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 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 

 

Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Björby.  

   Onsdagen den 10 januari kl. 19.00 – 20.15 

 

 

Närvarande: (N) 
 

 Mikael Wennström  ordförande (N) Tom Berglund  ersättare 

 Åke Ek  viceordförande (N) Bengt Karlsson  ersättare  

 Desireè Zetterman  ledamot (N) Rauni Nikula  ersättare  

 Susanne Eklund  ledamot (N) Eva-Len Mattsson  ersättare  

 Tony Ek  ledamot (N) Johanna Wikström  ersättare  

 

 

    

Övriga närvarande    

   Erik Nordback byggnadsinspektör/kommuntekniker (N) 

   Jens Andersén kommundirektör  

   Bengt Hagström kommunstyrelsens representant (N) 

    

    

 
Ärenden: §§ 1 - 8 
           

 
 

Protokollet justerat:  10.01.2018 

 

 

 

 Mikael Wennström   Erik Nordback  

 ordförande    sekreterare    

 

 

 Desireè Zetterman     Tony Ek 

 protokolljusterare   protokolljusterare 

 

 

 

Protokollet framlagt till påseende: 17.01.2018 

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 

 

Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 1 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet 

 Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

 

 

BTN § 2 Protokolljustering 

 Protokollet justeras direkt efter sammanträdet och framlägges till påseende på kom-

munkansliet i Björby 17 januari under 14 dagars tid. 

Till att justera protokollet utsågs Desireè Zetterman och Tony Ek. 

 

 

 

 

BTN § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 Kompletterades med ärendet sammanträden för år 2018, varefter den godkändes. 

  

 

 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 

 

Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

BTN § 4 Bygglov; Harry Tuominen Tranvik 3:40, Ändring av fritidshus till bostadshus. 

  

 Harry Tuominen anhåller om bygglov för ändring av befintligt fritidshus på lägenheten 

Villa Vinetto RNr 3:40 till bostadshus. 

 Huset byggdes i början av 1970-talet (L-7/1971) och byggdes till 2004. Husets vå-

ningsyta uppgår i dag till 119 m2. Byggnaden är till sin disposition lämplig för 

åretruntboende.  

 Byggnaden uppfyller inte gällande krav på energianvändning för bostadshus och måste 

åtgärdas till den delen. 

 Avloppsanläggningen är utfört som infiltration av bdt-vatten och sluten tank för av-

loppsvatten från vattenklosett.  

   

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår med stöd av § 72 i plan- och byggnadslagen att bygglov för ändring av fri-

tidshus till bostadshus beviljas. Byggnaden åtgärdas så gällande energikrav uppfylls. 

 Byggnadsarbetet ska utföras enligt gällande lag och till denna hörande bestämmelser.  

 

L-1 BESLUT 

 Enligt förslag. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

BTN § 5 Ålands förvaltningsdomstols beslut nr 96/2017. 

  

 Ålands förvaltningsdomstol har 22.12.2017 upphävt byggnadstekniska nämndens be-

slut § 91 från den 28 september 2017 och återförvisat det till nämnden för ny behand-

ling bilaga 1-1-2018. 

 Nämnden åläggs även att ersätta tre av de besvärandes rättegångskostnader med sam-

manlagt 2.000 €. 

  

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår att förvaltningsdomstolens beslut antecknas för kännedom. 

 Nämnden överklagar inte Förvaltningsdomstolens beslut. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 6 Fastställande av dispositionsplan. 

 

 Enligt 96 § i kommunens förvaltningsstadga ska nämnden för sitt verksamhets-

område godkänna dispositionsplanen som grundar sig på den av kommunfull-

mäktige godkända budgeten bilaga 2-1-2018 (sidorna 52 – 69 samt 74). 

 

 Byggnadsinspektören/kommunteknikerns förslag: 

 Byggnadstekniska nämnden godkänner dispositionsplanen. 

 

 BESLUT: 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 7 Delgivningsärenden 

 

1. Handlingarna för avlopp till Norra Finby är klara. 

2. Kommunteknikern informerade om möte gällande avlopp till Guttorp. 

3. Uppsägning av vattenanslutning till Sundby reningsverk. 

 

 

 BESLUT 

 Ärendena antecknades för kännedom. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 8 Byggnadstekniska nämndens sammanträden år 2018. 

 

 Byggnadstekniska nämnden har som regel tidigare haft sina ordinarie sammanträden 

första helgfria torsdagen i månaden med undantag av augusti som är mötesfri. 

 Med anledning av tidsplaner för verksamhetsberättelse och budget så behöver några 

sammanträdes dagar justeras något. 

  

 Byggnadsinspektörens kommunteknikerns förslag: 

 Nämnden besluter hålla ordinarie sammanträden enligt följande år 2018 

 Torsdagen den 1 februari 

 Torsdagen den 1 mars. 

 Tisdagen den 27 mars. (verksamhetsberättelse) 

 Torsdagen den 3 maj. 

 Torsdagen den 7 juni. 

 Torsdagen den 5 juli. 

 Torsdagen den 6 september. 

 Torsdagen den 27 september. (budget) 

 Torsdagen den 8 november. 

 Tisdagen den 4 december. 

  

 Kallelsen till sammanträdet undertecknas av byggnadsinspektören/kommunteknikern. 

 

 BESLUT: 

 Enligt förslag. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  10.01.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

BESVÄRSUNDERVISNING  

 

Ändring i beslut vilka hänvisar till byggnadslagstiftningen kan sökas genom  skriftliga besvär hos 

Ålands förvaltningsdomstol (Torggatan 16) PB 31,22101 Mariehamn. Besvär skall anföras inom tret-

tio (30) dagar från dagen då beslutet givits efter anslag.   

 

Besvärsanvisning 

Besvär skall anföras inom besvärstiden. En part anses ha fått del av beslutet sju (7)  

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.  

Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndighe- 

ten, skall anges  

1) det beslut i vilket ändring söks,  

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt  

3) de grunder på vilka ändring yrkas  

(jfr 111 §, 2 mom. i kommunallagen). 

 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall underteckna be-

svärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. 

Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 

det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 

intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, 

samt 

de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare 

har tillställts myndigheten. 

 

Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten. 

 

Anvisningar om rättelseyrkande 

Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en myndighet som ly-

der under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslut 

tet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ som  

fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom besvärstiden. En part anses ha  

fått del av beslutet sju (7) 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. 

Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.  

Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress: Sunds kommun, kommunkansliet i 

Björby, Norrasundsvägen 361 22520 Kastelholm eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet. 

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet av beslut (KomL 

112§). 

 

 

 


