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Byggnads- och miljöutskottet har gjort följande beslut. Besluten ges efter anslag den 03.06.2021, då
besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och till dessa hörande
handlingar finns till påseende vid Sibbo kommuns byggnadstillsyn.
Besvärstiden utgår 05.07.2021.

§

Lovnummer

48
Godkänd

21-0202-POI
Sievi Hyvinvointitilat Oy

Byggplats
Åtgärd
753-414-0001-0166
Granitvägen 15, 01150 SÖDERKULLA
Undantagsbeslut
- Vårdhem för utvecklingsstörda, 2050 m²-vy, k+2
vån

Anslagslistan utarbetad av Sofia Uí Shúilleabháin
Rakennusvalvontasihteeri+-+Byggnadstillsynssekr
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BESVÄRSANVISNING
Ändring i ett beslut fattat av byggnads- och miljöutskottet får sökas genom skriftliga besvär hos
Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärsrätt har:
-ägaren och innehavaren av ett område beläget invid eller mittemot
-ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte
beslutet i väsentlig mån kan påverka
-kommunen och en grannkommun vars markanvändningsplanering beslutet påverkar
-inom det geografiska område där den är verksam, en sådan registrerad förening vars syfte är att
främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns
kvalitet
-närings-, trafik- och miljöcentral i Nyland
Besvär ska anföras inom trettio (30) dagar från att beslutet meddelats efter anslag 03.06.2021. Den
dag då beslutet meddelats räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda
tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna
inlämnas första vardagen därefter.
I besvärsskrivelsen, som ska riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol, 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
-ändringssökandes namn och kontaktuppgifter
Besvärsskrivelsen ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren
eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om
besvärsskrivelsen har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i
besvärsskrivelsen
Till besvärsskrivelsen ska bifogas
-det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia
-intyg över delgivningsdatumet eller annan utredning över tidpunkten då besvärstiden inleddes samt
-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
Besvärsskrivelsen kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud.
Besvärsskriften skall inlämnas i så god tid att den hinner fram senast sista dagen av besvärstiden
innan förvaltningsdomstolen stänger. En besvärsskrift som skickats per e-post ska levereras så att
den kan användas i informationssystemet på tidsfristens sista dag inom tjänstetid. Uppgifter om
eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om
avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter
för domstolars och vissa justitie förvaltningsmyndighetens prestationer.
Helsingfors förvaltningsdomstol
Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Tjänstetid: må-fre 8.00 – 16.15

