
ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM AVGÖRANDE SOM GÄLLER
PLANERINGSBEHOV (MBL 137 §) ELLER ANSÖKAN OM UNDANTAG
(MBL 171-174 §)

Ansökan inlämnas i 1 exemplar och skall vara daterad och undertecknad. Undertecknare skall
vara alla som har ägande- eller besittningsrätt till byggplatsen. Om undertecknarna är flere är det
lämpligt att ge åt en person underteckningsrätt genom fullmakt.

Som bilaga till ansökan bör följande handlingar bifogas:

Utredning över ägande- eller besittningsrätten =
Lagfartsbevis 1 ex.
- fås från Sjundeå kommuns byggnadskansli eller Södra Finlands lantmäteribyrå

, Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors  tel. 029 5301122 eller Kalevagatan 4,
08100 Lojo 029 5301122

- om annan person än den som antecknats i lagfartsbeviset är sökande, bör
     dessutom bifogas köpebrev, föravtal eller arrendeavtal

Fastighetsregisterutdrag (ej detaljplaneområde) = 1 ex.
- fås såsom ovan

Utdrag ur officiell karta = Registerkarta 2 ex. (1 original och 1 kopia)
- fås från Sjundeå kommuns byggnadskansli, Södra Finlands lantmäteribyrå,

Semaforbron 12 C, 00520 Helsingfors tel. 029 5301122 eller från Kalevagatan
4, 08100 Lojo tel. 029 5301122

Situationsplan skala 1:500 3 ex.
Se bilaga 1.

Hörande av grannar
Utredning om att grannarna är medvetna om projektet och en redogörelse för deras
eventuella ställningstagande till projektet bör bifogas till ansökan. Behövliga
blanketter fås från byggnadskansliet. Ifall sökanden inte sköter om hörandet sköts
det av byggnadsinspektionen och debiteras av sökande.

Enligt Sjundeå kommuns instruktion för huvudansvarsområden besluter miljönämnden om
undantag som hör till kommunens befogenheter. Avgöranden som gäller planeringsbehov görs
också av miljönämnden.

Miljönämnden sammanträder andra onsdagen i månaden.

Adressen är: Sjundeå kommun/Miljönämnden
Sjundeåvägen 504
02580  SJUNDEÅ

Byggnadsinspektören är anträffbara på byggnadskansliet varje torsdag mellan
kl. 9.00-11.00 eller enligt överenskommelse. Telefontid måndag kl 9.00 – 11.00,  o torsdag
12.00 – 13.00.

Byggnadsinspektör Kenneth Flythström tel. 050-3860 807

Kanslisekreterare Marlene Rehnman tel. 044-3861 307
e-post: rakennusvalvonta@siuntio.fi



SITUATIONSPLAN

Av situationsplan över tomt eller byggplats skall framgå:

1) de byggnader och konstruktioner som kommer att uppföras, de som redan finns på platsen
och de som kommer att rivas,

2) nybyggnadens läge, yttermått och avstånd i rät vinkel från råstenar, byggnader eller kända
punkter,

3) anordnandet av teknisk och annan service, häri inberäknat vattenledning, brunn, av-
loppsledningar jämte brunnar och höjdlägesbeteckningar, avledning av ytvatten, torrklosett,
anordnandet av övrig avfallshantering, oljebehållare och annan upplagring av bränsle samt
skyddsrum jämte reservutgångar,

4) dispositionen av gårdsplanen, häri inberäknat kör- och gångvägar, parkeringsplatser,
lekplatser och områden för utevistelse samt vid behov torknings- och vädringsplatser,

5) höjdförhållanden vid behov framställda med höjdkurvor, växtlighet före byggandet och
därefter samt gårdens ytmaterial efter byggandet, vid behov angivna med två olika ritningar,

6) officiella eller föreslagna höjdlägen för tomtens eller byggnadsplatsens hörnpunkter och
gränser samt för nybyggnads hörnpunkter och för olika punkter i terrängen,

7) fastighetens officiella beteckning och gränser, vid behov även längden av de sistnämnda,
samt angränsande områdens officiella beteckningar och vid behov också deras namn,

8) väderstrecken, samt

9) omgivningen utanför tomten eller byggplatsen i erforderlig utsträckning, likväl intill ett
avstånd av minst sex meter från fastighetens gränser, samt på icke detaljplanerat område
även med större utsträckning i erforderlig mån (omgivningskarta).


