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elektroniska anslagstavlan den 25.8.2020. Protokollet, inklusive bilagor, framläggs också till 

allmänt påseende på kommunkansliet i Geta samma datum.    

 

Geta den 18.8.2020 

 

Yngve Österlund 

Byggnadstekniska nämndens ordförande 

  

Enligt uppdrag    

 

Pontus Flink 
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§ 43 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

Btn /§ 43: 

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 19:05 
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§ 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

Btn § 44: 

Till protokolljusterare väljs ledamöterna:    

 

 Jimmy Häggblom och Kim Björling 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Byggnadstekniska nämnden                           Datum:24.08.2020  Tid: kl. 19:00  

                                                             

 

 

Protokolljustering: ________________________________ 

6 

§ 45 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Btn § 45: 

Förslag: 

Föredragningslistan fastställs med följande extra ärenden: 

 

§ 57 (extra ärende) BL 21/2020 Nyman Juhani ansöker om byggnadslov för  

om- och tillbyggnad av gamla branddepån  2:15 Vestergeta 

§ 58 (extra ärende) BL 22/2020 Eklund Robert och Terese ansöker om 

byggnadslov för nybyggnad av båthus på fastigheten utsikten 1:15 

Olofsnäs 

§ 59 (extra ärende) BL 23/2020 österlund Kenneth ansöker om byggnadslov 

för nybyggnad av bastu på fastigheten österbacken 3:51 Finnö 

§ 60 extra ärende: projektering av ledningar till Havsvidden 

Beslut:   

Enligt förslag 
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§ 46 ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Tjänstemannabeslut:  

 Inga beslut  

Förslag: 

Anmälningsärenden tas till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag 
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§ 47 BL 15/2020 NYBACK STEFAN ANSÖKER OM BYGGNADSLOV 

FÖR TILLBYGGNAD SAMT OMKLASSNING TILL BOSTADSHUS 

PÅ FASTIGHETEN TALLEBO 5:34 VESTERGETA 

Btn § 47  Stefan Nyback söker byggnadslov för tillbyggnad samt omklassning av fritidshus till 

bostadshus. Huset byggs till med 80 m 
2 

, total yta blir 150 m 
2 

på fastigheten Tallebo 

5:34. Tomten är 3470 m
2
 stor. Energiberäkning för byggnaden har gjorts. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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: 

  

Ärendet återremitteras för att delas upp i två separata ärenden om byggnadslov för 

tillbyggnad och omklassificering av den befintliga delen. Ärendet behöver kompletteras 

med hörande av grannar. 
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§ 48 BL 16/2020 EKBLOM BJÖRN ANSÖKER OM BYGGNADSLOV 

FÖR NYBYGGNAD AV BÅTHUS PÅ FASTIGHETEN UTSIKTEN 

1:34 ISAKSÖ 

Btn § 48  Björn Ekblom ansöker om bygglov för uppförande av båthus om 103 m
2 

 på fastigheten 

1:34 Isaksö. Tomten är 9,7 ha. Fastigheten är tidigare bebyggd med bostadshus samt 

garage. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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. Sökanden är själv ansvarig arbetsledare. 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Byggnadstekniska nämnden                           Datum:24.08.2020  Tid: kl. 19:00  

                                                             

 

 

Protokolljustering: ________________________________ 

10 

§ 49 BL 17/2020 ERLANDSSON FREDRIK ANSÖKER OM 

BYGGNADSLOV FÖR TILLBYGGNAD AV FRITIDSHUS PÅ 

FASTIGHETEN OLASVIK 2:206 DÅNÖ 

Btn § 49  Fredrik Erlandsson ansöker om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ett 

fyrliknande torn om 48 m
2 

 på fastigheten Olasvik 2:206 Dånö. Tomten är 9480 m
2 

. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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. Ansvarig arbetsledare är Jonas Lindvik. 
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§ 50 BL 18/2020 DANIELSSON GRÜSSNER JOHANNA ANSÖKER OM 

BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV GÄSTSTUGA  PÅ 

FASTIGHETEN SMÅHOLMA 1:28 ISAKSÖ 

Btn § 50  Johanna Danielsson Grüssner ansöker om bygglov för uppförande av gäststuga om 35 

m
2 

 på fastigheten Småholma 1:28 Isaksö. Tomten är 7000 m
2
 stor och tidigare bebyggd 

med fritidshus, bastu samt  båthus.   

 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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: 

Ansökan behöver kompletteras med erforderliga handlingar. 



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Plats: Geta kommunkansli, Vestergeta  

Byggnadstekniska nämnden                           Datum:24.08.2020  Tid: kl. 19:00  

                                                             

 

 

Protokolljustering: ________________________________ 

12 

§ 51 BL 19/2020 LILLIE CHRISTER OCH LILLIE JEANNETTE 

ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR  OMKLASSNING AV 

FRITIDSHUS TILL BOSTADSHUS PÅ FASTIGHETEN RÖHÄLLA 

2:15 VESTERGETA 

Btn § 51  Christer och Jeannette Lillie söker byggnadslov för omklassning av fritidshus till 

bostadshus 
 
på fastigheten  Röhälla 2:15 i Vestergeta. Byggnadsinspektören har tittat på 

byggnaden. Energiberäkning för byggnaden har gjorts. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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. 
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§ 52 BL 20/2020 BACKAS JESPER ANSÖKER OM BYGGNADSLOV 

FÖR NYBYGGNAD AV BASTU PÅ FASTIGHETEN SOLKLINT 

3:74 VESTERGETA 

Btn § 52  Jesper Backas ansöker om bygglov för uppförande av bastu  om 8 m
2 

 på fastigheten 

Solklint 3:74 i Vestergeta. Tomten är 0,574 ha. Bastun placeras 12 m från strandlinjen.   

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. Byggnadslovet beviljas med 

stöd av plan och bygglagens 72 § med följande villkor: 

 

En situationsplan över tomten ska lämnas in. De av byggnads och brandmyndigheterna 

på ritningarna gjorda anmärkningar skall följas. 

Att byggnaden miljöanpassas vad beträffar material och färgsättning. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 53 TEKNISKA FÖRVALTNINGENS BUDGETUPPFÖLJNING 

Btn § 53 

En sammanfattning av tekniska förvaltningens budget presenteras under mötet.  

Förslag: 

Att nämnden diskuterar budgetuppföljningen och tar den till sin kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag 
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§ 54 VÄGNAMN PÅ ANDERSÖ 

Btn §54 

Anders och Eva Wiklund samt Johan och Christina Holmberg ansöker om namn för 

vägen som går söderut från Björkholmssundsvägen på Andersö. Vägen är 450 meter 

lång och går till fastigheterna 65-418-2-1 och 65-418-2-2. 

 

Fastighetsägarna föreslog Storviksvägen, men en sådan väg finns redan i Lemland. 

Därför föreslår fastighetsägarna istället: 

 

Talludden. Om inte Talludden godkänns föreslås Strandängsvägen som reserv. 

 

 
 

Enligt Geta kommuns vägnamnsprinciper gäller följande: 
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Kommunteknikerns förslag: 

Eftersom namnet inte innehåller ordet ’väg’ kunde man tänka sig att det inte uppfyller 

punkt 5c i kommunens principer. (Talluddsvägen finns redan i Hammarland). Därför har 

kommunteknikern tagit två namnförslag.  

 

Men kommunteknikern föreslår ändå att nämnden godkänner att vägen heter Talludden 

och hoppas att det inte förväxlas med presidentens officiella tjänstebostad. 

Beslut: 

Nämnden beslutar att vägen heter Strandängsvägen. 
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§ 55 KOMMUNALT VATTEN TILL KYRKAN 

Btn § 53 

 

Kyrkan har inkommit med en anhållan att ansluta sig till Geta kommuns vattenverk. 

Kommunteknikern har planerat att anslutningen kan göras från fastighet 65-415-6-36 

ESKILS, varvid ett marklov behövs från ägare till följande fastigheter: 

 65-415-6-36 ESKILS 

 65-415-2-31 MELLANGÅRD 

 

Kommunen har inte kunnat får marklov från ägare till fastigheten 65-415-2-31 eftersom 

det för närvarande är ett dödsbo. 

 

Kyrkan önskar att vattenanslutningen kan beviljas skyndsamt eftersom det påverkar 

planeringen av arbeten med bergvärme som kommer att utföras under hösten. 

 

Enligt fastighetsbildningslagen § 156: 

 

Inom ett detaljplaneområde får ett servitut som avses i 154 § 1 mom. 1–4 eller 11 

punkten samt ett i 6 punkten avsett servitut som behövs för att användas som 

fordonsplats stiftas utan samtycke av den belastade registerenhetens ägare, om 

servitutet är viktigt för den berättigade fastigheten eller för kommunen och det inte 

medför betydande olägenhet för den belastade registerenheten eller för innehavaren 

av en servitutsrätt som redan belastar området 

  

Däremot är hela fastigheten 65-415-2-31 inte på detaljplanerat område, men en del är 

det. 

 

Kommunen och församlingen har kommit överens om att invänta bouppteckning som 

kommer att ske i augusti. Om denna drar ut på tiden behöver kommunen fatta ett beslut 

för vidare åtgärder för att kunna dra kommunalt vatten till kyrkan. 

Kommunteknikerns förslag: 

Att nämnden beslutar att godkänna en ledningsdragning som går enligt ritning i bilaga, 

men där ledningen i så långt det är möjligt placeras på vägområdet till landskapsväg 4, 

så att det teoretiskt inte är nödvändigt att erhålla nyttjanderätt eller servitut från 

fastighetsägare till fastighet 65-415-2-31 MELLANGÅRD. Eventuella frågor om 

ersättningar kan avgöras av landskapets expropriationsnämnd.  

Beslut: 

Ärendet bordläggs. 
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§ 56 RENOVERING AV DAGISET 

Btn §56 

Vid genomgång av dagisets väggar uppdagades att det fanns svart beläggning på 

isoleringen i flera av väggarna, och att flera väggar förutom de som ingick i 

entreprenaden hade samma sorts mikrobskada som de ifrågavarande väggarna. Därför 

bestämdes det i slutet på juni att utvidga entreprenaden till övriga väggar samt att 

beställa en extern byggnadskonsult för att bedöma mikrobskadans orsak, samt att ta 

mikrobprover från den svarta beläggningen av mineralullen. 

 

Eftersom det inte fanns tid att sammankalla nämnden gjordes beställningen av den 

utvidgade entreprenaden av kommundirektören och kommunteknikern, men nämnden 

behöver i efterhand godkänna att anslaget till daghemmets reparation har stigit. Arbetet 

har dock redan utförts och förväntas hålla sig inom budget. 

 

En ekonomisk kalkyl för daghemmet presenteras under mötet. 

 

Kommunteknikerns förslag: 

Att nämnden godkänner avvikelser från projektplanen och de extra arbeten som orsakats 

av att fler väggar än planerat omfattats av reparationen och av återställningsarbeten på 

väggar varifrån ytterligare mögelprover tagits. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 57 (EXTRA ÄRENDE)BL 21/2020 NYMAN JUHANI ANSÖKER OM 

BYGGNADSLOV FÖR  OM-OCH TILLBYGGNAD AV GAMLA 

BRANDDEPÅN  2:15 VESTERGETA 

Btn § 57 Juhani Nyman söker byggnadslov för omklassning av fritidshus till bostadshus 
 
på 

fastigheten  Branddepå 2:9 i Vestergeta. Total våningsyta efter byggnation blir 333 m
2 

. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Området är detaljplanerat, enligt planen med beteckning AK, område för 

kommunaltekniska byggnader och inrättningar. Föreslår att detaljplanen för området 

ändras. Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för att utreda huruvida en 

planändring måste göras.   

Beslut: 

Ärendet skickas vidare till styrelsen för beslut om planändring. 
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§ 58 (EXTRA ÄRENDE)BL 22/2020 EKLUND ROBERT OCH TERESE 

ANSÖKER OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV BÅTHUS 

PÅ FASTIGHETEN UTSIKTEN 1:15 OLOFSNÄS 

Btn § 58  Robert och Terese Eklund ansöker om bygglov för uppförande av båthus om 150 m
2 

 på 

fastigheten 1:15 Olofsnäs. Tomten är 0,5 ha. Fastigheten är tidigare bebyggd med 

bostadshus. 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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: 

Avslås enligt 4.2 i byggnadsordningen. 
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§ 59 (EXTRA ÄRENDE)BL 23/2020 ÖSTERLUND KENNETH ANSÖKER 

OM BYGGNADSLOV FÖR NYBYGGNAD AV BASTU PÅ 

FASTIGHETEN ÖSTERBACKEN 3:51 FINNÖ 

Btn § 59  Kenneth Österlund ansöker om bygglov för uppförande av bastu om 7 m
2 

 på fastigheten 

Österbacken 3:51 i Finnö. Tomten är 3,87 ha och tidigare bebyggd med fritidshus samt 

bod.   

Byggnadsinspektörens förslag: 

Byggnadstekniska nämnden beviljar bygglov för åtgärden. 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 tillägget att byggnaden skall placeras på av byggnadsinspektören 

anvisad plats. 
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§ 60 EXTRA ÄRENDE: PROJEKTERING AV LEDNINGAR TILL 

HAVSVIDDEN 

Btn § 60  

Geta kommun planerar att bygga ut ledningar för kommunalt vatten och eventuellt även 

avlopp från Höckböle till Havsvidden. En arbetsgrupp tillsattes under 2019 för att utreda 

hur denna utbyggnad skulle kunna göras på bästa möjliga sätt, och en ansvarsfördelning 

har gjorts upp med Ålands Vatten och Geta kommun så att ÅV bygger ut stamlednigen 

till Höckböle, medan kommunen bygger ledningen från Höckböle norrut mot 

Havsvidden. En första rapport från arbetsgruppen levererades i juni 2019 (se bilaga) och 

fungerar som en bra sammanfattning av projektet.  

 

Efter detta har kommunen anlitat Tryggve Packalén som extern konsult för att vidare 

bereda projekteringen, och kommunen har fått en bättre kostnadsuppskattning och mer 

precis ledningssträckning. Nu behöver projektet detaljplaneras och varvid kommunen 

har begärt in en ny offert från samma konsult, emedan denne känner till projektet väl. 

 

Anbudet finns som bilaga och ryms inom budgeterade medel. Anbudet innehåller en 

option att även planera avloppsledningar i samma ledningsgrav. 

 

Kommunteknikerns förslag: 

Att nämnden antar Packaléns anbud för detaljplanering av vattenledningar till 

havsvidden med option. 

Beslut: 

Nämnden beslutar att anta anbudet utan optionen för avloppsplanering. 
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§ 61 MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 

 

Mötet förklaras avslutat kl. 21:53 

 

Nästa möte hålls enligt kallelse. 

 

 

 

 

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet. 

______ 
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§§ 28-40  

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: 

 

§§ 43, 46, 53, 59, 61 

 

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: 

 

§§ 44-45, 54-56, 60 

 

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 
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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 

§§ 47-52, 57 

 

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. 

 

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: 


