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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

40 § 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: 

  Ann Skogberg och Fredrica Stenroos 

 

Protokolljustering sker på kommunkansliet direkt efter mötet 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan fastställs. 

 

  

 

   



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

41 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

BN § 41/27.5.2020: 

Inga anmälningsärenden 
 

 

 

  

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 3  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

42 § ERIK SOMMER OCH INGRID WESTERMARK ANSÖKER OM 

BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV BASTUBYGGNAD PÅ TAL--

LÖGA 4:5 I HAMMARUDDA. 

BN § 42/27.5.2020: 

Bygglov 35/2020:  

Erik Sommer och Ingrid Westermark ansöker om bygglov för uppförande 

av bastubyggnad på Tallöga 4:5 i Hammarudda. I enlighet med överläm-

nade handlingar. 

 

Tomten som ligger på ett oplanerat område är 17300 m². Av ansökan fram-

går att man avser uppföra en vedeldad bastubyggnad med en total vånings-

yta om 32 m². Byggnaden placeras 35 m från strandlinjen och ersätter en ti-

digare riven motsvarande byggnad. Total utnyttjad byggrätt efter åtgärder 

enligt ansökan blir 300 m² 

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 4  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

43 § DICK SEDERSTRÖM OCH ANKI HÅKANS ANSÖKER OM 

BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV EN TILLBYGGNAD PÅ LUG-

NET 6:6 OCH DEL AV GRINNS 61 I GÖLBY. 

BN § 43/27.5.2020: 

Bygglov 36/2020:  

Dick Sederström och Anki Håkans ansöker om bygglov för uppförande av 

en tillbyggnad på Lugnet 6:6 och del av Grinns 61 i Gölby. I enlighet med 

överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten Lugnet och Grinns ligger på ett oplanerat område och är på to-

talt 29,41 ha. Av ansökan framgår att man avser uppföra en tillbyggnad 

med en våningsyta om 105 m². Total utnyttjad byggrätt efter åtgärder enligt 

ansökan blir 310 m² 

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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: 

 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Kanalsyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

 

 

Beslut: 

Dick Sederström anmäler jäv och lämnar mötet. 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 

 

  

 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 5  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

44 § SIMON BENGTZ ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE 

AV EN GARAGEBYGGNAD PÅ UTÄNGSGLÄNTAN 5:12 I 

WESTANSUNDA. 

BN § 44/27.5.2020: 

Bygglov 37/2020:  

Simon Bengtz ansöker om bygglov för uppförande av en garagebyggnad på 

Utängsgläntan 5:12 i Westansunda. I enlighet med överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten ligger på ett oplanerat område och är på totalt 5,1 ha. Av ansö-

kan framgår att man avser uppföra en garagebyggnad med en våningsyta 

om 252 m². Total utnyttjad byggrätt efter åtgärder enligt ansökan blir 433 

m² 

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

 

 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

45 § STAFFAN BENGTZ ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖ-

RANDE AV EN GARAGEBYGGNAD PÅ STENÅKERS 5:14 I 

WESTANSUNDA. 

BN § 45/27.5.2020: 

Bygglov 38/2020:  

Staffan Bengtz ansöker om bygglov för uppförande av en garagebyggnad 

på Stenåkers 5:14 i Westansunda. I enlighet med överlämnade handlingar. 

 

Tomten ligger på ett oplanerat område och är på totalt 5030 m² med en 

byggrätt om 755 m². Av ansökan framgår att man avser uppföra en garage-

byggnad med en våningsyta om 143 m². Total utnyttjad byggrätt efter åt-

gärder enligt ansökan blir 287 m² 

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

 

 

Beslut: 

 

 Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 7  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

46 § STEFFAN MANSÉN ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR UPPFÖ-

RANDE AV EN HALL PÅ TREKANTEN 1:14, LILJEDAL 1:11 OCH 

DEL AV AL 1:12 I MÖCKELBY. 

BN § 46/27.5.2020: 

Bygglov 39/2020:  

Steffan Mansén ansöker om bygglov för uppförande av en hall på Trekan-

ten 1:14, Liljedal 1:11 och del av Al 1:12 i Möckelby. I enlighet med över-

lämnade handlingar. 

 

De obebyggda tomterna ligger på ett delgeneralplanerat område och är på 

totalt 5129 m² med en byggrätt om 769 m². Av ansökan framgår att man av-

ser uppföra en hallbyggnad med en våningsyta om 578 m². 

 

Området där man enligt ansökan avser bebygga har i delgeneralplanen be-

teckningen LJ vilket innebär att på området får endast byggnader som är re-

laterade till jordbruket uppföras.   

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 eftersom sökande inte 

kan garantera att byggnaden tillhör en jordbruksaktivitet. 

 

 

Beslut: 

Byggnämnden beviljar bygglov i enlighet med ansökan med motiveringen 

att sökande avser uppföra av en lagerhall med följande villkor: 

 

Se separata föreskrifter samt: 

 

Vid byggnadsarbetet ska följande syner förrättas: 

  

Lägessyn 

Grundsyn 

Konstruktionssyn 

Ibruktagningssyn 

Slutsyn 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

47 § CARINA AALTONEN ANSÖKER OM BYGGLOV FÖR  UPPFÖ-

RANDE AV "LILLSTUGA" MED SAMMANKOPPLAT VÄXTHUS 

PÅ HINDERS GÅRD 3:88 I KUNGSÖ. 

BN § 47/27.5.2020: 

Bygglov 40/2020:  

Carina Aaltonen ansöker om bygglov för  uppförande av "lillstuga" med 

sammankopplat växthus på Hinders gård 3:88 i Kungsö. I enlighet med 

överlämnade handlingar. 

 

Fastigheten ligger på ett oplanerat område och är på totalt 28764 m². Av an-

sökan framgår att man avser uppföra en byggnad med en våningsyta om to-

talt 62 m². Total utnyttjad byggrätt efter åtgärder enligt ansökan blir 262 m² 

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 9  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

48 § MARKUS OCH MIRVA METSOLA ANSÖKER OM BYGGLOV 

FÖR UPPFÖRANDE AV EN GARAGEBYGGNAD PÅ ÖSTERGÅRD 

1 4:2 I KARRBÖLE. 

BN § 48/27.5.2020: 

Bygglov 41/2020:  

Markus och Mirva Metsola ansöker om bygglov för uppförande av en ga-

ragebyggnad på Östergård 1 4:2 i Karrböle. I enlighet med överlämnade 

handlingar. 

 

Tomten ligger på ett oplanerat område och är på totalt 6370 m² med en 

byggrätt om 955 m². Av ansökan framgår att man avser uppföra en garage-

byggnad med en våningsyta om 167 m². Total utnyttjad byggrätt efter åt-

gärder enligt ansökan blir 550 m² 

 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 10  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

49 § ANDREAS LAMPI OCH LENA LINDBLOM ANSÖKER OM 

BYGGLOV FÖR EN  TILLBYGGNAD AV FÖRRÅDSBYGGNAD 

MED BASTUDEL PÅ FRIDHEM 1:24 I MÖCKELÖ. 

BN § 49/27.5.2020: 

Bygglov 42/2020:  

Andreas Lampi och Lena Lindblom ansöker om bygglov för en  tillbyggnad 

av förrådsbyggnad med bastudel på Fridhem 1:24 i Möckelö. I enlighet med 

överlämnade handlingar. 

Tomten ligger på ett delgeneralplanerat område och är på totalt 8400 m² 

med en byggrätt om 300 m² gällande bostadsbyggnaden. Av ansökan fram-

går att man avser uppföra en kombinerad bastu och förrådsbyggnad med en 

våningsyta om 24 m². En befintlig ekonomibyggnad rivs och ersätts med 

motsvarande om 15 m². Den nya ekonomibyggnaden byggs samman med 

en strandbastu om 9 m² belägen 22 m från strandlinjen. Total utnyttjad 

byggrätt efter åtgärder enligt ansökan blir 352 m². 

Enligt gällande byggnadsordning: Tillstånd om att få uppföra en bastu om 

högst  10 m2  närmare strandlinjen än 30 m kan beviljas om byggnads-

nämnden  anser tomten lämplig. 

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. Om grannarna meddelar att de inte har några invändningar mot 

bygglovsansökan kan ansökan avgöras direkt. Grannar är hörda. 

 

 

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 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 11  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

50 § BYGGNADSINPEKTIONEN I MARIEHAMNS STAD INBEGÄR AV 

BYGGNÄMNDEN I JOMALA KOMMUN UTLÅTANDE BETRÄF-

FANDE BYGGLOV PÅ VATTENOMRÅDE I ANSLUTNING TILL 

KOMMUNGRÄNSEN. 

BN § 50/27.5.2020:  

Byggnadsinspektionen i Mariehamn  har mottagit en ansökan  om bygglov 

för ett båthus på stadens vattenområde invid  kommungränsen till Jomala  

kommun. 

Båthuset skall byggas vid sökandens  strand på lägenhet  170-420-5-7. En-

ligt uppgift finns för området en fastställd  generalplan.  Byggnadsinspektö-

ren i Mariehamn önskar därför ett utlåtande,  huruvida generalplanen  med-

för något hinder för att bevilja det sökta bygglovet. 

 

Kommunens planläggare har givit sitt utlåtande, se bilaga A – BN § 50 

Tidigare utlåtande i ämnet, se bilaga B – BN § 50. 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Av bygglovsansökan framgår att man avser bygga ett båthus 5 m eller mer 

från kommungränsen på ett område som sökande arrenderar av staden och 

marken ”ovanför” ägs av sökande. Angränsande markområdet är förvisso 

markerat för närrekreation i delgeneralplanen men man har både beviljat 

hus- och vägbyggnation i anslutning till bryggan vars placering tidigare 

godkänts. Byggnämnden emotsätter sig inte till åtgärden på Mariehamns 

stads område. 

 

 

 

Beslut: 

Byggnämnden har inte invändningar till åtgärden på Mariehamns stads om-

råde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

51 § TJÄNSTEMANNABESLUT ÖVER BEVILJADE BYGG- OCH MIL-

JÖÄRENDEN 

  

 

 

BN § 51/27.5.2020: 

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 maj: redovisas vid mötet 

 

Bygglov: 

 
Namn Namn By Tomt Beslut Nr. Gällande 

 

Ålands Telefonan-

delslag 

Prestgården 23:0 22.5.2020 33/2020 Miljöstation 

Bab Sjögränd Westerkalmare 3:44 22.5.2020 34/2020 Hus med 2 bostäder 

 

 

Miljötillstånd: 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 
 

 

 

Beslut: 

Byggnämnden tar ärenden till kännedom. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

52 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

BN § 52/27.5.2020: 

Sammanträdet avslutades kl. 18.38. 

 

Anvisningar för rättelseyrkande och besvär; enligt bilaga. 

_________ 
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    Protokolljustering:    

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: 41 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 40, 51 

 

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: 40, 51 

 

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 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. 

mailto:info@jomala.ax
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Byggnämnden 27.5.2020 kl. 16:30 

 

 

 

    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: 42 - 49  

 

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 da-

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

slaget 28.5.2020 

 

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 rättegångsavgif-

ten 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. 

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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    Protokolljustering:    

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 rättegångsavgif-

ten 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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