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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
delgivningar i Geta kommun (hemsidan www.geta.ax) den 6.8.2019. Delgivning av protokollet med
meddelande om att det finns för allmänt påseende på Geta kommuns hemsida anslås på den
elektroniska anslagstavlan den 13.8.2019. Protokollet, inklusive bilagor, framläggs också till
allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.
Geta den 6.8.2019
Yngve Österlund
Byggnadstekniska nämndens ordförande

Enligt uppdrag
Pontus Flink

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 63

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Btn /§ 63:
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 19.03

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 64

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Btn § 64:
Till protokolljusterare väljs ledamöterna: Kim Björling och Anna Carlsson

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 65

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Btn § 65:
Förslag:
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 66

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Btn § 19/4.3.2019: Överförande av Norrviks Vattens ledningsnät till kommunen
Kommunteknikerns förslag:
Kommunteknikern föreslår att nämnden frigör anslag enligt avtalsförslaget så att
Föreningens vattenledningar kan övertas av kommunen.
Beslut:
Nämnden beslutar att frigöra 23 450 euro efter att ha beaktat avskrivningar från
totalsumman.
12.8.2019:
Kommunteknikern har nu verkställt beslutet och skrivit ett avtal med föreningen.
Överlåtelseavtal i bilaga.
Kommunteknikerns tjänstemannabeslut:
K.Tekn § 13
K.Tekn § 14
K.Tekn § 15
K.Tekn § 16
K.Tekn § 17
K.Tekn § 18

Vattenanslutning till 65-414-2-41 (Ahonen)
Vattenanslutning till 65-414-2-42 (Häggblom)
Vattenanslutning till 65-414-2-47 (Österlund)
Vattenanslutning till 65-414-2-89 (Söderlund)
Vattenanslutning till 65-414-2-54 (Nordqvist)
Vattenanslutning till 65-414-2-21 (Boman)

Byggnadsinspektörns tjänstemannabeslut:
Byggnadsanmälan 4/2019 Anders Jansson EDOS mack 1:27 i Vestergeta
Rivningsanmälan 1/2019 Siren Ove, 065-403-3-48
Rivningsanmälan 2/2019 Soltuna Ab, 065-415-7-30

Förslag:
Anmälningsärenden tas till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 67

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 21/2019 ISAKSSON STINA ANSÖKER OM BYGGNADSLOV
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSSHUS PÅ FASTIGHETEN,
STENVIK 65-403-2-207, DÅNÖ

Btn § 67
Stina Isaksson söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 40 kvm på
fastigheten, Stenvik 2:207 på Dånö. Tomten är 4400 kvm stor och tidigare bebyggd med
ett fritidshus som kommer fortsättningsvis fungera som gäststuga. Berörda grannar har
hörts. Ansökan om BDT-avloppsanläggning lämnas in senare.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.
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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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 68

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 22/2019 HAGMAN BERTIL ANSÖKER OM BYGGNADSLOV
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUDS PÅ FASTIGHETEN,
STRANDNÄS 65-413-2-28 SKINNARBÖLE

Btn § 68
Bertil Hagman söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 150 kvm på
fastigheten Strandnäs 2:28 på Skinnarböle. Tomten är 6000 kvm stor och tidigare
bebyggd med ett fritidshus som planeras bli gäststuga samt sjöbod. Avlopp leds till
befintlig godkänd anläggning.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.
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, men ansökan måste kompletteras med ansvarig arbetsledare innan
byggstart.

Protokolljustering: ________________________________
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Tid: kl. 19:00

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 69

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 23/2019 ENCKELL THOMAS ANSÖKER OM BYGGNADSLOV
FÖR NYBYGGNAD AV FRITIDSHUDS PÅ FASTIGHETEN,
DÅNÖGAMLAN 65-403-2-26 DÅNÖ

Btn § 69
Thomas Enckell söker byggnadslov för uppförande av fritidshus om 80 kvm på
fastigheten Dånögamlan 2:26 på Dånö. Tomten är 5611 kvm stor och tidigare obebyggd.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus.
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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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 70

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 24/2019 HALLIK MARGO ANSÖKER OM BYGGNADSLOV
FÖR NYBYGGNAD AV GARAGE SAMT TILLBYGGNAD AV
FÖRRÅD PÅ FASTIGHETEN, NORDHILL 65-415-1-33,
VESTERGETA

Btn § 70
Margo Hallik söker byggnadslov för uppförande av garage om 45 kvm samt tillbyggnad
av befintligt förråd om 66 kvm på fastigheten Nordhill 1:33 i Vestergeta Tomten är 2967
kvm stor och tidigare bebyggd med ett bostadshus.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad
av förråd. 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, men ansökan måste kompletteras med ansvarig arbetsledare innan
byggstart.

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 71

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 25/2019 BOSTADS AB HAVSVIDDEN ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR OMBYGGNAD AV FÖRRÅD TILL
GÄSTSTUGA, STUGA 25 PÅ FASTIGHETEN, HAVSVIDDEN 65403-2-108 ÖSTERGETA

Btn § 71
Havsvidden Ab söker byggnadslov för ombyggnad av förråd till gäststuga om 20 kvm,
stuga nr 25 på fastigheten Havsvidden 2:108 i Östergeta. Befintliga anslutningar tas från
befintligt hus.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för ombyggnad av förråd till gäststuga.
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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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 72

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 26/2019 LINDFORS ROBERT OCH LENA ANSÖKER OM
BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV EGNAHEMSHUS PÅ
FASTIGHETEN, HAGNÄSKLINT 65-414-2-92 SNÄCKÖ

Btn § 72
Robert och Lena Lindfors söker byggnadslov för uppförande av egnahemshus om 118
kvm på fastigheten Hagnäsklint 2:92 på Snäckö. Befintligt fritidshus rivs. Tomten är
12230 kvm stor och tidigare bebyggd.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för nybyggnad av egnahemshus.
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 under förutsättning att rivningsanmälan inkommer innan byggstart.

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 73

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

BL 27/2019 CARLSSON BRAGE ANSÖKER OM BYGGNADSLOV
FÖR OMKLASSIFICERING AV FRITIDSHUS TILL BOSTADSHUS
PÅ FASTIGHETEN, MOBACKEN 65-415-3-34 VESTERGETA

Btn § 73
Brage Carlsson söker byggnadslov för klassificering av fritidshus till bostadshus om 68
kvm på fastigheten Mobacken 3:34 Vestergeta. Tomten är 2000 kvm stor och tidigare
bebyggd. Byggnadsinspektören har besökt fastigheten och konstaterar att fastigheten
uppfyller krav gällande energiförbrukning samt bekvämligheter för ett bostadshus.
Fastigheten har en godkänd avloppsanläggning.

Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för klassificering av fritidshus till
bostadshus. Byggnadslovet beviljas med stöd av plan och bygglagens 72 § med följande
villkor:

Jäv:
Anna Carlsson anmäler och beviljas jäv. Paragrafen justeras av Kim Björling och
Johanna Wendelin-Dahlblom
Beslut:
Ansökan måste kompletteras med energibesiktning som uppfyller kraven för fast
bostadshus innan den kan beviljas.

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 74

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

RESULTAT FRÅN DAGISETS GOLVUNDERSÖKNING

Btn § 74:
Resultaten från den tredje undersökningen av dagiset finns som bilaga. Undersökningen omfattar
golvets samt den norra ytterväggens kondition. Även de två tidigare rapporterna bifogas.
Åtgärdsförslagen kan sammanfattas med följande:


Skador i mellanväggarna åtgärdas i enlighet med rapport nr 2:
” 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.”



Ytterväggar repareras genom att lyftas upp till golvnivå i samband med förnyelse:
”Ytterväggar repareras genom att förnya skadade material (nedre delar av väggen, uppskattat till en
nivå på 600mm från nedre syll). Eftersom en möjlig fuktbelastning från golvet (fuktuppsug från
grusbädd till syll via sockel) ej kan uteslutas, bör även ytterväggar lyftas upp till golvnivå i samband
med förnyelse. En filtremsa som fuktspärr monteras mellan den nya syllen och underlaget. I
samband med att ytterväggar lyfts upp och förnyas, bör man beakta risken för att köldbryggor
uppstår. Återbyggnaden bör utföras så att köldbryggor förhindras ”

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

Institutet för Hälsa och välfärd (THL) har följande rekommendationer för utredande av
inomhusluftens påverkan på hälsan:
Utredning av ett problem med inomhusluften kräver att flera faktorer beaktas
När man utreder ett inomhusluftproblem ska man tänka på att mätning av
mikrober och andra föroreningar är en del av en helhet som används för att utreda
inomhusluftens kvalitet och förekomsten av en sanitär olägenhet. Viktiga element
när det gäller att konstatera ett problem med inomhusluften och eventuell sanitär
olägenhet är
 byggnadens tekniska uppgifter
 uppgifter om byggnadens användning och skador
 intervjuer med användare och disponenten
 teknisk undersökning av byggnaden
 inspektioner
 mätning av föroreningar och omständigheter
 eventuella utredningar av symtomen.
Över undersökningarna och utredningarna görs ett sammandrag som hjälper att
bedöma läget och möjligheterna att lösa problemen. Åtgärdsrekommendationerna
och -besluten ska alltid bygga på den ovan beskrivna helheten som används för att
utreda den sanitära olägenhetens förekomst och sannolikheten för exponering.
Exponeringens sannolikhet och storlek beror på mikrobskadans omfattning, läge
och egenskaper, på frigörandet och spridningen av mikrobiella föroreningar i
inomhusluften samt på faktorer som påverkar dem, till exempel ventilationen,
luftläckornas rutter och luftens tryckförhållanden.

Därmed är det viktigt att betrakta mätningar av mikrober och fukthalt i byggandens
material som en helhet och inte dra slutsatser direkt av enskilda prov.
I Valviras publikation ” Anvisning för tillsyn över förhållandena i daghem och skolor
samt förebyggande och utredning av sanitär olägenhet” används följande mall för
bedömningen av risker för sanitära olägenheter från inomhusluft:

Därmed är det konstaterat att det finns mikrobtillväxt på mellanväg och ytterväggar,
men det finns inga indikationer på att det skulle vara en brådskande olägenhet.
Medimar har intervjuat alla i personalen via enkäter och deras slutsats är att det inte
kunde fastställas att inomhusluften påverkar personalens hälsa negativt.
Daghemsföreståndaren meddelar att ett barn har uppvisat exem, vars symptom lättade
under semestern när barnet inte vistades i dagiset, och att barnet hade konstaterats vara
allergiskt för vissa element, såsom mögel.
Protokolljustering: ________________________________
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Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

Kommunteknikerns förslag:
Att mellanväggen mellan köket och kansliet förnyas först i enlighet med vad som
föreslås i rapporten. Detta bör göras då daghemmet är stängt, vilket blir i juni/juli nästa
år. Fastighetsskötaren uppskattar att kostnaden för att reparera mellanväggen landar
mellan 10 000 till 15 000 euro. Därför föreslås att denna summa reserveras dör
daghemmets investeringsbudget för år 2020.
Vidare föreslås att nämnden tar rapporten till kännedom och att reparationen av
ytterväggarna görs i samband med att daghemmet förnyas i framtiden. Förutom de
åtgärder som föreslås i rapporterna kommer även daghemmets ventilation att
kontrolleras under hösten, vilket också har en stor betydelse för husets inomhusklimat.
Kommunteknikern föreslår även att nämnden beslutar att samtliga
undersökningsrapporter som gäller byggnadens kondition är offentliga och kan ges ut
till allmänheten på begäran. Däremot bör inte rapporter med innehåll om personers hälsa
vara offentliga.

Beslut:
Nämnden ger i uppdrag åt kommunteknikern att begära in offerter från åtminstone två
entreprenörer för att därefter kunna göra upp en helhetlig reparationsplan för
byggnaden. Investigos undersökningsrapporter förklaras offentliga.

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 75

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS BUDGETUPPFÖLJNING

Btn § 75:
Tekniska förvaltningen budgetuppföljning presenteras under mötet.

Kommunteknikerns förslag:
Att nämnden tar budgetuppföljningen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljustering: ________________________________
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Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta

Byggnadstekniska nämnden

§ 76

Datum: 12.08.2019

Tid: kl. 19:00

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Mötet förklaras avslutat kl. 20:25
Nästa möte hålls måndagen den 16.9.2019 kl 19:00

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________
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Byggnadstekniska nämnden

Datum: 12.08.2019
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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:
§§ 63–66, 75–76

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:
§§ 74
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

§§ 67–73
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: ________________________________

