
 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE 
 
 Organ  Kallelsenummer 

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2021 
 

 

Sammanträdestid Torsdagen den 2 december 2021 kl. 19.00 
 

 

Sammanträdesplats: Kommungården i Björby 
 

 

Protokollet publiceras på kommunens hemsida från onsdagen den 8 december under 30 dagars tid. 

    
   Besvärsanvisning och anvisning om rättelseyrkande erhålls från 

byggnadskontoret i Sund 
 

 

Kallelsen utfärdad: Torsdagen den 25 november 2021 
 

 

 

 Byggnadsinspektör/kommuntekniker Erik Nordback 

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser den                  .  

 

Intygar 

 ________________________________________ 

  

BTN § 88 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet ..................................................................................... 3 
BTN § 89 Protokolljustering............................................................................................................................. 3 
BTN § 90 Godkännande och komplettering av föredragningslistan................................................................. 3 
BTN § 91 Skrotning av övergivet fordon ......................................................................................................... 4 
BTN § 92 Upphandling av avfallstransporter från kommunala fastigheter, anläggningar och hyreshus. ........ 5 
BTN § 93 Delgivningsärenden ......................................................................................................................... 6 
 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 

 

Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  2.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

Sammanträdes plats och tid: Kommunkansliet i Björby.  

   Torsdagen den 2 december kl. 19.00 – 19.20 

 

 

Närvarande: (N) 
 

 Tony Ek  ordförande (N) Christer Lindqvist ersättare 

 Jan Aalto viceordförande (N) Johan Lindholm ersättare  

 Dan Karlsson ledamot (N) Benny Klingberg ersättare  

 Mia Schütten ledamot  Annika Kortman ersättare (N) 

 Susann Eklund  ledamot (N) Erik-Anders Karlsson ersättare  

 Heljä Westerlund ledamot  Gunilla Karlsson ersättare  

 

 

    

Övriga närvarande    

   Erik Nordback byggnadsinspektör/kommuntekniker (N) 

   Mats Ekholm kommunstyrelsens ordförande 

   Lars-Johan Mattsson kommunstyrelsens representant  

   Andreas Johansson kommundirektör  

    

 
Ärenden: §§ 88 - 93 
           

 
 

Protokollet justerat:  2.12.2021 

 

 

 

 Tony Ek    Erik Nordback 

 ordförande    sekreterare    

 

 

 Jan Aalto    Dan Karlsson 

 protokolljusterare   protokolljusterare 

 

 

 

Protokollet publicerat på kommunens hemsida: 8.12.2021 

 

 

  



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 3 

 

Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  2.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 88 Sammanträdets laglighet och beslutfördhet 

 Sammanträdet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

  

 

 

 

BTN § 89 Protokolljustering 

 Protokollet justeras direkt efter mötet och publiceras på kommunens hemsida den 8 

december under 30 dagars tid.  

 Till att justera protokollet utsågs Jan Aalto och Dan Karlsson. 

 

 

 

BTN § 90 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 Godkändes i föreliggande form. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  2.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 91 Skrotning av övergivet fordon 

  

 

 Den 07.09.2021 inkom en anmälan till Sunds kommun om ett skrotfordon, ÅLH 734 

(chassinummer: WFOVXXGBVVLY50362). Vid första inspektionen (07.09.2021) 

konstaterades att fordonet har stått länge på platsen. Fordonet är möglig den är rostig 

och det växer mossa på den. Fordonet är således en skrotbil.  
 

 Ett skrotfordon är enligt Lag om flyttning av fordon (FFS 828/2008) ett fordon som är 

avfall enligt definitionen i 5 § 1 mom. avfallslagen (FFS 646/2011), det vill säga med 

avfall avses ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är 

skyldig att kassera. 

 

 Kommunen får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48 § 1 

mom. 2 punkten i avfallslagen direkt till insamlare och behandlare som avses i 58 § i 

avfallslagen. Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägaren till fordonet eller någon 

annan känd innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska innehålla en upp-

maning att flytta skrotfordonet inom sju (7 + 7) dagar, eftersom fordonet annars förs 

för skrotning. Om ägaren inte är känd, ska ett meddelande fästas på ett synligt ställe på 

skrotfordonet. Ett skrotfordon övergår i kommunens ägo då den omhändertar fordonet. 

 

 Den 13.09.2021 informerades ägaren per brev om att fordonet ska flyttas. Efter in-

spektion 04.10.2021 konstaterades att fordonet fortfarande stod kvar. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Byggnadstekniska nämnden beslutar att skrota skrotfordonet, ÅLH 734 ( chas-

sinummer: WFOVXXGBVVLY50362).) då flyttningsuppmaningen av skrotfordonet inte 

följts. Ersättning för uppkomna kostnader i samband med skrotningen ska betalas av 

fordonets ägare eller innehavare (Lag om flyttning av fordon 828/2008 8 §). 

 

 BESLUT 

 Enligt förslag. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  2.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

BTN § 92 Upphandling av avfallstransporter från kommunala fastigheter, anläggningar 

och hyreshus. 

 

 Sunds kommun har under många års tid anlitat samma entreprenör för hämtning av av-

fall från de kommunala fastigheterna, hyreshusen och anläggningarna utan att göra nå-

gon upphandling. I dag finns det fler aktörer på marknaden och tjänsten bör kunna 

konkurrensutsättas. 

 

 Kommunteknikerns förslag: 

 Föreslår att avfallshämtningen vid de kommunala fastigheterna, hyreshusen och an-

läggningarna handlas upp på en tid om fyra år. 

  

 BESLUT 

 Förslaget godkändes 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  2.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

BTN § 93 Delgivningsärenden 

 

1. Byggnadsinspektörens/kommunteknikerns tjänstemannabeslut (bilaga 1.9.2021) 

2. Planritning Södra Finbygatan. 

3. Ledamot Susann Eklund informerade om att det är håligheter/gropar i vägen vid 

radhusen Sundby IV. 

 

 BESLUT: 

 Punkt 1 och 2 antecknades för kännedom. 

 Punkt 3, hålen, groparna åtgärdas. 
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Organ BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
 Sammanträdesdatum 

  2.12.2021 

 

 

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§). 

 

 

 


