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

15.04.2021, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och till 

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

utgår 29.04.2021.  

 

 

§ Beteckning/Byggnadslov 

 

Byggnadsplats 

Ärende och åtgärd 

112 

Godkänd 

21-0135-MAI 753-416-0035-0062 

Storkärrsgränd 1, 04130 SIBBO 

  Tillstånd för miljöåtgärd 

Fällande av träd på gården, 6 st. 

   

113 

Godkänd 

21-0136-POI 753-419-0004-0201 

 

  Undantagsbeslut 

- Semesterbostad, 184 m²-vy, 1 vån, 1 bostad 

   

114 

Godkänd 

21-0137-MAI 753-422-0003-0386 

Spjutsundsvägen, 01190 BOX 

  Tillstånd för miljöåtgärd 

Bearbetning av terräng på detaljplanen NE1 

VU-områden 

   

115 

Godkänd 

21-0138-R 753-416-0035-0457 

Tallvägen 10b, 04130 SIBBO 

  Byggnadslov 

- Byggande av egnahemshus, 116 m²-vy 

   

116 

Godkänd 

21-0139-R 753-403-0006-0056 

Kvarnängsvägen 59-11b, 01190 BOX 

  Byggnadslov 

- Byggande av sidobostad, 100  m²-vy 

   

117 

Godkänd 

21-0140-MAI 753-419-0004-1604 

Söderkulla 

  Tillstånd för miljöåtgärd 

Breddning av friluftsrutt och fällande av träd, ca 

20 st. 

   

118 

Godkänd 

21-0141-R 753-419-0004-0431 

Nya Borgåvägen 623, 01120 VÄSTERSKOG 

  Byggnadslov 

- Tillbyggnad till servicebyggnad, 108 m²-vy 
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119 

Godkänd 

21-0142-R 753-430-0025-0004 

Storuddsvägen 45, 06880 KÄRRBY 

  Byggnadslov 

- Byggande av gäststuga, 10 m²-vy  

- Inre ändring i egnahemshus  

- Byggande av avloppsvattensystem 

   

 

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.  

 

 

 


