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 Sammanträdesdatum 

  01.02.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Björby.  

   Torsdagen den 1 februari kl. 19.00 – 21.05 

 

 

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  Eva-Len Mattsson  ersättare  

 Tony Ek  ledamot (N) Johanna Wikström  ersättare  

 

 

    

Övriga närvarande    

   Erik Nordback byggnadsinspektör/kommuntekniker (N) 

   Jens Andersén kommundirektör  

   Bengt Hagström kommunstyrelsens ordförande (N) 

    

    

 
Ärenden: §§ 9 - 16 
           

 
 

Protokollet justerat:  01.02.2018 

 

 

 

 Mikael Wennström   Erik Nordback  

 ordförande    sekreterare    

 

 

 Tony Ek    Desireè Zetterman   

 protokolljusterare   protokolljusterare 

 

 

 

Protokollet framlagt till påseende: 07.02.2018 

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 

 

Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  01.02.2018 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 9 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet 

 Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

 

 

BTN § 10 Protokolljustering 

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

munkansliet i Björby den 7 februari under 14 dagars tid. 

Till att justera protokollet utsågs Desireè Zetterman och Tony Ek. 

 

 

 

 

BTN § 11 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 Föredragningslistan godkändes i föreliggande form. 
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BTN § 12 Bygglov; Sunds kommun, Smedsböle 2:39/2:61, Om- och tillbyggnad av service-

hus. 

 

 Sunds kommun anhåller om bygglov för om- och tillbyggnad av östra delen av Tall-

gårdens serviceboende på tomt nr 1 i kvarter 10 på detaljplaneområdet för Finby och 

Smedsböle byar. 

 Ombyggnaden avser tio rum och tillbyggnad görs med ytterligare tre rum samt ett 

mindre förråd och ett litet allrum som integreras med korridoren. 

. 

 Den planerade tillbyggnaden har en våningsyta på 180 m2. Använd byggnadsrätt sen 

tidigare uppgår till 1985 m2 vilket innebär att den totala byggnadsrätten på 2100 m2 

överskrids. Tillbyggnaden sträcker sig en bit utanför byggrutan så att närmaste avstånd 

till grannens rå är 8,68 m. 

 

 Enligt plan- och byggnadslagen § 72 mom 3 kan om åtgärden innebär avvikelse från 

detaljplan ansökan om bygglov bifallas om avvikelsen är förenlig med planens syfte 

eller om det föreligger särskilda skäl att medge avvikelser. Innan ett sådant ärende av-

görs ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter. 

 

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Ärendet bordläggs för inhämtande av brandmyndighetens utlåtande samt för att höra 

och ge berörda grannar möjlighet att inkomma med synpunkter. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

. 
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BTN § 13 Bygglov Ulla Hagström, Norrgranö 1:15, Nybyggnad av fritidshus. 

  

 Ulla Hagström anhåller om bygglov för nybyggnad av ett 58 m2 stort fritidshus på lä-

genheten Arvet RNr 1:15 på Norrgranö. 

 Sökanden äger lägenheten tillsammans med Britt-Marie Jansson som givit sitt sam-

tycke till byggande av fritidshus. 

 Tomtens gräns mot stranden är i dag ca 76 m. Ulla Hagström har genom gåvobrev da-

terat 8.12.2017 erhållit ytterligare 10 m strand norr om tomten, vilket gör att tomten 

kan delas och reglerna i byggnadsordningen om 40 m strand för en tomt uppfylls. 

  

 Byggnadsinspektörens förslag: 

 Föreslår att ärendet bordläggs för hörande av grannar enligt plan- och byggnlagen § 

73. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 
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BTN § 14 Utredning av behovet av planmässig reglering för områdesanvändning av kom-

postfältet i Gunnarsby. 

 

 Ålands förvaltningsdomstol anger i sitt beslut 96/2017 från den 22 december 

2017 att det föreligger ett klart behov att bedöma behovet av planmässig regle-

ring av områdesanvändningen ur ett vidare perspektiv för kompostfältet i Gun-

narsby. Med hänsyn till att utbyggnaden av byggnationen för komposterings-

verksamhet inte heller tidigare varit föremål för övergripandebedömning ur 

markanvändningsmässigt perspektiv, kan behovet av sådan bedömning inte an-

ses bortfalla enbart på den grunden att den nya byggnaden enbart innebär omor-

ganisering, snarare än utvidgning av den befintliga verksamheten. Förvaltnings-

domstolen anser att det är frågan om ett sådant projekt som på grund av sin på-

verkan på miljön förutsätter en mer omfattande prövning enligt vad som avses i 

10 § 2 momentet i plan- och bygglagen (PBL). Om denna prövning inte sker 

genom planläggning, kan bygglov beviljas enbart om byggprojektet konstateras 

uppfylla de särskilda förutsättningar som föreskrivs i PBL § 74. 

 Av detaljmotiveringarna till PBL § 74 framgår att de särskilda förutsättningarna 

att byggandet inom område i behov av planläggning inte försvårar framtida 

planläggning eller medför skadliga miljökonsekvenser eller leder till menlig 

samhällsutveckling samt är lämpligt med tanke på landskapet och inte försvårar 

bevarandet an särskilda kultur- eller miljövärden. 

 

 Byggnadsinspektören har begärt in ett sakkunnigutlåtande av Arkitekt SAFA 

Ursula Koponen med mångårig erfarenhet av planeringsfrågor. 

 Av utlåtandet bilaga 1-2-2018 framgår: Beträffande Ålandskompostens anlägg-

ning, finns det inte behov av att vidta särskilda åtgärder såsom bygga vägar, 

vatten- eller avloppsledningar eller ordna allmänna områden (allmänna tomter, 

park-, lek- och idrottsområden osv.). Ålandskomposten har anhållit om anslut-

ning till kommunalt avlopp och förstärkning av befintlig kommunalväg pga. 

ökad tung trafik till anläggningen. Dessa innebär inte behov av planläggning, 

eftersom det är fråga om en befintlig väg och dragning av ledningen genom 

jord- och skogsbruksmark kan göras på basen av servitutsavtal med markä-

garna. I detta avseende är området inte enligt gällande lag i behov av planlägg-

ning och byggnadslov kan beviljas.  

 

 Det återstår dock frågan om nytt byggande på området har sådan påverkan på 

miljön som förutsätter en mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsför-

farande, vilket i sin tur skulle hindra beviljandet av byggnadslov. Ålandskom-

posten driver den typen av verksamhet som förutsätter miljötillstånd. Kompost-

anläggningen har fått miljötillstånd för sin verksamhet när den etablerades i 

Gunnarsby. Tillståndet har dock förfallit och besvär har anförts över det nya. 

Om den planerade, nya hallbyggnaden inte innebär väsentlig utvidgning eller 

ändring av den verksamhet som ligger till grund för det nya tillståndet och be-

svär mot tillståndet förkastas, kan byggnadslov beviljas när tillståndet har vun-

nit laga kraft. Däremot om det är fråga om väsentlig utvidgning av verksam-

heten, krävs en ny tillståndsprövning och miljögranskning enligt 11 § i LL om 

miljöskydd. I detta fall kan byggnadslov inte beviljas innan tillståndsprövning 
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och miljögranskning har gjorts. Frågan om granskningsbehovet avgörs av 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Om det gällande miljötillståndet re-

dan omfattar viss utvidgning av verksamheten, finns det inte hinder att bevilja 

byggnadslov. Grannarna skall dock höras såsom 73§ i PBL förutsätter. 

 

 De olägenheter för miljön som Ålandskomposten eventuellt förorsakar, kan inte 

elimineras enbart med stöd av detaljplan. Detaljplanens huvudsyfte är att re-

glera markanvändning, dvs. för vilket ändamål marken ska användas. Den base-

rar sig på plan- och bygglagen och kan inte innehålla så detaljerade bestämmel-

ser att all negativ miljöpåverkan från kommande verksamheter garanterad 

skulle kunna förhindras. Det som i detaljplanen kan göras är att reservera mark 

för skyddszoner (jordvall, växtlighet, bullerplank osv.), reglera avstånd mellan 

olika verksamheterna och skriva i planbestämmelserna att verksamheten inte får 

påverka negativt på miljön, förorsaka föroreningar i luft, mark och vatten, för-

orsaka störande buller, lukt och damm osv. Eftersom Ålandskomposten redan 

finns på området, är fastighetens markanvändning till följd av det också fastsla-

gen. Om fastigheten detaljplaneras, kan kommunen bestämma verksamhetens 

totala omfattning, byggnadsrätt på området, var på området byggnaderna får 

placeras samt hurudana skyddszoner mot omgivningen som behövs. I samband 

med detaljplanen har grannarna också möjlighet att övervaka sina rättigheter 

bättre än i samband med tillståndsförfarandet.  

 Oberoende av detaljplanen behöver Ålandskomposten också miljötillstånd. Om 

verksamheten i dagsläget förorsakar olägenheter för omgivningen och det nya 

tillståndet inte godkänns, skall en ny miljögranskning göras och nya krav på 

miljöpåverkan ställas. När ett sådant tillstånd har fastställts, kan området också 

lämnas oplanerat och byggnadslov beviljas med stöd av 10 § 4 mom. eftersom 

förutsättningar för byggande har utretts (74 § PBL) och verksamhetens miljöpå-

verkan kan övervakas bättre än på basen av en detaljplan. Behovet av planlägg-

ningen uppstår dock genast, om exploatering på grannfastigheterna blir aktuell. 

 

 Byggnadsinspektören förslag: 

 Nämnden konstaterar att det inte enligt i dag gällande lagstiftning är nödvän-

digt att detaljplanera kompostfältet i Gunnarsby för att bevilja bygglov. Ålands-

komposten driver en typ av verksamhet som fordrar miljötillstånd. När miljötill-

ståndet fastställts kan området lämnas oplanerat och bygglov beviljas med stöd 

av § 10 moment 4 i plan- och bygglagen eftersom förutsättningarna för byg-

gande utretts (74 § PBL) och verksamhetens miljöpåverkan kan övervakas 

bättre än på basen av en detaljplan. Behovet av planläggningen uppstår dock 

genast, om exploatering på grannfastigheterna blir aktuell. 

 

 BESLUT: 

 Nämnden omfattade byggnadsinspektörens förslag. 
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BTN § 15 Byggande av avloppsledning till Norra Finby 

 

BTN § 48 I budgeten för år 2017 finns upptaget ett anslag för byggande av avlopp till Norra  

4.5.2017 Finby. Fullmäktige lade vid budgetbehandlingen till en kläm om att innan investe-

ringen görs ska byggnadstekniska nämnden och kommunstyrelsen presentera en kost-

nadsberäkning mer i detalj över projektet. 

 Överslagsberäkningar visar att det inte går att få full kostnadstäckning för utbyggnad 

av avlopp till Norra Finby. 

 Om arbetet ska kunna utföras under året bör entreprenör vara utsedd före första sep-

tember. 

 

 Området i Norra Finby är relativt bergbundet varför man borde välja ett renodlat tryck-

system i stället för en kombination av självfall och trycksystem. 

 Vid ett trycksystem har fastighetsinnehavarna en egen avloppspumpstation och pum-

par in avloppsvattnet i en tryckavloppsledning. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Projektering av tryckavloppsnät till norra Finby utförs så att det går att få fram en 

mer detaljerad kostnadsberäkning och så projektet kan bjudas ut ifall kommunfullmäk-

tige godkänner att det kan genomföras utan full kostnadstäckning. 

 Nämnden föreslår för kommunstyrelsen att projektet genomförs fastän det inte nu i ut-

byggnadsskedet går att få full kostnadstäckning.  

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

 -------------------------- 

Kst § 81 

8.5.2017 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att projektet genomförs 

fastän det inte nu i utbyggnadsskedet går att få full kostnadstäckning.  

 

 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

 -------------------- 

 Kst bilaga nr 7/8.5.2017 

 -------------------- 

Kfg § 24 

16.5.2017 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

 ----------------- 

 Kfg bilaga nr 1/16.05.2017 

 ------------------------------------- 

 

BTN § 82 Projekteringen av tryckavloppsledning till norra Finby är nu i det närmaste klar. 

7.9.2017 Med anledning av att ytterligare en fastighetsägare visat intresse för anslutning har en 

förgrening till denna fastighet tagits med i projekteringen. Projektören har beräknat 
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kostnaderna för projektet till 60.000 €. Projektet innehåller ca 200 m berg vilket har en 

betydande inverkan på kostnadsbilden. 

 Vid dimensionering av ett tryckavloppsledningsnät bör man inte välja en grövre led-

ningsdimension än att ett flöde på minst 0,6 m/s uppnås i ledningen. Projektören före-

slår en ledningsdimension på DY63. Flödesberäkningarna visar på 0,57 m/s om enbart 

fastigheterna i norra Finby ansluts vilket skulle motivera valet av en klenare lednings-

dimension. 

 Den föreslagna ledningsdimensionen har kapacitet för en anslutning av Ålandskom-

posten (max 14 m3/dygn) och ytterligare 30 st hushåll. Det är dock inte klarlagt i dag 

om Ålandskomposten eller ytterligare hushåll ansluts till denna ledningssträcka. 

 I anslutning till den projekterade ledningssträckan finns det möjlighet för anslutning av 

11 st fastigheter detta skulle ge en intäkt i anslutningsavgifter på 14.300 €, dock kom-

mer inte alla fastigheter att ansluta sig i det här skedet då en del redan byggt egna en-

skilda avloppsanläggningar som har giltiga tillstånd upp till 12 år in i framtiden. 

 I förslaget till avloppsplan finns områdena kring Östra Kyrksundet med som verksam-

hetsområden för kommunalt avlopp och närmaste vägen därifrån till kommunalt av-

loppsledningsnät är i dag via norra Finby. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att arbetet bjuds ut på entreprenad så snart projekthandlingarna är klara. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 

 ----------------------------- 

BTN § 15 Entreprenaden har varit utannonserad och anbud lämnas in senast 31.1.2018 kl.14.00. 

 Inom utsatt tid har tre anbud inlämnats (öppningsprotokoll bilaga 2-2-2018) 

 Lägsta anbudet har lämnats av Ålands Schakt Ab. 

  

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att förhandlingar inleds med Ålands Schakt Ab och att kontrakt tecknas med 

dem om förhandlingarna inte leder till extra kostnader och försenat färdigställande 

utgående från förfrågningsunderlag. 

 Föreslår vidare att DEAB-konsult anlitas som kontrollant/projektledare. 

 

 BESLUT 

 Nämnden beslöt enligt förslag. 
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BTN § 16 Delgivningsärenden 

 

1. Synpunkter på Renoveringsplanen för Sunds kommunalvägar, bilaga från kom-

munstyrelsen § 220/2017. 

2. Preliminär plan för projekt 2018. 

3. Beräkning av näringsbelastning till träsket Träsk i Sund. 

4. Kommunteknikern informerade om arbetet med planering av en avloppsledning till 

Guttorp. Två markägare har framfört att de vill att grävning över deras åkrar sker 

före vårbruken eftersom de kommer att anlägga vall på åkrarna. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Punkt 1 bereds till nästa möte. 

 Punkt 2 diskuteras och antecknas för kännedom. 

 Punkt 3 diskuteras och antecknas för kännedom. 

 Punkt 4 kommunteknikern ges i uppdrag att ta fram anbudsunderlag och bjuda ut 

sträckan Vivastby-Guttorp när avtal tecknats med fastighetsverket. 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. Kommunteknikern ges i uppdrag att lämna in anhållan om tilläggsbud-

get för byggandet av avloppsledning till Guttorp. 
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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§). 
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     BTN bilaga 1-2-2018 

Till Byggnadsinspektionen i Sund 

 

 

Utlåtande om område i behov av planläggning och beviljande av byggnadslov. 

 

Frågan gäller Ålandskomposten AB:s område i Gunnarsby. 

 

Bakgrund 

 

- På sitt möte den 1 juli 2004 §93 beslöt Byggnadstekniska nämnden bevilja Ålandskomposten 

AB byggnadslov för behandlingsbyggnad och skyddstak. Nämnden beslöt vidare, att bygg-

nadsplan för området skall uppgöras och lämnas till Sunds kommun senast den 15 september 

2004. 

- På sitt möte den 3 februari 2001 §16 behandlade Byggnadstekniska nämnden förslag till bygg-

nadsplan som Ålandskomposten hade lämnat in. Nämnden beslöt inbegära kompletteringar till 

planen till den 1 maj 2005. 

- Området är fortvarande oplanerat.  

Nämndens beslut om att området skall byggnadsplanläggas baserade sig på den dåvarande byggnads-

lagen. Enligt lagens 4 och 7 §§ skall områdena med tätbebyggelse planläggas. Tätbebyggelse ansågs 

alltid föreligga då fråga är om uppförande eller utvidgande av större byggnadsobjekt såsom industri-

anläggning. 

 

År 2008 ersättes den gamla Byggnadslagen med en ny Plan- och bygglag. Denna lag förstärkte kom-

munernas rätt att själv besluta och bestämma om markanvändnings- och planläggningsfrågor i kom-

munen. Begreppet ”tätbebyggelse” ersattes med ”område i behov av planläggning” Som område i be-

hov av planläggning avses ”ett område där det för att tillfredsställa gemensamma behov är skäl att 

vidta särskilda åtgärder, till exempel att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna 

allmänna områden. Bestämmelserna om områden i behov av planläggning tillämpas också på byg-

gande som på grund av dess påverkan på miljön förutsätter en mera omfattande prövning än sedvan-

ligt tillståndsförfarande”.  

 

Område i behov av planläggning (PBL 10 §) 

 

Beträffande Ålandskompostens anläggning, finns det inte behov av att vidta särskilda åtgärder såsom 

bygga vägar, vatten- eller avloppsledningar eller ordna allmänna områden (allmänna tomter, park-, 

lek- och idrottsområden osv.). Ålandskomposten har anhållit om anslutning till kommunalt avlopp 

och förstärkning av befintlig kommunalväg pga. ökad tung trafik till anläggningen. Dessa innebär inte 

behov av planläggning, eftersom det är fråga om en befintlig väg och dragning av ledningen genom 

jord- och skogsbruksmark kan göras på basen av servitutsavtal med markägarna. I detta avseende är 

området inte enligt gällande lag i behov av planläggning och byggnadslov kan beviljas.  
- På sitt möte den 28 september 2017 med stöd av plan- och bygglagens 72 § beviljade bygg-

nadstekniska nämnd byggnadslov för nybyggnad av en 216 m² stor hall för kompostering på 

komposteringsfältet. 
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Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 Det återstår dock frågan om nytt byggande på området har sådan påverkan på miljön som förutsätter 

en mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande, vilket i sin tur skulle hindra beviljan-

det av byggnadslov. Ålandskomposten driver den typen av verksamhet som förutsätter miljötillstånd. 

Kompostanläggningen har fått miljötillstånd för sin verksamhet när den etablerades i Gunnarsby. Till-

ståndet har dock förfallit och besvär har anförts över det nya. Om den planerade, nya hallbyggnaden 

inte innebär väsentlig utvidgning eller ändring av den verksamhet som ligger till grund för det nya 

tillståndet och besvär mot tillståndet förkastas, kan byggnadslov beviljas när tillståndet har vunnit 

laga kraft. Däremot om det är fråga om väsentlig utvidgning av verksamheten, krävs en ny till-

ståndsprövning och miljögranskning enligt 11 § i LL om miljöskydd. I detta fall kan byggnads-

lov inte beviljas innan tillståndsprövning och miljögranskning har gjorts. Frågan om gransk-

ningsbehovet avgörs av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Om det gällande miljötillståndet 

redan omfattar viss utvidgning av verksamheten, finns det inte hinder att bevilja byggnadslov. Gran-

narna skall dock höras såsom 73§ i PBL förutsätter. 

 

Detaljplan 

De olägenheter för miljön som Ålandskomposten eventuellt förorsakar, kan inte elimineras enbart 

med stöd av detaljplan. Detaljplanens huvudsyfte är att reglera markanvändning, dvs. för vilket ända-

mål marken ska användas. Den baserar sig på plan- och bygglagen och kan inte innehålla så detalje-

rade bestämmelser att all negativ miljöpåverkan från kommande verksamheter garanterad skulle 

kunna förhindras. Det som i detaljplanen kan göras är att reservera mark för skyddszoner (jordvall, 

växtlighet, bullerplank osv.), reglera avstånd mellan olika verksamheterna och skriva i planbestäm-

melserna att verksamheten inte får påverka negativt på miljön, förorsaka föroreningar i luft, mark och 

vatten, förorsaka störande buller, lukt och damm osv. Eftersom Ålandskomposten redan finns på om-

rådet, är fastighetens markanvändning till följd av det också fastslagen. Om fastigheten detaljplane-

ras, kan kommunen bestämma verksamhetens totala omfattning, byggnadsrätt på området, var på om-

rådet byggnaderna får placeras samt hurudana skyddszoner mot omgivningen som behövs. I samband 

med detaljplanen har grannarna också möjlighet att övervaka sina rättigheter bättre än i samband med 

tillståndsförfarandet.  

Oberoende av detaljplanen behöver Ålandskomposten också miljötillstånd. Om verksamheten i dags-

läget förorsakar olägenheter för omgivningen och det nya tillståndet inte godkänns, skall en ny miljö-

granskning göras och nya krav på miljöpåverkan ställas. När ett sådant tillstånd har fastställts, kan 

området också lämnas oplanerat och byggnadslov beviljas med stöd av 10 § 4 mom. eftersom förut-

sättningar för byggande har utretts (74 § PBL) och verksamhetens miljöpåverkan kan övervakas 

bättre än på basen av en detaljplan. Behovet av planläggningen uppstår dock genast, om exploatering 

på grannfastigheterna blir aktuell. 

 

Planeringsbehovet av Ålandskompostens område kan jämföras med Ålands Miljöservices (MISE) 

depå i Jomala. Också den ligger på ett oplanerat område och verksamheten regleras med stöd av lagar 

som gäller skydd av miljö och renhållning.  

 

 

Jomala den 24 januari 2018 

 

Ursula Koponen 

Arkitekt SAFA 

 

 


