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Byggnadstillsynens tjänsteinnehavare har gjort följande beslut. Besluten ges efter anslag den 

21.01.2021, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och till 

dessa hörande handlingar finns till påseende vid Sibbo kommuns byggnadstillsyn. Besvärstiden 

utgår 04.02.2021.  

 

 

§ Beteckning/Byggnadslov 

 

Byggnadsplats 

Ärende och åtgärd 

1 

Godkänd 

20-0552-T 753-433-0006-0653 

Päivänpolku 6, 01120 VÄSTERSKOG 

  Åtgärdstillstånd 

Borrning av jordvärmebrunn 

   

2 

Godkänd 

21-0001-RJ 753-422-0003-0310 

Nevaksentie 91, 01150 SÖDERKULLA 

  Förlängning av bygglovets giltighetstid 

Förlängning av lov 1998-0350 (egnahemshus) 

   

3 

Godkänd 

21-0003-R 753-423-0004-0131 

Aarretie 2, 04130 SIBBO 

753-423-0009-0127 

  Byggnadslov 

- Byggande av enskilt bostadshus 147 m²-vy , 4 st.  

- Byggande av garage/förråd, 27 m²-vy / 105 m² 

   

4 

Godkänd 

21-0004-RJ 753-422-0003-0380 

Perhostie 17, 01190 BOX 

  Förlängning av bygglovets giltighetstid 

Förlängning av lov 18-0197-R (fritidsbostad 6 st. 

kvarter 918) för påbörjande och förlängning av lov 

för att slutföra projektet. 

   

5 

Godkänd 

21-0006-RJ 753-422-0003-0380 

Kirjoverkontie 1, 01190 BOX 

  Förlängning av bygglovets giltighetstid 

Förlängning av lov 18-0198-R (fritidsbostad 8 st. 

kvarter 919) för påbörjande och förlängning av lov 

för att slutföra projektet. 

   

6 

Godkänd 

21-0007-RJ 753-422-0003-0380 

Perhostie 23, 01190 BOX 

  Förlängning av bygglovets giltighetstid 

Förlängning av lov 18-0201-R (fritidsbostad 2 st. 

kvarter 917) för påbörjande och förlängning av lov 

för att slutföra projektet. 
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7 

Godkänd 

21-0008-R 753-415-0031-0002 

Trutlandetin Fårholmen 8, 01120 VÄSTERSKOG 

  Byggnadslov 

Tillbyggnad till fritidshus, 46 m²-vy  

Byggande av gäststuga, 20 m²-vy  

Byggande av lager, 50 m²-vy  

Byggande av ekonomibyggnad, 20 m²-vy  

Byggande av avloppsvattensystem för gråvatten. 

   

8 

Godkänd 

21-0009-R 753-419-0004-0724 

Söderkullalandet 39, 01120 VÄSTERSKOG 

  Byggnadslov 

Byggande av fritidshus, 40 m²-vy  

Byggande av avloppsvattensystem för gråvatten. 

   

9 

Godkänd 

21-0010-R 753-419-0004-1591 

Massbyntie 101, 01150 SÖDERKULLA 

  Byggnadslov 

Ändring av byggnadens inre utrymmen, 741 m²  

Ändringen gäller mötes-, köks- och wc utrymmen. 

En spiraltrappa och utetrappa tillförs. Fönster 

förnyas. Byggnadens husteknik förnyas och 

ventilationsmaskinens plats ändras. 

   

10 

Godkänd 

21-0011-R 753-419-0004-0799 

Söderkullalandet 300, 01120 VÄSTERSKOG 

  Byggnadslov 

Byggande av fritidshus, 114 m²-vy  

Byggande av gäststuga, 26 m²-vy  

Rivandet av gammal fritidsbyggnad. 

   

11 

Godkänd 

21-0012-R 753-423-0006-0205 

Kylävuorenpenger 6, 04130 SIBBO 

  Byggnadslov 

Byggande av egnahemshus med kopplat biltak och 

förråd, 158 m²-vy 

   

12 

Godkänd 

21-0013-R 753-409-0006-0049 

Hindsbyntie 283, 04130 SIBBO 

  Byggnadslov 

Byggande av egnahemshus, 108 m²-vy  

Byggande av garage/förråd, 40 m²-vy  

Byggande av bastu,13 m²-vy  

Byggande av avloppsvattensystem 

   

13 

Godkänd 

21-0014-R 753-430-0008-0008 

Ådholmen 2, 06880 KÄRRBY 

  Byggnadslov 

Byggande av bastu, 30 m²-vy 
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14 

Godkänd 

21-0015-RM 753-414-0001-0186 

Gneissikaari 7, 01150 SÖDERKULLA 

  Ändringslov 

Ändring till lovet 20-159-R:  

- tre bilplatser till parkeringsplatsen  

- ändring till situation av biltak 

   

15 

Godkänd 

21-0016-R 753-413-0004-0094 

Immersbyntie 474, 01150 SÖDERKULLA 

  Byggnadslov 

Tillbyggnad till egnahemshus, 41 m²-vy 

   

16 

Godkänd 

21-0018-R 753-416-0026-0008 

Röysö 220, 01120 VÄSTERSKOG 

  Byggnadslov 

Ändring i fritidshus, 2 m²-vy  

Ändring av våtytrymme i bastu, 2 m²-vy  

Byggande av inglasad terrass, 5 m²  

Byggande av simbassäng  

Tillbyggande av bastuns terrass, under 1,5 meter 

från markytan. 

   

17 

Godkänd 

21-0019-T 753-419-0004-1022 

Söderkullalandet 442, 01120 VÄSTERSKOG 

  Åtgärdstillstånd 

Byggande av brygga, 21,5 meter 

   

18 

Godkänd 

21-0020-R 753-430-0007-0011 

Storuddintie 402, 06880 KÄRRBY 

  Byggnadslov 

Ändring av användningsändamål från fritidsbostad 

till egnahemshus. 

   

 

Anslagslistan utarbetad av 

 Sofia Uí Shúilleabháin 

 Rakennusvalvontasihteeri - Byggnadstillsynssekr. 
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RÄTTELSEYRKANDE 

Ändring i bygglov och åtgärdstillstånd fattat av tjänsteman får sökas genom skriftlig 

rättelseyrkande hos byggnads- och miljöutskottet. Rätt att göra rättelseyrkande har:   

1) ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område,  

2) ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte 

beslutet i väsentlig mån kan påverka,  

3) den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar, samt  

4) kommunen.  

  

Rättelseyrkan ska anföras inom fjorton (14) dagar från att beslutet meddelats efter anslag. Den dag 

då beslutet meddelats räknas inte in i den bestämda tiden. Rättelseyrkan ska levereras så att den kan 

användas på den bestämda tidens sista dag inom tjänstetid. Om sista dagen av den bestämda tiden 

är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får skrivelsen inlämnas första 

vardagen därefter. Rättelseyrkande kan på eget ansvar skickas per post eller per e-post.     

   

I rättelseyrkande, som ska riktas till Sibbo kommuns byggnadstillsynschef, ska uppges    

-det beslut i vilket ändring söks   

-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas   

-de grunder på vilka ändring yrkas   

-ändrigsökandes namn och kontaktuppgifter   

Rättelseyrkande ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller 

ombudet.   

   

Till rättelseyrkande ska bifogas    

-det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia   

-de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sitt yrkande, om dessa inte redan 

tidigare har tillställts myndigheten.   

-ombud ska vid behov bifoga en fullmakt    

   

Sibbo kommun/Byggnadstillsynschef    

Postadress: PB 7, 04131 SIBBO, Besökadress: Klockarbackavägen 2, Nickby   

E-post address: registrering@sibbo.fi  

  

För behandling av rättelseyrkan tillämpas avgift enlig byggnadstillsynens taxa.  

 

 

 


