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RÖNNEBERGA 3:24 I ÅFVA BY.
§ 36 ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV AV INGVAR LINDÈN FÖR EN
TILLBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ ÖSTERHAMN 3:18 I FISKÖ BY.
§ 37 ÅTERREMITTERAT AV KOMMUNSTYRELSEN 26.2.2020 :
FÖRTYDLIGANDE AV BYGGNADSORDNINGEN /ÅNYO
§ 38 ANBUD FÖR STABILISERINGSFRÄSNING OCH YTBELÄGGNING ÅR 2020.
§ 39 ANBUD FÖR TRAKTORDRIVET ELVERK SAMT BÄRBART ELVERK.
§ 40 GENOMGÅNG AV FASTIGHETER I KOMMUNEN FÖR KORREKT
FASTIGHETSBESKATTNING /KST.
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§ 42 ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV AV JOHN KARLSTRÖM OCH JOHANNA
KULL FÖR ETT FRITIDSHUS PÅ DEL AV MORBRORS 2:53 I LAPPO BY.

Protokollet framläggs till påseende onsdagen den 6 maj 2020, på kommunkansliet i Åva

Ordförande Olof Holmberg enligt uppdrag Bo Qvarnström kommunbyggmästare
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva
kommunkansli under tiden 30.4-6.5.2020

Intygar Bo Qvarnström

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende
från 20 maj 2020 i kommunkansli, Åva

Utdragets riktighet
bestyrks

BRÄNDÖ KOMMUN

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN
2

06.05.2020

PROTOKOLLSIDA
Ordinarie:
Olof Holmberg ordf.
bil 50 km
Margaret Lundberg viceordf.
Peter Granberg bil 12km
Ralf Sandberg bil 6 km
Pia Lindberg-Lumme

Personlig ersättare
Georg Karlström
Eva Nordlund
Dan-Ole Åkerberg
Oskar Selenius
Annika Silander

Övriga:
Tommy Öström kst.ordf bil 16 km
Bo Qvarnström kom.byggm. bil 38 km
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§ 30 BTN 06.05.2020 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.

§ 31 BTN 06.05.2020 PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Pia Lindberg-Lumme och Peter Granberg

§ 32 BTN 06.05.2020 GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING ELLER ÄNDRING
AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Förslag: enligt föredragningslistan.

Beslut: enligt förslag.
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§ 33 BTN 06.05.2020 ÅTGÄRDER VID FISKÖ PONTONBRYGGA EFTER STORM
23 FEBRUARI./ÅNYO

§ 20 BTN 17.03.2020
Kommunens flytbrygga har flyttat sig en del inåt Fisköviken och rampen till bryggan har
hamnat i sjön . Dessutom har träbryggan (Kjell Lindens) lossnat p.g.a. högt vatten och
västanstorm , så att kommunen inte längre har nån brygga att fästa pontonrampen i.
Från tidigare då gamla trålbryggan revs så har Kjell Linden gett sitt tillstånd att kommunen
fått ansluta pontonbryggan i hans brygga. Kommunen saknar annars marktillstånd att ha
brygga anslutet i Fiskö byhamn.. Anslutningsbryggan var i ganska dåligt skick från tidigare.
Isen hade dessutom lyft upp yttersta ändan.
Kommunen har från tidigare beslut att avyttra alla bryggor till i första hand markägaren.
Dock har detta inte skett på alla håll av olika anledningar.
Förslag av föredragande och ordförande: Pontonbryggan erbjuds till markägaren Kjell
Linden med följande villkor:
Markägaren river eller renoverar gamla träbryggan, kommunen bekostar nytt fäste/ramp för
pontonbron och markägaren förbinder sig att tillfälliga båtgäster får använda yttre sidan av
pontonen under 5 år framöver.
Beslut: Enligt förslag.

6 maj 2020 . Kjell Lindén närvarade och meddelade sin åsikt och förslag att kommunen
bekostar renoveringen av gamla stormskadade trålbryggan och får då ansluta sin
betongponton till trålbryggan. Skadornas omfattning kunde enligt ägaren delvis bero på
betongbryggans anslutning till gamla trålbryggan.
Förslag : Föreslås att till följande tilläggsbudget upptas 10.000 € som erläggs till ägaren av
trålbryggan för att rusta upp (påla och förnya brolocket). Tillfälliga gäster bör då kunna
angöra bryggan i minst 5 år framöver. Kommunens betongbrygga kommer att bjudas ut till
mestbjudande , i första hand till allmänt ändamål.
Beslut: Enligt förslag.
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§ 34 BTN 06.05.2020 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

Ändringar i förhållandet till budget.
Byggnadsinspektionen -2.825 €
Aningen färre byggnadslov
Räddningsnämnden + 11.653 €
Oanvända medel i material, , utbildning samt ingen branddejour på sommaren.
Tekniska nämnden -4.531 €
Snöröjningen onormalt stor.
Avfallshanteringen - 24.447 €
Juristkostnader för transportkonflikter och dyra behandlingsavgifter, mindre inkomna
avgifter.
Reningsverk -12.198 €
Mindre mottaget avfall, ny ytterdörr söderut/mätare för inkommande avlopp från Åva.
Fastigheter i eget bruk + 31.114 €
Större interna hyror ,mindre avskrivningar .
Uthyrda fastigheter + 31.013 €
Större intern hyra och stor uthyrningsgrad, lillstugan tillkommit.
Bellarshamn -26.295 €
Ingen tomtförsäljning.
Förslag: Enligt förslag i verksamhetsberättelserna.
Beslut: Enligt förslag..
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§ 35 BTN 06.05.2020 ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV AV OVE GRÖNHOLM FÖR
EN BASTU PÅ RÖNNEBERGA 3:24 I ÅFVA BY.
Ove Grönholm ansöker om byggnadslov för en bastu intill befintligt fritidshus på Rönneberga
3:24 i Åfva by. Från tidigare har det funnits ett lov nere vid stranden som förfallit.
Denna bastu på 10 m² byggs högre upp på land ca. 15 m från stugan österut.
Miljöberättelse utförd.
Förslag: Byggnadslov beviljas enligt 72 § i plan- och byggnadslagen för landskapet Åland.
Beslut: Enligt förslag.
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§ 36 BTN 06.05.2020 ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV AV INGVAR LINDÈN FÖR
EN TILLBYGGNAD AV GÄSTSTUGA PÅ ÖSTERHAMN 3:18 I FISKÖ BY.

Ingvar Lindén ansöker om byggnadslov för tillbyggnad av gäststuga på Österhamn 3:18 i
Fiskö by. Tillbyggnaden blir 18 m².
Miljöberättelse utförd.
Förslag: Byggnadslov beviljas enligt 72 § i plan- och byggnadslagen för Landskapet Åland.
Beslut: Enligt förslag.
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§ 37 BTN 06.05.2020 ÅTERREMITTERAT AV KOMMUNSTYRELSEN 26.2.2020 :
FÖRTYDLIGANDE AV BYGGNADSORDNINGEN /ÅNYO

§ 26 BTN 17.03.2020
Då kommunens byggnadsordning är otydlig beträffande byggandet på holmar, och speciellt
då sökande endast ämnar bygga bastubyggnad , som kan byggas närmare än 50 m från
vattenlinjen bör ett förtydligande enligt ursprungliga andemeningen tilläggas.
Tillägget i byggnadsordningen förtydligar att på holme som är över 10.000 m²(1 ha) men inte
fyller fodran att huvudbyggnad kan byggas minst 50 m från strandlinje kan ej bebyggas med
endast en bastu(som kan byggas nära stranden).Ursprungliga andemeningen betyder att det
stod tydligare i den gamla byggnadsordningen från 1989.
Ärendet överförs vidare till kommunfullmäktige för beslut om tillägg i byggnadsordningen.
Förslag: I kapitel 5 BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANERAT OMRÅDE I ZON 2
5:1
Definition av tomt
- Byggnadstomten bör vara minst 10.000m², och ha minst 100m strandlinje ifall den vetter
mot strand.
- Byggnad får ej placeras närmare än 50m från strandlinje (gäller ej bastu)
- Båthus eller båttak får ej byggas.
- På tomt får byggas:
- Byggnadstomten bör vara minst 10.000m², och ha minst 100m strandlinje ifall den vetter
mot strand.
- Byggnad får ej placeras närmare än 50m från strandlinje (gäller ej bastu)
- Båthus eller båttak får ej byggas.
- På tomt får byggas:
alt. 1) ett hus på max. 100 m2, en gäststuga på max. 20 m2, ett förråd på max. 20 m2 och en
bastu på max. 15m2. Byggnaderna kan vara hopbyggda. Samtliga med max. 5,5 m till
taknock.
alt.2) två hus på max. totalt 100 m2 varav det större max. 60 m2 (husen får inte befinna sig
längre än 20 meter från varandra), en gäststuga på max. 20m2, ett förråd på max.20 m2 .
Byggnaderna kan vara hop- byggda Samtliga med max. 4,5 m till taknock.
- Inom zonen får byggas hus med endast en våning.
- Byggnadstekniska nämnden kan godkänna smärre avvikelser i dessa bestämmelser.
Tillägg:
--För att en tomt kan anses bebyggbar bör det finnas godkänd byggnadsplats för ett
fritids-, bostadshus , eller annan huvudbyggnad .
Förslag: Enligt förslag som i tidigare beslut, dock med förtydligad beredning
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Beslut: Bordläggs till nästa möte då nämnden är mangrann.

.
Förslag 6.5.2020 : Enligt tidigare förslag.

Beslut 6.5.2020: Enligt förslag.
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§ 38 ANBUD FÖR STABILISERINGSFRÄSNING OCH YTBELÄGGNING ÅR 2020.
I årets budget finns 30.000 € för stabiliseringsfräsning+ytbeläggning på kommunalvägen till
Utgårdarna i Jurmoby, samt ytbeläggning för 70.000 € till Bellarshamn bostadsområde, så
långt summan räcker.
Blir sannolikt billigast då en och samma entreprenör gör alla arbetsmoment.
Rafaels Ab har givit anbud för stabiliseringsfräsning på 7,30€/m² +moms. , samt för
ytbeläggning 10.90 €/m² + moms.
I Jurmo är ytan beräknad till 1600m² och i Bellarshamn till småbåtshamnen samt till hyllan
ca. 5000 m².
Jurmo anbudet blir då 1600x (7,30+10.90)= 29.120 € , tillkommer dikning och byte av några
trummor.
Bellarshamnsanbudet blir då 5000x 10.90 = 54.500 € , tillkommer grus samt hyvling.
Förslag: Rafaels Ab:s anbud antas.
Beslut:
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§ 39 BTN 06.05.2020 ANBUD FÖR TRAKTORDRIVET ELVERK SAMT BÄRBART
ELVERK.
I årets budget finns nämnt inköp av traktordriven generator till Solkullas elförsörjning samt
att säkerställa el till värmeväxlaren som finns i Hemgårdens pannrum, en bensindriven bärbar
mindre generator.
Anbud inbegärt av , Bahl, Kalmers, Holmbergs, Bila , Byggvaruhuset och Ab Lantbruk till 27
april 2020 för traskordrivet minst 20 kW samt bensindrivet bärbart minst 2 kW.
Inom utsatt tid har följande anbud inkommit:
Holmbergs :Traktordrivet GEKO 25kVA 3.990 € ink.moms (skall fungera till känslig
strömföring bl.a.till datorer och instrument)
Bensin GEKO 6400 92 kg
2.630 € ink. moms
Bahl

Traktordrivet Agrowatt 30 kVA 2.990 € brutto+ frakt
Bensindrivet Mosa 8000 med ställning , 8 kVA 98 kg 2.990 € brutto + frakt

Förslag: Holmbergs ab:s anbud antas, dels för att det traktordrivna är garanterat för känslig el
och det bensindrivna är billigare och 6 kg lättare. Kraftuttag bör införskaffas färdigt.
Beslut: Enligt beslut
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§ 40 BTN 06.05.2020 GENOMGÅNG AV FASTIGHETER I KOMMUNEN FÖR
KORREKT FASTIGHETSBESKATTNING /KST.
§42 Kst.. GENOMGÅNG AV FASTIGHETER I KOMMUNEN FÖR KORREKT FASTIGHETSBESKATTNING.
Kommunstyrelsen 08.04.2020:
Har konstaterats att det i kommunen, precis som i andra kommuner i landskapet i första hand
skärgårds, finns fastigheter som idag beskattas på fel grund, utgående från ett annat ändamål än de de
facto används för, är i bruk som. Kan befaras att dessa de facto fel registrerade fastigheter är rätt
många och att kommunen förlorar (förlorat genom åren) kännbara fastighetsskatteinkomster. Det är
alltså frågan om fastigheter med byggnader som idag är registrerade som stadigvarande bostäder och
m.a.o. erlägger 0,0% fastighetsskatt men de facto nyttjas som annan bostad d.v.s. fritidsbostäder för
vilka fastighetsskatten är 0,9 %. Som exempel kan nämnas byggnader som ursprungligen har
registrerats och även använts som stadigvarande bostäder men som senare har bytt användningsändamål så att de idag används som fritidsbostäder. Kan också finnas nyare byggnader där den som
begärt om byggnadslov har anmält byggnaden som stadigvarande bostad och som sedan också
registrerats som sådana och därmed också beskattats som stadigvarande och som m.a.o. inte betalar
någon fastighetsskatt fast de borde utgå från det nuvarande ändamålet. Och ytterligare kan det idag
finnas bostäder i fastighetsbolag m.m. som också registrerats (för att de är byggds som året runt
bostäder) som stadigvarande bostäder men där ändamålet idag är för fritids.
FÖRSLAG:
Byggnadstekniskanämnden ges i uppdrag att gå igenom samtliga stadigvarande bostäder/byggnader
för att få de som idag de facto används som fritidsbostäder överförda, registrerade som sistnämnda.
Som motivering anförs att det torde finnas ett kännbart antal byggnader/fastigheter som idag är
registrerade som stadigvarande och som m.a.o. inte erläggernågon fastighetsskatt också om de de facto
idag används som fritidsbostäder och sålunda bör erlägga fastighetsskatt. Ytterligare påpekas att det i
första hand är byggnadernas/fastigheternas ägare själva som i första hand bör anmäla det ändrade
användningsändamålet men att kommunen i andra hand bör hålla uppsikt att så sker. Totalt kan det
vara frågan om relativt stora summor som kommunen idag förlorar i fastighetsskatt i.o.m. att
fastigheter beskattas felaktigt, utgående från fel användningsändamål. Kan vara frågan om summor i
storleksordningen tiotusentals euron (ref. till vad andra skärgårdskommuner som gått igenom ökat sina
fastighetsskatteinkomster med efter motsvarande genomgång, kontroll).
Nuvarande situation där en del betalar fastighetsskatt (för att de har meddelat korrekt m.m.) och andra
inte kan också ses som en fråga om ”rättvisa” d.v.s. att alla borde beskattas enligt samma grunder och
inte som idag då det finns fastighetsägare som ej betalar fastighetsskatt för att de inte har meddelat om
ändring av användningsändamålet eller har meddelat fel användningsändamål när de sökt om
byggnadslov. Ärendet torde inte vara mindre motiverat av att kommunen i princip har bidragit till den
ojämlika behandlingen av de personer som idag betalar fastighetsskatt.
Byggnadstekniskanämnden bör inom september månad ha fullgjort uppdraget och inom oktober
meddela Kst. resultat d.v.s. hur många fastigheter vars användning har ändrats och givetvis också
inom senast november meddela berörda myndigheter om de korrekta användningsändamålen för de
fastigheter som idag beskattas felaktigt. Tidpunkten d.v.s. november vald för att kommunen fr.o.m.
2021 skall erhålla korrekt fastighetsskatt.

Forts.
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Ytterligare bör byggnadstekniskanämnden vid beviljande av byggnadslov (som sedan skickas för
registrering) framöver kontrollera (fråga vid behov den som ansöker om byggnadslov) att sökande har
fyllt i korrekt användningsändamål och vid behov ändra innan uppgifterna registreras/meddelas
vederbörande myndigheter som grund för korrekt beskattning.
Detta gäller också fastighets- och bostadsaktiebolag. Nämnda informeras i första hand om att de bör
meddela ändringen av ändamålet till befolkningsregistercentralen/skatteförvaltningen.
BESLUT: Enligt förslag.

Förslag: Byggnadsnämnden beviljar byggnadslov och byggnadsinspektören fastställer/fyller i
byggnadsklassificeringen för byggnadslovet enligt befolkningsregistercentralens koder för
byggnader. Detta har gjorts i Brändö sedan år 1970 då byggnadslagen och byggnadslov
infördes.
Ändringar i byggnadsklassificeringen/byggnadslovet sker endast på basen av
sökandes/ägarens anhållan om ändring i byggnadslov. Klassificeringen sker genom
blanketterna RH 1 och 2 till befolkningsregistercentralen.
Som exempel kan nämnas att de enda ansökningarna som byggnadsnämnden i Brändö
behandlat, gällt ändring från fritidshus till bostadshus , då magistraten numera inte godkänner
ett fritidshus som mantalsskrivningsbostad.
Beslut: Återremitterat för vidare beredning
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§ 41 BTN 06.05.2020 MEDLEMSKAP I ANDELSLAGET TORSHOLMA VATTEN.
I Torsholma by sammanslås flere vattenbolag till ett andelslag som planerar förnya hela
vattenledningsnätet i byn. Kommunen är delägare i ett vattenbolag via fastigheten Milan.
Det nya andelslaget har en andelsdel på 500 euro och en anslutningsavgift på 3000 € till varje
fastighet.
Alternativ till medlemskapet är endast egen vattenförsörjning.
Förslag: För fastigheten Milan köps en andel på 500 euro och en anslutningsavgift på 3000 €
till Andelslaget Torsholma Vatten.
Beslut: Enligt förslag.
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§ 42 BTN 06.05.2020 ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV AV JOHN KARLSTRÖM
OCH JOHANNA KULL FÖR ETT FRITIDSHUS PÅ DEL AV MORBRORS 2:53 I
LAPPO BY.
John Karlström och Johanna Kull ämnar bygga ett fritidshus på del av Morbrors 2:53 i Lappo
by. Området som är ca. 8300 m² befinner sig Söder i land på Lilla Nötholm.
Fritidshuset är på 65 m².
Miljöberättelse utförd. Grannar hörda. Jonas Thörnroos är ansvarig arbetsledare.
Förslag: Byggnadslov beviljas enligt 72 § i plan- och byggnadslagen för landskapet Åland.
Beslut: Enligt förslag
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Brändö kommun
Byggnadstekniska nämnden
22940 Åva
Datum för sammanträde………..
Paragraf nr………
Enligt kommunallagens 15 kapitel rörande rättelseyrkande

Rättelseyrkande
Den som är missnöjd med byggnadstekniska nämndens beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande.
Ändring i beslut får inte först sökas genom besvär.
Rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Byggnadstekniska nämnden bör utan dröjsmål behandla ärendet på nytt.

Delfående av beslut innebär:
- För parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas.
- För kommunmedlem när protokollet har lagts fram till påseende offentligt. En
kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett
meddelande om beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerats på
kommunens elektroniska anslagstavla (ÅFS 2017/86, kommunallagen 116 §)

Rätt att framställa rättelseyrkande:
- Den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller förbud direkt påverkas av
beslutet.
- Kommunmedlemmarna.

Rättelse får inte yrkas över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende
från 20 maj 2020 i kommunkansli, Åva

Utdragets riktighet
bestyrks
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Besvärsanvisning – Kommunalbesvär
Brändö kommun
Byggnadstekniska nämnden
22940 Åva
Datum för sammanträde………..
Paragraf nr……..
Enligt kommunallagens 15 kapitel rörande kommunalbesvär.
Kommunalbesvär
Den som är missnöjd med byggnadsnämndens beslut som fattats med anledning av
rättelseyrkande kan överklaga beslutet genom kommunalbesvär hos Ålands
förvaltningsdomstol (Torggatan 16) , Pb 31 , 22101 Mariehamn.
Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
OBS! kommunalbesvär får framställas om:
- Beslutet tillkommit i felaktig ordning
- Den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
- Beslutet annars strider mot lag.
Delfåendet av beslut innebär:
- För parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas.
- För kommunmedlem när protokollet lagts fram till påseende offentligt. . En
kommunmedlem anses ha fått ta del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett
meddelande om beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerats på
kommunens elektroniska anslagstavla (ÅFS 2017/86, kommunallagen 116 §)
Rätt att framställa kommunalbesvär:
- Den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller förbud direkt påverkas av
beslutet.
- Kommunmedlemmarna
- Besvär får endast sökas av den som framställt rättelseyrkande.
Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs från 1.1.2016 en rättegångsavgift om
250 € . Avgiften tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende
från 20 maj 2020 i kommunkansli, Åva

Utdragets riktighet
bestyrks
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Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende
från 20 maj 2020 i kommunkansli, Åva

Utdragets riktighet
bestyrks

