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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:
Ann Skogberg och Stig-Göran Nyman
Protokolljustering sker på kommunkansliet direkt efter mötet
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan fastställs.
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ANMÄLNINGSÄRENDEN

BN § 30/ 24.04.2019:
Inga anmälningsärenden föreligger.
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BN § 31/24.04.2019:
Bygglov 25/2019:

24.4.2019

JOHAN KARLSSON ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
UPPFÖRANDE AV ETT GARAGE PÅ FASTIGHETEN
BERGKULLA 6:12 I BJÖRSBY

Johan Karlsson ansöker om bygglov för uppförande av ett garage på
fastigheten Bergkulla 6:12 i Björsby (170-402-6-12) i enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 8140 m² och är tidigare
bebyggd med bostadshus. Av ansökan framgår att man avser bygga ett garage med 250 m² våningsyta.
Grannarna är hörda och har haft möjlighet att ge sin åsikt inom utsatt tid.
Någon avvikelse från gällande regelverk föreligger inte.

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:
-

Lägessyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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32 §

BN § 32/24.04.2019:
Bygglov 26/2019:
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MIKAEL EKLUND ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNADER PÅ FASTIGHETEN
SKÖNVIK 4:1 I ÖSTERKALMARE

Mikael Eklund ansöker om bygglov för uppförande av tillbyggnader på
fastigheten Skönvik 4:1 i Österkalmare (170-436-4-1) i enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett delgeneralplanerat område är 1510 m² och är
tidigare bebyggd med bostadshus. Av ansökan framgår att man avser bygga
tillbyggnader med 24 m² våningsyta.
Ansökan gäller förnyelse av tidigare beviljat bygglov som förfallit på grund
av att tidsfristen gått och man inte hunnit ansöka om förlängning inom utsatt tid.

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:
-

Lägessyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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BN § 33/24.04.2019:
Bygglov 27/2019:
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SUSANNE BRORS SANDSTRÖM ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
UPPFÖRANDE AV STRANDBASTU PÅ FASTIGHETEN HOLMEN
6:14 I BJÖRSBY

Susanne Brors Sandström ansöker om bygglov för uppförande av
strandbastu på fastigheten Holmen 6:14 i Björsby (170-402-6-14 ) i enlighet
med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 7550 m² och är tidigare
bebyggd med fritidsbostadshus. Av ansökan framgår att man avser bygga
strandbastu med 4 m² våningsyta.
Av ansökan framgår att man har för avsikt att bygga en strandbastu placerad 10 m från strandlinjen.
Tillstånd om att få uppföra en bastu om högst 10 m² närmare strandlinjen än
30 m kan beviljas om byggnadsnämnden anser tomten lämplig, enligt gällande byggnadsordning.
Bastun önskar man placera på en yta som inte är speciellt dold men anslutande fastigheter som även har strandbastur har dessa placerade på liknande
sätt varför föredragande anser att platsen är lika lämpad som de övriga redan byggda.
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:
-

Lägessyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Kanalsyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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BN § 34/24.04.2019:
Bygglov 28/2019:
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CATHARINA OCH MIKAEL HENRIKSSON ANSÖKER OM
BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV MASKINHALL PÅ
FASTIGHETEN NORRGÅRD 1:24 I DJURVIK

Catharina och Mikael Henriksson ansöker om bygglov för uppförande av
maskinhall på fastigheten Norrgård 1:24 i Djurvik (170-406-1-24) i enlighet
med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett oplanerat område är 89,2 ha och är tidigare
bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader. Av ansökan framgår att
man avser bygga en maskinhall med 372 m² våningsyta.
Maskinhallen utgörs som del av jordbruksverksamhet.
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:
-

Lägessyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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BN § 35/24.04.2019:
Bygglov 29/ 2019:
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UBV BAB ODLAREN ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV KEDJEHUS MED TILLHÖRANDE BILSKYDDSTAK
PÅ FASTIGHETEN DEL AV 4:35 KVARTER 42437 TOMT 2 I
SVIBY

Ubv Bab Odlaren ansöker om bygglov för uppförande av kedjehus med
tillhörande bilskyddstak på fastigheten del av 4:35 kvarter 42437 tomt 2 i
Sviby (170-424-4-35) i enlighet med inlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett planerat område har en areal på 1650 m².
Byggrätten är 495 m². Det i ansökan nämnda parhuset har en total våningsyta om 366 m².
Av ansökan kan konstateras att man inte ämnar följa detaljplanen gällande
typ av byggnad. Detaljplanen föreskriver ett bostadshus med max 2st lägenheter. I ansökan framgår det att det är frågan om ett kedjehus.
PBL § 72, 3 mom. ” Om åtgärden innebär avvikelser från detalj- eller generalplanen kan ansökan om bygglov bifallas om avvikelserna är förenliga
med planens syften eller det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser.
Detsamma gäller inom områden i behov av planläggning och på områden
där byggnads- eller åtgärdsbegränsning gäller. Innan ett sådant ärende avgörs ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter. Grannarna underrättas av kommunen.”
Man har på granntomten inom samma detaljplaneområde tidigare beviljat
bygglov för en byggnad som till alla delar gällande avvikelsen från detaljplan är exakt samma som det nu sökta huset. Om man på grund av dessa
omständigheter följer principen om likabehandling så borde det kunna ligga
som grund för särskilda skäl och vad gäller detaljplanens syfte kan konstateras att exploateringsgraden inte ändras då antalet hus och lägenheter är det
samma
PBL §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 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 invändningar mot bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Berörda grannar har samtyckt till åtgärden.
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 eftersom åtgärden strider mot detaljplanen.
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Beslut:
Nämnden anser inte att ansökan strider mot planen. Däremot handlar det
om en avvikelse som nämnden har rätt att besluta om och att man hänvisar
till PBL § 72, 3 mom. På granntomten har man tidigare beviljat bygglov för
en byggnad identisk med den nu ansökta. Om man på grund av dessa omständigheter följer principen om likabehandling så borde det kunna ligga
som grund för skäl och därmed beviljar byggnämnden med stöd av planoch bygglagen för landskapet Åland samt i stöd av lagen givna föreskrifter
sökt tillstånd.
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36 §

TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MILJÖÄRENDEN

BN § 36/24.04.2019:
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 februari-april:
Bygglov:
Namn
Namn
Kjell Eriksson
Mattsson Johanna
Karring André
Sjölund Emma
Stenroos Fredrica &
Henrik
Öhman Henrik
Landskapets fv

By

Tomt

Beslut

Nr.

Gällande

Torp

3:60

29.03.2019

22/2019

Garage

Möckelö

Del av 12:53

04.04.2019

23/2019

Garage

Överby

Del av 3:25

04.04.2019

24/2019

Egnahemshus

17.04.2019
17.04.2019

30/2019
31/2019

Garage
Fasad/takändring

Österkalmare 1:23
Jomala by
6:0

Miljötillstånd:
Rolf Eriksson
Önningeby
Häggblom Kristoffer Gölby
Nordblom Malin
Seffer Marlene Pellas Gottby
Adam

9:36
4:39

08.02.2019
29.03.2019

AT01
AT02

Reninsv. markbädd
3-kamm. Infiltr.

6:10

29.03.2019

AT03

3-kamm. Infiltr.

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

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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Dnr: KANSLI
37 §

22/18

GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD, FÖRFRÅGAN ÅDA AB

KST § 28/12.2.2018:

./.

Åda Ab har 23.1.2018 inkommit med en förfrågan om ett gemensamt dataskyddsombud för alla kommuner och kommunalförbund. Förfrågan, enligt
bilaga:
Bilaga A – KST § 28
Som myndighet kommer Jomala kommun enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av 27.4.2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Dataskydsförordningen) när förordningen börjar tillämpas 25.5.2018 behöva ha ett dataskyddsombud som åtminstone ska ha följande uppgifter enligt nämnda förordning:








Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter
om deras skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.
Att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen, av andra av
unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den
personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för
skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information
till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande
granskning.
Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen.
Att samarbeta med tillsynsmyndigheten (på Åland Datainspektionen).
Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36 i
dataskyddsförordningen och vid behov samråda i alla andra frågor.

I och med att alla kommuner och kommunalförbund kommer behöva ha ett
dataskyddsombud och många av de berörda inte kommer att ha behov av
ens ett dataskyddsombud anställt på 10 % är det positivt att Åda Ab tillsammans med Ålands kommunförbund och Mariehamns stad arbetat fram
ett förslag över hur dataskyddsombudsfrågan skulle kunna lösas på Åland.
Åda Ab har i sin förfrågan bifogat förslag till befattningsbeskrivning, kostnadsfördelning och ett avtalsutkast. Av kostnadsfördelningen framgår att
Jomala kommun skulle betala 637,50 euro per månad och 7 650 euro per år
för en beräknad tidsåtgång för dataskyddsombudet om 7,5 timmar per månad. Ifall vissa kommuner eller kommunalförbund meddelar att de inte är
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intresserade kommer kostnadsfördelningen ändras av förklarliga skäl. En
förutsättning för ett gemensamt dataskyddsombud är att tillräckligt många
kommuner och kommunalförbund tackar ja till erbjudandet i och med att
Åda Ab behöver ha täckning för de timmar som framgår av kostnadsfördelningen.
Den totala kostnaden för att upprätthålla ett gemensamt dataskyddsombud
beräknar Åda Ab att uppgå till totalt 137 700 euro. Åda Ab har informerat
att lönen kommer behöva ligga mellan 4 000-5 000 euro per månad för att
locka tillräcklig kompetens till tjänsten. Ifall lönen för dataskyddsombudet
uppgår till 5 000 euro skulle årslönen att betala för Åda Ab inbegripet sociala avgifter och pensionsavgifter bli ca 77 000 euro. Då återstår ca 60 700
euro per år för bland annat inköp av behövligt arbetsmaterial, företagshälsovård, kompetensutveckling, inköp av IT-licenser och eventuella konsultoch juristtjänster.
I och med att Åda Ab inte är vinstdrivande och att de totala kostnaderna
endast ska upprätthålla köptjänsten av ett dataskyddsombud låter de efter
lön återstående 60 700 euro, utan att ha information om vilka kostnader som
ligger bakom den totala kostnaden, som ett alltför högt belopp. Även andra
kommuner har på tjänstemannanivå antytt att totalkostnaderna är för höga.
Innan ett eventuellt besked från Jomala kommun om att ingå avtal angående
ett gemensamt dataskyddsombud behövs därför större transparens vad gäller de underliggande kostnaderna utöver själva lönen för dataskyddsombudet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Åda Ab att förslaget om att ha ett gemensamt dataskyddsombud för alla kommuner och kommunalförbund är
positivt och att Jomala kommun därmed är intresserade av att köpa tjänsten
av Åda Ab. Åda Ab behöver dock inkomma med mer information vad gäller de underliggande kostnader för det gemensamma dataskyddsombudet då
det material som översänts inte ger tillräcklig med information om vad som
ingår i totalkostnaden om 137 700 euro. Först när detta inkommit kan
Jomala kommun ge ett slutligt besked i frågan.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 66/3.4.2018:

./.

Åda Ab har 16.3.2018 inkommit med ett ändrat erbjudande för gemensamt
dataskyddsombud och önskar svar senast 6.4.2018. Erbjudande, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 66
Åda Ab har i samråd med landskapsregeringen påbörjat rekryteringen av ett
tillsvidareanställt dataskyddsombud och ett projektanställt dataskyddsombud för det första året. Landskapsregeringen kommer nyttja 1,5 heltidstjänsProtokolljustering:
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ter under det första året och för kommunerna och kommunförbunden återstår att dela på en 0,5 heltidstjänst.
Det nya erbjudandet som Åda Ab har tillställt kommunerna och kommunförbunden baserar sig på en uppskattad fördelning av minimitimmar per
månad. Avtalsutkastet är baserat på ett tillsvidare avtal, som är bundet under de första 12 månaderna och därefter med en uppsägningstid på 3 månader.
Av den nya kostnadsfördelningen framgår att Jomala kommun skulle betala
350,00 euro per månad och 4 200 euro per år för en beräknad tidsåtgång för
dataskyddsombudet om 5 timmar per månad. Som en följd av att erbjudandet har gjorts om har Jomala kommuns tidigare adresserade fråga om de
underliggande kostnaderna för dataskyddsombudet minskat i betydelse även
om det inte heller av det nya förslaget framkommer vilka kostnader som beräknas ingå för dataskyddsombuden utöver lön, sociala avgifter och pensionsavgifter. Det är inte heller möjligt från det nya erbjudandet att utläsa totalkostnaden för dataskyddsombuden eftersom landskapsregeringens kostnad inte finns redovisad.
I samband med det nya erbjudandet har frågan om dataskyddsombudens
eventuella intressekonflikt i förhållande till de kommuner som erhåller sin
IT-drift via Åda Ab uppkommit. Jomala har inte sin IT-drift via Åda Ab.
Frågan om intressekonflikt är dock relevant oavsett om kommunen väljer
att köpa in tjänsten, att en anställd sköter dataskyddsombudsuppgifterna eller att inrätta en ny befattning för uppgifterna. För Jomalas del är det dock
en fördel att köpa in tjänsten från Åda Ab, eftersom risken för intressekonflikt är mindre då jämfört med om vi skulle sköta uppgifterna i eget regi.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Åda Ab att förslaget om att ha ett gemensamt dataskyddsombud för alla kommuner och kommunalförbund är
positivt och att Jomala kommun därmed är intresserade av att köpa tjänsten
av Åda Ab. Jomala kommun är dock fortsättningsvis intresserade av en
transparens vad gäller de underliggande kostnaderna för de gemensamma
dataskyddsombuden då det material som översänts inte ger tillräcklig med
information om vad som ingår i totalkostnaden. Kommundirektören befullmäktigas att ingå avtal med Åda Ab.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
BN § 37/24.04.2019
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnämnden har inget att invända mot kommundirektörens förslag och att
kommunstyrelsens beslut godkänns.
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Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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BN § 38/24.04.2019:
Bygglov 32/2019:

24.4.2019

ALDE ENTREPRENAD ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR
UPPFÖRANDE AV FLERBOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN
RÖNNEBO 1:32 I INGBY

ALDE entreprenad ansöker om bygglov för uppförande av flerbostadshus
på fastigheten Rönnebo 1:32 i Ingby (170-413-1-32) i enlighet med överlämnade handlingar.
Fastigheten som ligger på ett planerat område är 1188 m². Av ansökan
framgår att man avser bygga ett flerbostadshus med 387 m² våningsyta.
Avvikelse: Byggnaden önskar man placera delvis 2,5 m utanför byggnadsområdet i söder.
Byggnads- och miljöinspektören anser avvikelsen som en rimlig lösning då
den ansökta byggnaden mer smälter in i omgivningen mot en i planen godkänd i två våningar och som även medför en enklare lösning för parkeringsbehovet. Berörda grannar har samtyckt 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 föreliggande och byggnadsbeskrivning till efterrättelse på följande villkor:
Se separata föreskrifter samt:
Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas:
-

Lägessyn
Grundsyn
Konstruktionssyn
Ibruktagningssyn
Slutsyn

Beslut:
Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns.
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39 §

24.4.2019

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

BN § 39/24.04.2019:
Sammanträdet avslutades kl. 18.15.
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: 30
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 29, 36
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/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: 29, 36
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 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 ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
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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 rättelseyrkandet. 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: 31-35, 37-38
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 när protokollet har lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 25.04.2019
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
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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 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
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
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