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SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
VATTENRENING ANNAGÅRDEN – OFFERTER
ARBETSGRUPP FASTIGHETSSKÖTSEL
BYGGNADSLOV: HEINEMANN, MARKUS & LEHTINEN, ANETTE BASTU
BYGGNADSLOV: THÖRNROOS, RICKHARD & JEANETTE – GARAGE
BYGGNADSLOV: SUNDMAN, BENGT – GARAGE
BYGGNADSLOV: SÖDERLUND, MICHAEL – TILLBYGGNAD
FRITIDSHUS
EKONOMIRAPPORT BTN 1.1.2017 – 30.4.2017
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besvärsanvisning hålls officiellt
framlagda tisdagen den 13.06.2017 i kommunkansliet i Kumlinge.

Ordförande Stefan Sundman genom
Stefan Prokupek, byggnadsinspektör och
kommuntekniker
Denna kallelse till sammanträde har anslagits på anslagstavlan för offentliga
kungörelser 19.5.2017

intygar Stefan Prokupek, byggnadsinspektör
och kommuntekniker.
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FÖREDRAGNINGSLISTA

§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36
§37
§38
§39

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
VATTENRENING ANNAGÅRDEN – OFFERTER
ARBETSGRUPP FASTIGHETSSKÖTSEL
BYGGNADSLOV: HEINEMANN, MARKUS & LEHTINEN, ANETTE BASTU
BYGGNADSLOV: THÖRNROOS, RICKHARD & JEANETTE – GARAGE
BYGGNADSLOV: SUNDMAN, BENGT – GARAGE
BYGGNADSLOV: SÖDERLUND, MICHAEL – TILLBYGGNAD
FRITIDSHUS
EKONOMIRAPPORT BTN 1.1.2017 – 30.4.2017
ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
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§ 29 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
Nämnden konstaterade att både ordförande Stefan Sundman och vice ordförande
Berit Johansson var förhindrad att delta på mötet. Som mötesordförande valdes
Göran Söderlund.
Ordförande läste upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat
sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De
närvarande antecknades i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är nämnden
beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordförande konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och
beslutfört.
-------------------------------------------------§ 30 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är
framlagt till påseende.
FÖRSLAG
Två ledamöter utses att justera protokollet
DISKUSSION
Ordföranden föreslog att ledamöterna Jens Henriksson och Ann-Christin Schåman
utses som protokolljusterare.
BESLUT
Enligt förslag.
------------------------------------------------§ 31 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande läser upp föredragningslistan.
FÖRSLAG
Ärenden enligt föredragningslistan.
DISKUSSION
Inga extra ärenden.
BESLUT
Enligt föredragningslistan.
-------------------------------------------------Protokolljusterarnas signaturer
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§ 32 VATTENRENING ANNAGÅRDEN - OFFERTER
----§ 6 VATTENRENING ANNAGÅRDEN - OFFERTER
Byggnadstekniska nämnden har i §52/2016 anslagit en budget på 10000€ för
att förbättra reningsinstallationen av Annagårdens vattenverk. Enligt uppdrag
har kommunteknikern ansökt om offerter från olika producenter.
Målsättningen är att reducera järn- och manganvärden i vattnet till det värde
som krävs enligt ÅMHM. Bilaga 4 visar den sista vattenanalysrapporten, Bilaga
5 visar utvärderingen av samtliga offerterna.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG
Föredraganden föreslår att offert 3 i bilaga 5 accepteras.
DISKUSSION
Nämnden bekantade sig med analysrapporten och offerterna. Nämnden
diskuterade offerterna och möjliga för- och nackdelar angående anskaffningsoch driftskostnader. Ledamot Jens Henriksson föreslår att stryka offert 1 och
2 och att kommunteknikern ska ansöka för två nya offerter av lokala VVSföretagare. Ledamot Henrikssons förslag understöddes.
Föredraganden tar tillbaka sitt förslag.
BESLUT
Enligt ledamot Jens Henrikssons förslag.
-----

Enligt beslut har kommunteknikern ansökt om nya offerter av lokala VVSföretagare. Två offerter från lokala företagare inlämnades. Bilaga 1 visar
utvärderingen av samtliga giltiga offerter.
FÖRSLAG
Föredraganden föreslår att offert 1 i bilaga 1 accepteras.
DISKUSSION
Föredraganden presenterade detaljer och skillnader av samtliga offerter med
hänvisning till för- och nackdelar för användningskvalitet, garanti och
driftskostnader. Ledamot Jens Henriksson föreslog att offert 2 accepteras.
Förslaget ej understöddes.
Beslut
Enligt föredragandes förslag. Offert 1 accepterades.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 33 ARBETSGRUPP FASTIGHETSSKÖTSEL
Avtalet för fastighetsskötseln i Kumlinge löper ut i september och skall därför
bjudas ut på nytt. Därtill behövs en arbetsgrupp för att aktualisera och uppdatera
avtalsinformation och arbetsbeskrivningar för att säkerställa en optimal relation
mellan kostnader och nyttan för samtliga delar av kommunen. Arbetsgruppen bör
åtminstone ha två medlemmar och kommunteknikern kan vara protokollförare.
FÖRSLAG
Nämnden utser åtminstone två medlemmar för arbetsgruppen.
DISKUSSION
Föredraganden rapporterade att de tidigare medlemmarna av arbetsgruppen Satu
Numminen och Berit Johansson har lovat att fortsätta. Ordförande föreslog
ledamot Jens Henriksson och de tidigare medlemmarna till arbetsgruppen.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt ordförandes förslag. Arbetsgruppens medlemmar är Satu Numminen, Berit
Johansson och Jens Henriksson.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 34 BYGGNADSLOV: HEINEMANN, MARKUS & LEHTINEN, ANETTE - BASTU
Lov nummer:
Sökande:

16-23
Markus Heinemann &
Anette Lehtinen
Mellangårdsvägen 15
22100 Mariehamn

Byggnadsplats:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetens namn:
By:

Zon 2
295-403-16-55
Östra Sälgören
Kumlinge

Adress:
Tomtens yta:
Vån. yta som använts:
Åtgärd:
Byggnadsåtgärd:
Användningssyfte:
Utlåtanden:
Bilagor:

22820 Kumlinge
ca: 22400m2
15m2

Förgranskningar:

Platssyn, Ansvarig byggnadsledare

Nybyggnad
Bastu
Byggnadsritningar, Lagfarten, situationsplan,
karta, detaljblad eldstad & skorsten

BESLUTSUNDERLAG:
Anette Lehtinen och Markus Heinemann ansöker om
bygglov för att få uppföra en bastubyggnad på Östra
Sälgören på Kumlinge. På ören finns ett befintligt
fritidshus. Avstånd från bastun till strandlinjen skall vara
ca 10m och byggplatsen ligger 2m över
medelvattenståndet. Det motsvarar samtliga villkor för
bastubyggnader under 15m2 på strandtomter.
Grannar behöver inte höras.
MILJÖBERÄTTELSE:
Byggnadsåtgärden påverkar miljön i liten omfattning och
färgsättningen skall anpassas till den befintlig miljö.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Med stöd av plan – och bygglagen (2008:102), Plan och
byggförordningen(2008:107) samt kommunens
byggnadsordning (12-04-2016) föreslår jag att nämnden
beviljar ansökt byggnadslov för åtgärden i fråga på
följande villkor:

Protokolljusterarnas signaturer
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FORTS AV § 34 BYGGNADSLOV - HEINEMANN, MARKUS & LEHTINEN,
ANNETTE - BASTU

Byggnadsarbetet bör påbörjas inom tre år och slutföras
inom fem år från byggnadslovets beviljande.
Byggnadsinspektionen skall underrättas om när
byggnadsarbetet påbörjas.
Byggherren skall meddela byggnadsinspektionen när
följande syner kan utföras: konstruktionssyn, kanalsyn
och slutsyn.

DISKUSSION
Nämnden bekantade sig med projektet. Speciella villkor angående byggande nära
strandlinjen diskuterades. Föredragandes förslag vann understöd.

BESLUT
Enligt förslag.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 35 BYGGNADSLOV: THÖRNROOS, RICKHARD & JEANETTE – GARAGE
Lov nummer:
Sökande:

17-4
Jeanette och Rickhard Thörnroos
Bränningar
22830 Enklinge

Byggnadsplats:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetens namn:
By:

Zon 1
295-402-8-0
Bränningar 8
Enklinge

Adress:
Tomtens yta:
Vån. yta som använts:
Åtgärd:
Byggnadsåtgärd:
Användningssyfte:
Utlåtanden:
Bilagor:

22830 Enklinge
ca: 1600m2
20m2

Förgranskningar:

Platssyn

Nybyggnad
Garage
Byggnadsritningar, situationsplan, lagfarten

BESLUTSUNDERLAG:
Jeanette och Rickhard Thörnroos ansöker om bygglov för
att få uppföra ett nytt garage på Enklinge. På tomten finns
ett egnahemshus och flera ekonomibyggnader. Avstånd
från garaget till en förrådsbod skall vara bara 5m. Därför
krävs särskilda brandskyddsåtgärder mot brandspridning.
Sökanden meddelades att ytterväggen mot den befintlig
bod måste utföras i EI30 för att säkerställa tillräckligt
brandskydd. Sökanden lämnade in planmaterial i EI30.
Distansen till rågränsen är mer än 5m.
Grannar behöver inte höras.
MILJÖBERÄTTELSE:
Byggnadsåtgärden påverkar miljön i liten omfattning.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Med stöd av plan – och bygglagen (2008:102), Plan och
byggförordningen(2008:107) samt kommunens
byggnadsordning (12-04-2016) föreslår jag att nämnden
beviljar ansökt byggnadslov för åtgärden i fråga på
följande villkor:
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FORTS AV § 35 BYGGNADSLOV: THÖRNROOS, RICKHARD & JEANETTE –
GARAGE

Byggnadsarbetet bör påbörjas inom tre år och slutföras
inom fem år från byggnadslovets beviljande.
Innan byggnadsarbetet inledds skall godkännande av
ansvarig byggnadsledare lämnas in och beslutas av
byggnadsinspektionen.
Ytterväggen mot den befintlig förrådsbod ska utföras i
EI30 enligt inlämnad byggnadsbeskrivning.
Byggnadsinspektionen skall underrättas om när
byggnadsarbetet påbörjas.
Byggherren skall meddela byggnadsinspektionen när
följande syner kan utföras: konstruktionssyn och slutsyn.

DISKUSSION
Nämnden bekantade sig med projektet.
Föredragandes förslag vann understöd.

BESLUT
Enligt förslag.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 36 BYGGNADSLOV: SUNDMAN, BENGT – GARAGE
Lov nummer:
Sökande:

17-15
Bengt Sundman
22830 Enklinge

Byggnadsplats:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetens namn:
By:

Zon 1
295-402-2-16
Ribergs 1
Enklinge

Adress:
Tomtens yta:
Vån. yta som använts:
Åtgärd:
Byggnadsåtgärd:
Användningssyfte:
Utlåtanden:
Bilagor:

22830 Enklinge
ca: 1360m2
24m2

Förgranskningar:

Platssyn

Nybyggnad
Garage
Byggnadsritningar, Lagfarten, situationsplan,
karta,

BESLUTSUNDERLAG:
Bengt Sundman ansöker om bygglov för att få uppföra ett
nytt garage på Enklinge. På tomten finns ett egnahemshus
och en förrådsbyggnad. Avstånd från garaget till
strandlinjen är ca 42m. Distansen till alla befintliga
byggnader på egen och grannens tomt och till rågränsen
är tillräckligt.
Grannar behöver inte höras.
MILJÖBERÄTTELSE:
Byggnadsåtgärden påverkar miljön i liten omfattning.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Med stöd av plan – och bygglagen (2008:102), Plan och
byggförordningen(2008:107) samt kommunens
byggnadsordning (12-04-2016) föreslår jag att nämnden
beviljar ansökt byggnadslov för åtgärden i fråga på
följande villkor:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

Byggnadstekniska
nämnden

§ nr

29-39

datum

sida

29.5.2017

11

FORTS AV § 36 BYGGNADSLOV: SUNDMAN, BENGT – GARAGE

Byggnadsarbetet bör påbörjas inom tre år och slutföras
inom fem år från byggnadslovets beviljande.
Byggnadsinspektionen skall underrättas om när
byggnadsarbetet påbörjas.
Byggherren skall meddela byggnadsinspektionen när
följande syner kan utföras: konstruktionssyn och slutsyn.

DISKUSSION
Nämnden bekantade sig med projektet.
Föredragandes förslag vann understöd.

BESLUT
Enligt förslag.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 37 BYGGNADSLOV: SÖDERLUND, MICHAEL – TILLBYGGNAD FRITIDSHUS
Lov nummer:
Sökande:

17-16
Michael Söderlund
Tjudövägen 172
22330 Tjudö

Byggnadsplats:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetens namn:
By:

Zon 1
295-405-4-52
Söderkilen
Seglinge

Adress:
Tomtens yta:
Vån. yta som använts:
Åtgärd:
Byggnadsåtgärd:
Användningssyfte:
Utlåtanden:
Bilagor:

22810 Seglinge
ca: 3120m2
35m2

Förgranskningar:

Platssyn

Tillbyggnad
Fritidshus
Byggnadsritningar, Lagfarten, situationsplan,
karta, produktinformation braskamin

BESLUTSUNDERLAG:
Michael Söderlund ansöker om bygglov för att få tillbygga
tre rum till ett fritidshus som står på Seglinge och att få
installera en braskamin. På tomten finns fritidshuset och
en förrådsbod. Den befintlig bärande konstruktion ska inte
ändras och tillbyggnaden ska utföras på samma sätt som
de befintliga delar. Avstånd till rågränsen är tillräckligt.
Grannar behöver inte höras.
MILJÖBERÄTTELSE:
Byggnadsåtgärden påverkar miljön i liten omfattning.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Med stöd av plan – och bygglagen (2008:102), Plan och
byggförordningen(2008:107) samt kommunens
byggnadsordning (12-04-2016) föreslår jag att nämnden
beviljar ansökt byggnadslov för åtgärden i fråga på
följande villkor:
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FORTS AV § 37 BYGGNADSLOV: SÖDERLUND, MICHAEL – TILLBYGGNAD
FRITIDSHUS

Byggnadsarbetet bör påbörjas inom tre år och slutföras
inom fem år från byggnadslovets beviljande.
Byggnadsinspektionen skall underrättas om när
byggnadsarbetet påbörjas.
Byggherren skall meddela byggnadsinspektionen när
följande syner kan utföras: konstruktionssyn, kanalsyn
och slutsyn.

DISKUSSION
Nämnden bekantade sig med projektet.
Föredragandes förslag vann understöd.

BESLUT
Enligt förslag.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 38 EKONOMIRAPPORT BTN 1.1.2017 – 30.4.2017
BTN ledamöter skall granska kontona för att förvissa sig om att utgifter och
inkomster håller sig inom ramarna för budgeten. Nämnden skall vita åtgärder om
onormala avvikelser förekommer. Nämnden har också möjlighet att omfördela
anslagen eller äska om tilläggsanslag om behov finns. Rapporten skall inlämnas till
kommunstyrelsen.
Rapporten finns i bilaga 2.
FÖRSLAG
Att inga större avvikelser från budget kan konstateras. Oväntade ändringar
omfattar mindre summan.
DISKUSSION
Föredragande rapporterade om mindre avvikelser från budgeten. Inga
ändringsförslag fanns.
BESLUT
Enligt förslag.
Rapporten godkändes.

------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 39 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
TJB-17-9 Annica Maria Englund-Perämaa, Bygglov Kamin och Skorsten
TJB-17-10 Margareta Norén, Bygglov gäststuga
TJB-17-11 Ingegerd Pettersson, Kompostavdrag
TJB-17-12 Anette Lehtinen & Markus Heinemann, Kompostavdrag
TJB-17-13 Herbert & Ringmor Lindström, Kompostavdrag
Resultat Radonmätning
Radonmätningen i kommunens fastigheter visade inga risker. Samtliga värden har
varit under de rekommenderade.
Situation Reningsverken (Vårholm, Gulldunge, Annagården)
Vårholms och Annagårdens reningsverk har haft mindre problemen under sista
månader och ska övervakas för att säkerställa en optimal drift.
Gulldunge reningsverket ska uppgraderas med två slamvagnar för att minska
driftskostnaderna i framtiden – därför används kvarstående investeringsmedel.
ADAM 2.0 – System för hantering av byggnadslov
Systemet gick online som BETA version men samtliga funktionaliteter inte är redo.
Sluttäckning Soptipp
Projektet påbörjade med planeringsaktiviteter. ÅMHM och viktiga entreprenörer
kontaktades för att starta byggarbeter.

Beslut
Ärenden tecknades till kännedom.

------------------------------------------------------------------------------------------
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH
BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet,
kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller
kommunalbesvär anföras över beslutet
Paragrafer
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet
Paragrafer 32, 33, 38
Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nämnda nedan beslut
Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas, samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den
som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Kumlinge kommun
Byggnads- tekniska nämnden i Kumlinge
22820 Kumlinge
Paragrafer: 32, 33, 38
Yrkandet skall 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 den dag protokollet lagts fram offentligt. I vardera fallet
räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.

Rättelseyrkandets
innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Organ

§ nr

Byggnadstekniska
nämnden

29-39

datum

29.5.2017

sida

17

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i beslut med anledning 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 en som är part eller
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
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 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 den dag protokollet lagts fram offentligt.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Paragrafer: 34, 35, 36, 37
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall anges
ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress
vilket beslut som överklagas
vilka ändringar som yrkas i beslutet
motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress
anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och
intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Enligt lagen om domstolsavgifter kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta
respektive domstol för mer information

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

