 2021 ............................................................................................................................................. 7 

88 § BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHETENS AVGIFTER 2021 FÖR JOMALA KOMMUN ..................... 8 

89 § ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DETALJPLAN FÖR TOMT 3 I KV. 

4206 I MÖCKELÖ, HOLMBERGS FASTIGHETS AB ................................................................................ 9 

90 §  TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN .............................. 11 

91 §  SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE ...................................................................................................... 13 

 
 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 30.9.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

81 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 

Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankal-

lat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört. 

 

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Till protokolljusterare väljs ledamöterna: 

  Dick Klingberg och Fredrica Stenroos 

 

Protokolljustering sker på kommunkansliet direkt efter mötet 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan fastställs. 
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Byggnämnden 30.9.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

82 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 

BN § 82/30.9.2020: 

Inga anmälningsärenden 
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    Protokolljustering:    

83 § LAILA TUOMINEN ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING 

AV BYGGNADS ANVÄNDNINGSSÄTT PÅ FASTIGHETEN 

GLÄNTAN 2:17 I KUNGSÖ. 

 

BN § 71/26.8.2020: 

Bygglov 67/2020:  

Laila Tuominen ansöker om bygglov för ändring av byggnads användnings-

sätt på fastigheten Gläntan 2:17 i Kungsö. I enlighet med överlämnade 

handlingar. 

 

Tomten på 2 000 m² ligger på ett oplanerat område och har en byggrätt om 

300 m². På tomten finns en fritidsbostad  på 35 m² som man önskar ändra 

till fast bostad. Av ansökan framgår att byggnaden har förutsättningar att bli 

fast bostad.  

Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller 

på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse 

från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle 

att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med 

eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några invänd-

ningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är under-

rättade. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

Slutsyn 

Beslut: 

Ärendet återremitteras för att säkerställa att den invändiga takhöjden är 

minst 2,4 m. 

BN § 83/30.9.2020: 

Bygglov xx/2020:  

Byggnads- och miljöinspektören var den 21 september till Tuominen och 

mätte rumshöjden vilken var 2,15 m. Samtidigt kunde konstateras att fönst-

ren, takkonstruktion, ytterväggar samt bjälklag inte uppfyller dagens krav 

gällande villkor för fast bostad. Bestämmelserna kring villkoren för fast bo-

stad är allt annat än klara men om man uppfyller två av tre avvikelser bru-

kar det räcka för ett godkännande. I detta fall uppfyller man inget av kraven 

i Ålands byggbestämmelsesamling kap.9. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar inte med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

 

Beslut: 

  Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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    Protokolljustering:    

84 § TOMAS OCH SOFIE LYYSKI ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR 

UPPFÖRANDE AV EKONOMIBYGGNAD MED TILLHÖRANDE 

CARPORT PÅ FASTIGHETEN LYCKEBO 3:140 I KUNGSÖ. 

BN § 84/30.9.2020: 

Bygglov 85/2020:  

Tomas och Sofie Lyyski ansöker om bygglov för uppförande av ekonomi-

byggnad med tillhörande carport på fastigheten Lyckebo 3:140 i Kungsö.. I 

enlighet med överlämnade handlingar. 

Tomten om 3250 m² ligger på ett detaljplanerat område är sedan tidigare 

med bostadshus och växthus med en total våningsyta om 238 m². Av ansö-

kan framgår at man nu avser bygga en ekonomibyggnad  med 50 m² vå-

ningsyta. Den totala våningsytan blir 288 m² och byggrätten är 300 m² 

 

Enligt detaljplanen ska byggnationen vara inom byggrutan men i detta fall 

avser man bygga delvis 2 m utanför den, 2 m från tomtgräns.  

  

Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke detaljplanerat område eller 

på ett planerat område där ett beviljande av bygglovet innebär en avvikelse 

från planen ska byggnadsnämnden underrätta grannarna och ge dem tillfälle 

att yttra sig. Grannarna ska reserveras minst sju dagar för att komma med 

eventuella yttranden. Om grannarna meddelar att de inte har några invänd-

ningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar har sam-

tyckt till åtgärden 

 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

 

Lägessyn 

Konstruktionssyn 

Slutsyn 
 

Beslut: 

  Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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85 § NORAHUS AB ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV 

RADHUS MED TILLHÖRANDE EKONOMIBYGGNADER PÅ 

TOMT 1 I KVARTER 42424 I SVIBY. 

BN § 85/30.9.2020: 

Bygglov 86/2020:  

Norahus ab ansöker om bygglov för uppförande av radhus med tillhörande 

ekonomibyggnader på tomt 1 i kvarter 42424 i Sviby. I enlighet med över-

lämnade handlingar. 

 

Tomten ligger på ett detaljplanerat område  med en byggrätt om 706 m². Av 

ansökan framgår att man avser uppföra byggnation med totalt 671 m² vå-

ningsyta. 

 

Av ansökan framgår att man avser följa gällande detaljplan. 

 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 

 

Se separata föreskrifter samt: 

 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

 

Lägessyn 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

Beslut: 

  Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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    Protokolljustering:    

86 § LENA LAITINEN OCH VLADIMIR SHAFRANOV ANSÖKER OM 

BYGGLOV FÖR TILLBYGGNAD AV LADUGÅRD PÅ FASTIG-

HETEN NYBONDAS 3:104 I SVIBY. 

BN § 86/30.9.2020: 

Bygglov 87/2020:  

Lena Laitinen och Vladimir Shafranov ansöker om bygglov för tillbyggnad 

av ladugård på fastigheten Nybondas 3:104 i Sviby. I enlighet med över-

lämnade handlingar. 

 

Tomten som är 11 440 m² ligger på ett delgeneralplanerat område  med en 

byggrätt om 1716 m² är tidigare bebyggd med ett flertal byggnader med en 

total våningsyta om 730 m². Man avser uppföra byggnation med totalt 418 

m² våningsyta vilket innebär en total utnyttjad byggrätt om 1 148 m² 

Av ansökan framgår att man har för avsikt att bygga ett av husets hörn pre-

cis i tomtgräns mot väster. 
 

Plan- och bygglagen §73: Innan en ansökan om bygglov avgörs på ett icke 

detaljplanerat område eller på ett planerat område där ett beviljande av 

bygglovet innebär en avvikelse från planen ska byggnadsnämnden under-

rätta grannarna och ge dem tillfälle att yttra sig. Grannarna ska reserveras 

minst sju dagar för att komma med eventuella yttranden. Om grannarna 

meddelar att de inte har några invändningar mot bygglovsansökan kan an-

sökan avgöras direkt. Grannar är underrättade och grannen i väster sam-

tycker till åtgärden.. 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beviljar med stöd av plan- och bygglagen för landskapet 

Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter sökt tillstånd och fastställer fö-

religgande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor: 
 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Slutsyn 

 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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    Protokolljustering:    

87 §  BUDGET 2021 

 

BN § 87/30.9.2020 

Förslaget till nämndens budget är uppgjort enligt givna budgetdirektiv. 

 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen sin budget för år 

2021 enligt bilaga. 

 ./. Bilaga A-BN § 87 

 

  

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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    Protokolljustering:    

88 § BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHETENS AVGIFTER 2021 FÖR 

JOMALA KOMMUN 

 

BN § 88/30.9.2020 

 

Enligt byggnämndens förslag till budget 2021 föreslås avgifterna stiga med 

5 % jämfört med föregående år. Detta på grund av fortsatta verkningar av 

ändringen i plan- och bygglagen från 1.1.2018 då flera tidigare bygg-

lovspliktiga ärenden ändrats till anmälningsärenden och vissa anmälningsä-

renden helt enkelt slopats. Föreslagen höjning börjar närma sig vad lagänd-

ringen medfört. 

 

 

Förslag till avgifter enligt bilaga; 

 ./. Bilaga A-BN § 88 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att byggnadstillsyns-

myndighetens avgifter för Jomala kommun 2021 godkänns enligt bilaga A–

BN § 88. 

 
 

 

 

Beslut: 

                                           Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     195/20      

 

89 § ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DE-

TALJPLAN FÖR TOMT 3 I KV. 4206 I MÖCKELÖ, HOLMBERGS 

FASTIGHETS AB 

 

KST § 125/22.6.2020: 

Holmbergs Fastighets Ab har 4.5.2020 inkommit med en anhållan om änd-

ring av delgeneralplan och detaljplan för del av fastigheten Värmeland RNr 

10:10 (fastighetsbeteckning 170-420-10-10) i kv. 4206 i Möckelö by. Av 

anhållan framgår att den sökande önskar att tomten kan bebyggas med ett 

affärshus i vilken såväl affärs- som idrottsverksamhet kan inrymmas. Fa-

sadhöjden önskar den sökande ändra till +6,8 m. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 125 

 

Planläggaren har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 125 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande: 

Enligt gällande delgeneralplan är tomten planerad som område för icke mil-

jöstörande industri (FS). Enligt gällande detaljplan är tomten planerad som 

kvartersområde för småindustri- och affärsbyggnader (FA-2) med en högsta 

höjd om 6,0 m. Planläggaren förordar en ändring av delgeneralplanen och 

detaljplanen i enlighet med inlämnad anhållan. Planläggaren förordar vidare 

att det på tomten planteras en trädrad mellan byggnadsytan och tomtgränsen 

mot P-området i norr.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå 

för planläggningskostnaderna och att kommunen står för planläggningsre-

sursen, att godkänna anhållan om ändring av delgeneralplan och detaljplan 

för tomt 3 i kv. 4206 i Möckelö by. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 175/28.9.2020: 

Kommunens planläggare har, i samråd med markägaren, tagit fram ett för-

slag till ändring av delgeneralplanen för Möckelö. Förslag till ändring av 

Möckelö delgeneralplan jämte beskrivning av den 14 september 2020, en-

ligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga C – KST § 175 

 

Av planförslaget framgår att det aktuella området ändras från område för 

icke miljöstörande industri (FS) till område för handel och idrott (HI).  
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    Protokolljustering:    

 

Kommunstyrelsen behöver besluta om planförslaget ska ställas ut till all-

mänt påseende. Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande 

om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas 

per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och 

andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett 

meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt 

planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till ändrad delgeneralplan 

för Möckelö enligt Bilaga C till allmänt påseende under 30 dagar. Kom-

munstyrelsen beslutar vidare att begära byggnämndens och teknisk chefs ut-

låtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

                                               

______________________ 

 

BN § 89/30.9.2020 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
 

Byggnämndens uppgift i kommunen är att se till att lagar, förordningar mm. 

gällande byggnationen följs. 

Byggnads- och miljöinspektören konstaterar att planförslaget till samtliga 

delar följer det ovan nämnda och kan således omfattas.  
 

 

 

Beslut:  

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 
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    Protokolljustering:    

90 § TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MIL-

JÖÄRENDEN 
  

 

 

BN § 90/30.9.2020: 

Tjänstemannabeslut över beviljade bygg- och miljöärenden i enlighet med 

instruktion från byggnämnden i beslut från den 28 mars 2018 § 30 samt den 

30 maj 2018 § 57.  

 

Tjänstemannaärenden för september:  
 

Bygglov: 

 
Namn Namn By Tomt Beslut Nr. Gällande 

 

Varuboden på Åland Möckelö 10:22 2.9.2020 75/2020 Tillbyggnad butik 

Lukas Helén och 

Seidi Mattsson 

Sviby 6:111 4.9.2020 76/2020 Egnahemshus 

Emma Sjölund och 

André Karring 

Möckelö Del av 

12:2 

4.9.2020 77/2020 Eldstad 

Bo och Carina 

Sundblom 

Dalkarby 4:83 9.9.2020 78/2020 Pool 

Susanne Mattsson 

och Daniel Hedman 

ÖsterKalmare 1:50 10.9.2020 79/2020 Ombyggnad 

Anna-Stina Torgé Jomalaby 7:2 10.9.2020 80/2020 Tillfälligt lov ekonomibygg-

nad 

Mona-Britt och 

Tommy Finell 

Möckelö 3:34 11.9.2020 81/2020 Ombyggnad fritidsbostad 

samt eldstad 

Komulainens bygg Möckelö Del av 

12;2 

23.9.2020 82/2020 Egnahemshus 

Sofia Sjölund Westeerkalmare 8:37 30.9.2020 83/2020 Eldstad 

Tobias Eriksson och 

Josefin Kevin 

Sviby 3:179 30.9.2020 84/2020 Egnahemshus 

 

 

Miljötillstånd: 

Jonathan Liewendahl Westerkalmare 4:102 21.8.2020 AT7/2020 Renovering infiltrering 

Tommy Finell Möckelö 3:34 10.9.2020 AT8/2020 3-k brunn med infiltrering 

Barbro Söderdahl Ringsböle 1:16 10.9.2020 AT9/2020 Bdt, slamavskiljare samt 

infiltrering 

Sara Flöjt Kungsö 3:77 25.9.2020 AT10/202

0 

3-k med infiltrering 

Josefin Flöjt Kungsö 3:77 25.9.2020 AT11/202

0 

3-k med infiltrering 

 

 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 12  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 30.9.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

 

 

                                            

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 

 

 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 13  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 30.9.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

91 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
 

BN § 91/30.9.2020: 

Sammanträdet avslutades kl. 17.25 

 

Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga. 

_________ 
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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 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 82, 89 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 81, 90 

 

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

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 är: 

 

Byggnämnden i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

E-post: info@jomala.ax 

 

Paragrafer i protokollet: 81, 90 

 

Yrkandet ska 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 kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet 

finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslags-

tavla. 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 
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    Protokolljustering:    

KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. 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 genom 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 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 83-88 

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt 

på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 da-

gar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är an-

slaget 1.10.2020 

 

Avgift 
 

 Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 

2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 

1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 

2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), 

som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften 

i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift 

tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar be-

svär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift 

tas inte ut om ändringssökanden har framgång i 

ärendet. 
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