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103 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Byggnämnden

kl. 18:00

19.12.2018

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare väljs ledamöterna:
Fredrica Stenroos och Stig- Göran Nyman
Protokolljustering sker direkt efter avslutat möte.
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställs.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Byggnämnden

kl. 18:00

104 §

19.12.2018

ANMÄLNINGSÄRENDEN

BN § 104/ 19.12.2018:
- Det 7.11.2018 av Ålands förvaltningsdomstol avslaget besvär gällande
beviljande av bygglov på Kvarnbacken 3:95 i Sviby den 30.5.2018 har inte
överklagats till högre instans inom utsatt tid enligt ett denna dag muntligt
besked från Högsta förvaltningsdomstolen. Således är bygglovet i laga
kraft.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 3

Byggnämnden

kl. 18:00

105 §

BN § 105/19.12.2018:
Bygglov 89/2018:

19.12.2018

DAN ENGBLOM ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR VÄSENTLIG
ÄNDRING AV FASAD, INSÄTTNING AV 2ST ELDSTÄDER SAMT
ALTAN BYGGNATION PÅ FASTIGHETEN WESTVIND 1:22 I
WESTERKALMARE

Dan Engblom ansöker om bygglov för väsentlig ändring av fasad, insättning av 2st eldstäder samt altan byggnation på fastigheten Westvind 1:22 i
Westerkalmare (170-436-1-22). I enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett generalplanerat område är 2570 m² och är bebyggd med ett egnahemshus med fasad av röda tegel . Av ansökan framgår
att man inte avser att utöka våningsytan.
Fasadändring gäller fönsterplacering och byte till liggande träpanel.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
- Konstruktionssyn
- Kanalsyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 4

Byggnämnden

kl. 18:00

106 §

BN § 106/19.12.2018:
Bygglov 90/2018:

19.12.2018

CAROLINE ANDERSSON OCH DAN-MIKAEL GRANLUND ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR VÄSENTLIG ÄNDRING AV FASAD
SAMT ANVÄNDNINGSSÄTT AV STALLBYGGNAD PÅ FASTIGHETEN GRANLUNDA GÅRD 4:23 I WESTANSUNDA

Caroline Andersson och Dan-Mikael Granlund ansöker om bygglov för
väsentlig ändring av fasad samt användningssätt av stallbyggnad på fastigheten Granlunda Gård 4:23 i Westansunda (170-430-4-23). I enlighet med
överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är drygt 4 ha och är bebyggd
med ett egnahemshus, ridhus och stallbyggnad. Av ansökan framgår att
man inte avser att utöka stallbyggnadens volym. Våningsytan ökar med 288
m².
Fasadändring gäller fönsterplacering och byte av dörrar och portar.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
- Konstruktionssyn
- Kanalsyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Byggnämnden

kl. 18:00

107 §

BN § 107/19.12.2018:
Bygglov 91/2018:

19.12.2018

BAB MÖCKELÖSTRAND ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV 2ST FLERBOSTADSHUS MED TILLHÖRANDE
BILSKYDDSTAK OCH FÖRRÅD PÅ TOMT 3 I KVARTERET
42026 I MÖCKELÖ

Bab Möckelöstrand ansöker om bygglov för uppförande av 2st flerbostadshus med tillhörande bilskyddstak och förråd på tomt 3 i kvarteret 42026 i
Möckelö i enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett planerat område är 5205 m² och är obebyggd.
Byggrätten är 1562 m² och man avser bygga totalt 1403 m² våningsyta.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
- Höjd- och lägessyn
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Kanalsyn
- Ibruktagningssyn
- Slutsyn
Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Byggnämnden

kl. 18:00

108 §

19.12.2018

JAN OCH SUZANNE DONNER ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU SAMT RIVNING AV BEFINTLIGT BÅTSKJUL PÅ FASTIGHETEN SOLKLIPPAN 1:1 PÅ
GRANÖ

BN § 108/19.12.2018:
Bygglov 92/2018:
Jan och Suzanne Donner ansöker om bygglov för uppförande av strandbastu samt rivning av befintligt båtskjul på fastigheten Solklippan 1:1 på
Granö (170-408-1-1) i enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område (holme) är 4 030 m² och är
sedan tidigare bebyggd med stuga, bod och båtskjul. Den totala våningsytan
ökar med 9 m² då den nya bastubyggnaden kommer att bli 24 m² och båtskjulet som rivs är 15 m².
Enligt gällande byggnadsordning kan byggnämnden bevilja bygglov för en
strandbastu om 10 m² närmare stranden än 30 m om den anpassas till omgivande miljö. Av ansökan framgår att bastubyggnaden är 24 m² och man
önskar placera den bakom ett berg i väster, 15 m från strandlinjen. Då båtskjulet som ska rivas ligger mellan den tilltänkta bastuplaceringen och
strandlinjen syns mer och det facto att utökningen av våningsytan kommer
att bli 9 m² bör avvikelsen accepteras.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
- Höjd- och lägessyn
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Kanalsyn
- Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 7

Byggnämnden

kl. 18:00

109 §

BN § 109/19.12.2018:
Bygglov 93/2018:

19.12.2018

LANDSKAPETS FASTIGHETSVERK ANSÖKER OM BYGGLOV
FÖR UPPFÖRANDE AV HÖNSHUS PÅ FASTIGHETEN JOMALA
GÅRD 6:0 I JOMALA BY

Landskapets fastighetsverk ansöker om bygglov för uppförande av hönshus
på fastigheten Jomala gård 6:0 i Jomala by (170-415-6-0) i enlighet med
överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett planerat område är på ca 76 ha och är bebyggd
med allt ifrån skolbyggander till ladugårdar. Man avser i denna ansökan
bygga totalt 24 m² våningsyta.
Byggnaden är nästan i sin helhet utanför närmaste byggruta men den skriftliga motiveringen lyder som följer:
Verksamheten 4H önskar ett hönshus nära sin övriga verksamhet (innanför
staketet mellan Gamla ladugården och arbetarbostaden). En prioritering är
att hönshuset placeras i närhet till den gamla ladugården utan att hamna för
nära och blockera dörrar/körvägar till- och från ladugården.
Vi vill ej heller blockera den fordonsgrind som finns i nordvästra hörnet av
gården av både praktiska skäl och säkerhetsskäl.
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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
- Höjd- och lägessyn
- Grundsyn
- Konstruktionssyn
- Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Byggnämnden

kl. 18:00

110 §

BN § 110/19.12.2018:
Bygglov 94/2018:

19.12.2018

JOHAN SJÖLUND ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHETEN HÄLLUDDEN
3:25 I YTTERBY

Johan Sjölund ansöker om bygglov för uppförande av strandbastu på fastigheten Hälludden 3:25 i Ytterby (170-432-3-25)i enlighet med överlämnade
handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 2500 m² och är bebyggd.
Man avser bygga totalt 10 m² våningsyta.
Av ansökan framgår att man har för avsikt att bygga en strandbastu i anslutning till befintligt förråd som också renoveras samt får nytt tak. Bastun
ämnar man placera 20 m från strandlinjen.
Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 10 m² närmare strandlinjen än
kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten lämplig, enligt gällande
byggnadsordning.

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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
-

Konstruktionssyn
Kanalsyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9

Byggnämnden

kl. 18:00

111 §

19.12.2018

BYGGNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN UNDER 2019

BN § 111 / 19.12.2018
Enligt Jomala kommuns förvaltningsstadga §§ 91-92, håller byggnämnden
sina sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som nämnden beslutar.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden beslutar enligt följande vad beträffar sammanträdena för år
2019:
- Ordinarie sammanträden hålls i regel den sista helgfria onsdagen varje
månad med början kl. 16.30. Undantaget december månad.
- Inget sammanträde hålls i juli månad pga semester månad.
- Byggnämnden kan hålla extra möte på sökandes bekostnad om skäl därtill finns.
- Byggnämnden förbehåller sig rätten att flytta mötesdagen, tid och mötesplatsen för ett sammanträde.
- Kallelse till ordinarie sammanträde bör vara de ordinarie ledamöterna
tillhanda minst tre dagar före sammanträdet.
- Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende enligt kommunens
direktiv senast tredje arbetsdagen efter sammanträdesdagen.
- Sammanträdesdatum enligt nedan:

30.01
27.02
27.03
24.04
29.05
26.06
28.08
25.09
30.10
27.11
18.12

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
nr 11

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10

Byggnämnden

kl. 18:00

112 §

19.12.2018

GEMENSAM KARTLÄGGNING OCH REGISTER FÖR ENSKILDA
AVLOPP

BN § 112/19.12.2018
Ny förfrågan om att delta i projekt gemensamt register enskilda avlopp.
Å
År 2016-2017 hade Ålands Vatten Ab i uppdrag av Ålands landskapsregering att i samarbete med alla kommuner ta fram en hållbar VA-plan för hela
Åland. Våren 2018 levererades VA-planen som varit utställd på remiss av
Ålands landskapsregering fram till 15.09.2018. Inför år 2018 föreslog styrgruppen för VA-plan att samarbetet ska fortsätta med två parallella projekt.
Ett där VA-samarbetet fortsätter med VA-planens förverkligande samt ett
projekt med särskild fokus på framtagande av ett gemensamt register för
enskilda avlopp.
Initiativet till projektet gemensamt register enskilda avlopp togs av VAplanens styrgrupp med motiveringen att ett gemensamt register skapar
bättre underlag för kommunal VA-planering. Projektet har startats upp i
april och kommer pågå till maj 2019 enligt nuvarande projektplan.
Styrgruppen för projekt gemensamt register enskilda avlopp har konstaterat
att Jomala kommuns deltagande i projektet är önskvärt och att det ännu är
möjligt att ansluta sig till samarbetsprojektet. Styrgruppen ställer en ny förfrågan till Jomala kommun om deltagande i samarbetsprojektet. Styrgruppen önskar att svar om deltagande lämnas senast 22 januari 2019 till
david.stahlman@vatten.ax
Byggnämnden har tidigare beslutat i frågan att inför kommunstyrelsen
meddela att sammarbete enligt modellen är bra men att kostnaderna bör betalas av upphovsmännen, Landskapsregeringen. Jomala har redan i dag god
kontroll över de enskilda avloppen speciellt inom avrinningsområden till
dricksvattentäkterna i kommunen.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att i och med att ett
tilläggsanslag om 12 000 euro redan är beviljat ( KFG 88/11.12.2018) gällande projektet, finns ingen anledning att inte gå med och även delfinansiera det.

Beslut:
Kommunen går med till en kostnad av totalt 12 000 euro.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 11

Byggnämnden

kl. 18:00

113 §

19.12.2018

TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

BN § 113/19.12.2018:
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 november - december:
Bygglov:

Namn

Namn

By

Tomt

Beslut Nr.

Allén Petri och
Asplund Marina

Kungsö

Kungsöbacken 3:124 20.11
2018

80/2018

Bostadshus

Bab Örnvägen i
Jomala

Sviby

Kv42442 tomt
1

3:97

19.11
2018

79/2018

Parhus

Englund Julius och
Josefsson Marica

Ingby

Del av Rudevalla

4:43

3.12
2018

86/2018

Eldstad

Johansson Christer
och Veronica

Önningeby

Solsidan

8:50

10.12
2018

87/2018

Garage

Johansson TorErik

Gottby

Holmvalla

1:31

23.11
2018

82/2018

Garage

Jämsä Jukka och
Jarna

Möckelö

del av Norrgårds

12:2

9.11
2018

78/2018

Bostadshus

Kalm-Stephens Pia

Kalmarnäs

Sommarbo

4:2

22.11
2018

81/2018

Tillbyggnad av
sommarstuga

Solberget
Ab/Björn
Holmström

Vesterkalmare

Solberget

8:46

3.12
2018

85/2018

Bilskyddstak

Solberget
Ab/Björn
Holmström

Vesterkalmare

Solberget

8:46

3.12
2018

85/2018

Cykelskyddstak

Solstrand Invest
Ab/Häggblom
Veronica

Gölby

Nya Bageriet

2:22

10.12
2018

88/2018

Bilskyddstak

Sundberg Mathias

Sviby

Kv 29/tomt 1

1:43

3.12
2018

84/2018

Eldstad och skorsten

Protokolljustering:

Gällande

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12

Byggnämnden

kl. 18:00

19.12.2018

Sviberg Gert

Önningeby

Näs

3:19

23.11
2018

83/2018

Ekonomibyggnad

Ålands Landskapsregering, Jomala
gård

Jomalaby

Jomalagård

6:0

9.11
2018

77/2018

2 Flispannor

Miljötillstånd:
Smith Ronald

Karrböle

Ollas

1:12

22.11.20 2018/A WehoPuts 5 renverk
18
T20

Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden tar ärenden till kännedom.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13

Byggnämnden

kl. 18:00

114 §

19.12.2018

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

BN § 114/19.12.2018:
Sammanträdet avslutades kl. 18.40.
Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga.
_________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 14

Byggnämnden

kl. 18:00

19.12.2018

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 § i
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 104, 111,112
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § i kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 103
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

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.
Byggnämnden i Jomala
PB 2
22151 Jomala
Paragrafer: 113
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.
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BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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
22101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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 när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt lagstiftningen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget
Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 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
22101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer: 105-110
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt lagstiftningen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från
den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Beslutet är anslaget 20.12.2018
Besvärsskrift
I besvärsskiften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort
och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 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 lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1 januari 2016, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 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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