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elektroniska anslagstavlan den 21.5.2019. Protokollet, inklusive bilagor, framläggs också till
allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.
Geta den 14.5.2019
Yngve Österlund
Byggnadstekniska nämndens ordförande

Enligt uppdrag
Pontus Flink

Protokolljustering: ________________________________
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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Btn /§ 41:
Ordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
Vidare konstaterade ordförande att sammanträdet lagligen var sammankallat och med
hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört.
Mötet öppnades kl 19:02

Protokolljustering: ________________________________
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Btn § 42:
Till protokolljusterare väljs ledamöterna: Anna Carlsson och Ingvar Björling

Protokolljustering: ________________________________
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FÖREDRAGNINGSLISTAN

Btn § 43:
Förslag:
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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§ 44

Datum: 20.05.2019

Tid: kl. 19:00

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Byggnadsinspektörns tjänstemannabeslut:
Byggnadsanmälan 3/2019, Dan Kesti, tillbyggnad
Enskilt avlopp 4/2019, Hansson Fredrik
Enskilt avlopp 5/2019, Clemes Mats
Kommunteknikerns tjänstemannabeslut:
K.Tekn § 9

Förfrågan till Ålands vatten att bygga vattenledning invid
landskapsväg 4 (Getavägen)
K.Tekn § 10 Tilläggsundersökning av dagisets golvkonstruktion
K.Tekn § 11 Tillstånd för glasskiosk på centrumtomten
K.Tekn § 12 Tillstånd för loppis på Höckböle parkeringsplats
Förslag:
Anmälningsärenden tas till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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§ 45

BL 13/2019 EKLUND KAJ-GÖRAN ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV CARPORT PÅ
FASTIGHETEN SKOGSHYDDAN 3:9 I FINNÖ

Btn § 45:

Kaj-Göran Eklund söker byggnadslov för uppförande av carport om 36 kvm på
fastigheten, Skogshyddan 3:9 i Finnö. Tomten är 3700 kvm stor och tidigare bebyggd
med ett bostadshus och förråd.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av carport. Byggnadslovet
beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:
De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall
följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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BL 14/2019 CLEMES PIA OCH MATS ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ
FASTIGHETEN, BULTEN 65-407-3-1 ISAKSÖ

Btn § 46:
Pia och Mats Clemes söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 126 kvm på
fastigheten, Bulten 3:1 i Isaksö. Tomten är en arrendetomt på 4745 kvm stor och
tidigare obebyggd.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidhus. Byggnadslovet
beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor:
De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall
följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljustering: ________________________________
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§ 47

BL 15/2019 HANSSON-RYDELL HELENA OCH HANSSON
FREDRIK ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE
SKORSTEN SAMT KÖKSSPIS PÅ FASTIGHETEN 65-410-1-8,
OLOFSNÄS

Btn § 47

Helena Hansson-Rydell och Fredrik Hansson söker byggnadslov för uppförande av
skorsten samt köksspis på fastigheten, 1:8 i Olofsnäs. Skorsten och köksspis monteras
enligt producentens anvisningar.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad skorsten och köksspis
enligt inlämnade handlingar. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens
72 § med följande villkor:
De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall
följas.

Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

11

Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

Datum: 20.05.2019

Tid: kl. 19:00

§ 48

BL 16/2019 SALO SAMI OCH GRUNDSTRÖM ANNA-MARIA
ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV BASTU
PÅ FASTIGHETEN BJÖRKHOLM 65-406-1-4, HÖCKBÖLE

Btn § 48:

Sami Salo och Anna-Maria Grundström söker byggnadslov för uppförande av bastu om
10 kvm på fastigheten Björkholm 1:4 i Höckböle. Tomten är 1,075 ha stor och tidigare
bebyggd med ett bostadshus.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av bastu enligt inlämnade
handlingar. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande
villkor:
De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall
följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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§ 49

BL 17/2019 ORRE ANNIKA OCH STIG ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR UPPFÖRANDE AV GÄSTSTUGA PÅ
FASTIGHETEN ORRBERGET, 65-416-6-62 I ÖSTERGETA

Btn § 49:

Annika och Stig Orre söker byggnadslov för uppförande av gäststuga om 30 kvm på
fastigheten, orrberget 6:62 i Östergeta. Tomten är 4400 kvm stor och tidigare bebyggd
med ett fritidshus, bastu och förråd. Med grannes medgivande placeras byggnaden 3,5 m
från tomtgränsen. Inget vatten in – ut planeras.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av gäststuga enligt
inlämnade handlingar. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 §
med följande villkor:
De av byggnads och brandmyndigheterna på ritningarna gjorda anmärkningar skall
följas.
Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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VATTENLEDNINGSPROJEKT UNDER 2019

Btn § 50:
I budget 2019 finns 20 000 euro allokerat för förbättring av gamla stammar, med
beskrivningen att Östergeta bör prioriteras. Under våren 2019 har styrelsen initierat en
arbetsgrupp för utbyggnad av vattenledning till Höckböle och Havsvidden, som har
skrivit en rapport med rekommendationer för detta ändamål, och i samband med detta
har kommunen även begärt att Ålands vatten bygger en ny stamledning till Höckböle
invid Getavägen. Kommunen har fått svar från Ålands Vatten med löfte om att planera,
bygga och finansiera detta projekt, dock så att Geta kommun betalar detta genom
annuiteter till Ålands Vatten. Däremot behöver inte kommunen använda medel i sin
investeringsbudget för utbyggnad av stamledning till Höckböle, men kommunen
behöver ändå planera och bygga de distributionsledningar som kopplas in i den nya
stamledningen.
I ekonomiplanen för 2020 finns upptaget en utbyggnad av vattenledningsnätet till
Isaksö. Eftersom det förmodas bli över medel från Östergeta för år 2019, föreslås att en
del av vattenledningsutbyggnaden till Isaksö görs redan under detta år. En lämplig
utbyggnad skulle vara en utbyggnad av ledningsnätet från Finnö till Hällö, med 4-6 st
möjliga abonnenter, samt en ny nedgrävd ledning till Hällö camping, vars vattenledning
är sommarledning och grävs av varje år. En sådan utbyggnad skulle kosta ca 12 000
euro, se bifogad översiktskarta.
Ingen omallokering behövs eftersom de allokerade medlen inte är öronmärkta för
Östergeta.

Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden omfattar det nya verksamhetsmålet för vattenutbyggnad och tar den till
kännedom.
Beslut
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 19:00

ANSÖKAN OM VÄGNAMN PÅ SNÄCKÖ

Btn § 51:
En ansökan om vägnamn har (efter små påtryckningar) kommit in från boende på
Snäckö. Namnförslagen gäller tre enskilda vägar på Snäckö och presenteras på kartan
nedanför. De berörda vägarna är följande:
 FINNGÄRDAVÄGEN, 655 meter, från Snäckövägen till Korpudden (röd)
 VERNAMOVÄGEN, 114 meter, från Finngärdavägen till Fastighet Vernamo (Ylva
Boman) (orange)
 KLINTERIKSVÄGEN, 605 meter, från Snäckövägen till Sewons fastighet (lila).
Det fanns också ett förslag på vägen norr om Vernamovägen, med namnet
Västerfjärdsvägen, men den är endast 57 meter och klassas därmed som infart.

Protokolljustering: ________________________________
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Kommunteknikern har undersökt att samtliga vägnamn inte redan finns någonstans på
Åland, via Postens vägnamnssökning. Vägnamnen har också lokal anknytning och kan
betraktas som seriösa.
Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden godkänner vägnamnet enligt förslag och befullmäktigar kommunteknikern
att meddela dessa nya namn till relevanta myndigheter.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljustering: ________________________________
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§ 52

Datum: 20.05.2019

Tid: kl. 19:00

DAGHEMMETS KONDITIONSUNDERSÖKNING

Btn § 17 (4.3.2019):
Eftersom personal klagat på symptom för dålig inomhusluft och eftersom tidigare
undersökningar av rumsdamm påvisat förhöjda värden av toxinindikatorer, beställde
kommunteknikern efter konsultation med ÅMHM en ny undersökning av byggnaden av
Investigo (K.tekn§ 16/2018). Investigo har nu leverat en rapportjämte åtgärdsförslag
(bilaga§ 17a). Åtgärdsförslagen är:
1. Skadorna i väggarnas konstruktioner undersöks noggrannare genom att
systematiskt göra konstruktionsöppningar och materialprovtagningar på
riskplatser. Vi rekommenderar att golvets uppbyggnad och kondition fastställs i
samband med tilläggsundersökning i väggarna. På basis av
tilläggsundersökningarna utförs en noggrannare saneringsplanering för
åtgärdande av skadorna och orsaken till skadorna.
2. Fuktmärken och mikrobskador finns kvar i mellantaket där vattenskada har
inträffat. Vi rekommenderar att isolering och synligt skadade träkonstruktioner
förnyas vid området. Vi rekommenderar också att alla oisolerade rör på
mellantaket isoleras mot kondensbildning.
3. Sprickor/otätheter observerades i golvyta i wc-utrymmen. Vi rekommenderar att
plastmatta repareras, alternativt förnyas.
4. Regnvattensystemet är stockat vid stuprörens nedre kant, rekommenderas att
rensningsanordningen rengörs.
5. Sprucken takpanna förnyas.

Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern noterar att förslag 1 och 2 kräver ytterligare undersökningar och
tilläggsanslag som inte finns budgeterat i daghemmets investeringsbudget.
Kommunteknikern har begärt in offert för att åtgärda åtgärdsförslag nr 1. Offert enligt
bilaga §17b. Kommunteknikern föreslår att åtgärdsförslag nr 2 görs i samband med
åtgärdandet av fuktskadan vid skolans matsal, och att åtgärdsförslagen 3-5 är mindre
ingrepp som kan göras på egen hand. Förslaget är alltså att nämnden föreslår inför
styrelsen att äska om ett tilläggsanslag om 4000 euro för att undersöka väggarna och för
att göra en saneringsplan för dessa.
Kostnaderna uppskattas till ca 4 000 euro för tilläggsundersökningen jämte
saneringsplan.
Beslut:
Enligt förslag
Btn §52:

Protokolljustering: ________________________________
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Kommunen har nu åtgärdat en del av förslagen från den första rapporten, och
åtgärdsförslag 2 är nu klart (ventilationsrören är isolerade mot kondensationsbildning).
Däremot visade rapporten från tilläggsundersökningen på mikrobskador på tre
mellanväggar, och ÅMHM har också uppmanat kommunen att göra en
tilläggsundersökning av golvet. Kommunteknikern har per 14.5 beställt denna
tilläggsundersökning, och efter att denna är klar kan en kostnadsbedömning göras för
väggarnas och golvets reparationer.
De uppskattade områden för mikrobskador på mellanväggarna finns på sidan 16 i den
bifogade rapporten:

Investigo gör bedömningen att den gamla fuktskadan i mellanväggen förmodligen
belastar inomhusluften, och även att det finns risk för att de två andra mikrobskadade
ytterväggarna gör det. Åtgärdsförslaget är att förnya det skadade materialet i mellanoch ytterväggarna:
Mellanväggarnas syllar och övriga konstruktioner som går ner under golvnivå
avlägsnas på skadeområdet och den nya syllen monteras i golvnivå. Detta kräver t.ex.
en uppmurning till golvnivå.
Eftersom alla mellanväggar antas vara av samma konstruktionstyp, finns det risk för
skador även på andra platser än de undersökta / konstaterade platserna.
Miljöministeriet rekommenderar att man alltid åtgärdar hela riskkonstruktionen, för
att förebygga att skador uppstår på nytt.
Protokolljustering: ________________________________
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Ytterväggen repareras genom att förnya skadade material (nedre delar av väggen,
uppskattat till en nivå på 600mm från nedre syll). För att kunna fastställa den slutliga
saneringsmetoden för väggen, t.ex. om man måste även lyfta upp ytterväggarna, bör
man granska golvkonstruktionens typ samt möjliga fuktbelastningar från denna.

Kommunteknikerns förslag:
Eftersom den gamla fuktskadan förmodligen belastar inomhusluften bör reparationen
göras. Efter att golvundersökningen är klar kan en saneringsplan med tidsplan och
kostnadsestimat göras, och denna behöver förmodligen upphandlas. Fram till dess är
förslaget att nämnden tar ärendet till kännedom och omfattar att det i framtiden kan
komma i fråga att göra en ändring i investeringsbudgeten för detta ändamål.
Beslut:
Enligt förslag, men nämnden betonar att ett materialprov även ska tas från den östra
ytterväggen från samlingsrummet för att säkerställa att inte även den är mikrobskadad. I
samband med reparationen bör en renoveringsplan uppgöras på samma gång.

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 19:00

VATTENANSLUTNINGSAVGIFT TILL NYA ABONNENTER TILL
NORRVIKS VATTENS TIDIGARE ÄGDA LEDNINGSNÄT

Btn § 53:
Geta kommun och Norrviks vatten har kommit överens om överförande av föreningens
vattenledningsnät till kommunen, se bifogade mötesprotokoll §53a och §53b.
En an punkterna som överenskommits är att nya anslutningsavtal görs med de fjorton
fastighetsägare som idag är anslutna till föreningens vattenledningsnät. Avtalen kommer
att innehålla en transparent beräkning av vad varje fastighetsägare till slut betalat för att
få anslutning till kommunalt vatten.
Om det i framtiden kommer nya abonnenter till detta ledningsnät behövs ett separat
beslut i nämnden om anslutningskostnader. Kommunteknikern har räknat ut att de
nuvarande ägarna betalat följande för sin vattenanslutning:




Ursprunglig betalning:
Tillbaka till fastighetsägare (14 st) av kommunen:
Netto:

5007 eur
1675 eur
3332 eur

Att ansluta sig senare än de ursprungliga får aldrig bli billigare, eftersom det
incentiviserar att fastighetsägare dröjer med sitt anslutningsbeslut, och eftersom denna
kostnad då blir högre för alla.

Kommunteknikerns förslag:
Att anslutningsavgiften för Norrviks vattens tidigare ägda ledningsnät sätts till 3500
euro.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 19:00

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Mötet förklaras avslutat kl. 19:55
Nästa möte hålls vid behov eller måndagen den 12 augusti kl 19:00

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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§§ 11-21
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller
anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 41–44, 50, 54

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte
anföras över följande beslut: §§
Grunder för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR 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 kommunmedlemmarna.
I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då
emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:
§§ 50–53
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Byggnadstekniska nämnden i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå
yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av 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 den som är part eller av en 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.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
Protokolljustering: ________________________________
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Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits
på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§ 45–49
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före 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.
AVGIFT
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.
Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras
med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.

Protokolljustering: ________________________________
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Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli,
Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part,
offentliggjort följande dag:

Protokolljustering: ________________________________

