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SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

KAPITEL I: ALLMÄNT

1 §  Kommunens byggnadstillsynsmyndighet

I Sjundeå handhas byggnadsövervakningens myndighetsuppgifter av Sjundeå
kommuns miljönämnd. Under nämnden lyder byggnadsövervakningsväsendet,
miljö-, brand- och befolkningsskyddsväsendet.

Bestämmelserna för delegering av beslutsrätt finns i instruktionen för
huvudansvarsområdena i Sjundeå kommun (bilaga 1).

2 § Målsättning

I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter och anvisningar som
förutsätts av de lokala förhållandena, och med stöd av vilka markanvändning
och byggande i Sjundeå kommun kan styras för att befrämja planenligt och
lämpligt byggande, samt för att kultur- och naturvärden skall kunna beaktas
och för att en bra, hälsosam och trivsam livsmiljö skall kunna skapas och
bevaras.

Genom byggnadsordningen kan man befrämja ett gott byggnadssätt som
beaktar såväl lokala förhållanden som specialgruppers (t.ex barn, åldringar och
handikappade) behov.

3 § Ändamål

Förutom bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen samt -
förordningen, likväl som andra bestämmelser och föreskrifter anknutna till
markanvändning och byggande, bör man i Sjundeå kommun dessutom
efterfölja föreskrifterna i denna byggnadsordning.

Föreskrifterna i byggnadsordningen kompletterar markanvändnings- och
bygglagen samt –förordningen och de giltiga detaljplanerna. Lagen,
förordningen, generalplanen med rättsverkan, detaljplanen samt föreskrifterna i
Finlands byggbestämmelsesamling tillämpas före byggnadsordningen.

4 § Anvisningar för byggnadssätt

För att styra byggandet ger miljönämnden anvisningar för byggnadssätt.
Anvisningarna gäller vissa områden eller hela kommunen. Anvisningarna bör
stöda sådant byggande som med tanke på områdets särdrag och lokala
specialförhållanden är lämpligt och hållbart.

Med tanke på detaljerad handledning och information kring byggande kan
byggnadsinspektörerna eller områdesarkitekten ge anvisningar om planering,
förverkligande av byggnadsarbete eller byggnadssätt.
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KAPITEL II: UPPFÖRANDE AV BYGGNAD

5 § Byggnaders anpassning till den bebyggda miljön och landskapet

Vid byggande skall för växtligheten värdefulla kantzoner, betydande
skönhetsvärden i naturen och speciella naturförekomster bevaras. I mån av
möjlighet skall också byggplatsens naturenlighet i övrigt bevaras.

Vid ansökan om bygglov för bostadsbyggnad på detaljplane- eller
strandområde bör förutom de sedvanliga huvudritningarna också en
situationsplan i skalan 1:200 bifogas ansökan. Av situationsplanen bör
gårdsplanernas höjdförhållanden och tomtarrangemang, inkluderande
planteringsplaner, framgå.

Utanför detaljplaneområden bör byggandet stöda den redan befintliga
byabosättningen. Vid byggande på strandområde eller annat öppet område
skall särskild uppmärksamhet ägnas byggnaders höjdläge, utformning,
ytmaterial och färgsättning. Dessa bör passa in i miljön.

Byggandet skall anpassas till den omgivande miljön, den allmänt tillämpade
byggnadsseden och det redan befintliga byggnadsbeståndet och dess placering,
storlek, utformning, ytmaterial, färgsättning och fasadutformning.
Byggnaderna på en byggplats skall utgöra en med avseende på miljöbilden
harmonisk helhet.

6 § Byggnads höjdläge

Byggnadens höjdläge bör anpassas till den omgivande naturens
höjdförhållanden.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan för bedömning av ansökan om bygglov av
den tillståndssökande vid behov förutsätta att den planerade byggnadens
hörnpunkter och höjdläge, likväl som också tomtens hörnpunkter och
höjdläge, märks ut på tomten.

7 § Placering av byggande och beaktande av miljön

Utanför detaljplaneområden bör byggnadens avstånd från byggplatsens
tomtgräns vara lika stort som byggnadens höjd, likväl minst 5 m.

Utanför detaljplaneområden bör byggnadens avstånd från byggnad, som står
på mark som ägs eller innehas av någon annan, vara minst 10 m.



5

8 § Överskridning av tomtgränser på detaljplaneområde

Såvida den byggnad som vätter mot gatan får byggas intill tomtgränsen får
byggnaden överskrida gränsen till gatuområdet, eller av speciell orsak till annat
allmänt område, enligt följande:

1. Överskridningen får vara 0,2 meter om byggnadens grundkonstruktioner
under markytan går ner till 1,5 meters djup och 1 meter om
grundkonstruktionerna är djupare än 1,5 meter.

2. Överskridningen får vara 1 meter för burspråk, skyddstak, taksprång,
balkonger och motsvarande byggnadsdelar ovanför marken, medan
skyddstak över offentliga byggnaders huvudingång får sträcka sig längre
ut över gatuområdet.

3.  Överskridningen får vara 0,3 meter för tekniska anordningar och
 motsvarande. Överskridning som beror på tilläggsisolering av yttervägg
 kan tillåtas enligt prövning.

Överskridningarna får inte förorsaka olägenheter för gatuområdets
användning. Den fria höjden mellan gatuplanet och byggnadsdelens undersida
bör vid trottoaren vara minst 3,2 meter och vid körbanan minst 4,6 meter
(illustration, bilaga 2).

9 § Adressangivelse

Om en byggnad inte tangerar eller sträcker sig till den omedelbara närheten av
en gata, någon annan trafikled eller till tomtens interna trafikområde, skall
byggnadens adressnummer eller motsvarande information sättas upp i början
av den körväg som leder till fastigheten.

På hörnhus skall adressnummer sättas upp mot båda gatorna eller
trafiklederna.

Adressnummer skall vara uppsatta senast då slutsynen förrättas och innan
byggnaden får tas i bruk.

KAPITEL III: ARRANGEMANG UNDER BYGGTIDEN

10 § Tillkännagivande av byggnadsprojektet

Den som har för avsikt att inleda ett byggnadsprojekt bör tillkännage
byggandet med hjälp av en byggplatstavla eller –skylt på byggplatsen då
byggandet eller andra åtgärder pågår i minst tre månader och förorsakar
väsentliga förändringar i omgivningen.
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Byggplatstavlan eller –skylten bör ge information om föremålet för
byggarbetet, de för arbetet ansvariga, en ungefärlig tidpunkt då arbetet
uppskattas vara slutfört och kontaktuppgifter. En byggplatstavla förutsätts inte
på byggplatsen i fall då det är fråga om fritidsbostad, ekonomibyggnad eller
motsvarande mindre byggnadsåtgärd där byggnadsytan inte överskrider 50 m2.

11 § Åtgärderna på byggplatsen under byggtiden

De anordningar och den utrustning som behövs under byggtiden bör placeras
på byggplatsen på sådant sätt att de inte förorsakar oskäliga olägenheter för
den som utnyttjar den intilliggande fastigheten.

Träd som är värdefulla för landskapet samt viktiga tomtdelar i naturligt
tillstånd skall under byggtiden skyddas omsorgsfullt.
Byggnadstillsynsmyndigheten kan i samband med behandlingen av
tillståndsärendet eller under övervakningen av byggarbetet förutsätta att
byggaren utarbetar en skyddsplan.

12 § Avfallshanteringen på byggplatsen

Avfallshanteringen på byggplatsen bör vara systematisk. Byggplatsen bör vara
tillräckligt utrustad för organiserad avfallshantering.

Fastigheten bör genast då byggnadsarbetet inleds anslutas till ordnad
avfallshantering. Med ett avfallshanteringsföretag bör överenskommas om
hyrning av en för ändamålet lämplig sopcontainer samt tömning av denna
under byggtiden.

KAPITEL IV: GÅRDSOMRÅDEN / GÅRDSPLANER

13 § Dränering av gårdsplaner

Byggplatsen bör täckdikas tillräckligt djupt. Åtgärder skall vidtas för att regn-
och smältvatten skall kunna avledas utan olägenheter. Yt- och
dräneringsvatten får inte ledas till avloppssystemet.

14 § Gårdsplaners höjdläge

Gårdsplanens höjdläge bör anpassas till omgivningens höjdförhållanden.
I samband med nybyggnad och  tillbyggnad skall gårdsplanen projekteras och
byggas så att yt- och regnvattenflödet över tomtgränsen till grannen inte
därigenom ökar.

15 § Trafikarrangemang

Vid anslutningar till gator och vägar samt vid interna byggplatsarrangemang
skall trafiksäkerheten beaktas.
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16 § Underjordiska ledningar och konstruktioner

I projekteringsskedet skall det utredas vilka underjordiska ledningar och
konstruktioner som är i användning på byggplatsen och i närheten av denna.

17 § Inhägnande

Inhägnadens material, höjd och utseende i övrigt skall passa in i miljön.

En fast inhägnad mot en gata eller annat allmänt område skall i sin helhet
byggas på tomtens eller byggplatsens sida av gränsen. Inhägnaden får inte
medföra olägenhet för trafiken.

Tomtens eller byggplatsens innehavare skall bygga och underhålla sådan
inhägnad som inte står på gränsen till en granntomt eller -byggplats.

Tomternas eller byggplatsernas innehavare eller ägare är båda skyldiga att med
hälften var delta i byggandet och underhållet av en inhägnad mellan två tomter
eller byggplatser, om det inte finns någon särskild anledning att dela
skyldigheten på annat vis. Om innehavarna inte kan komma överens om saken
avgörs fördelningen av byggnadstillsynsmyndigheten.

Om en inhägnad inte placeras på gränsen mellan tomter eller byggplatser skall
den placeras så att den är ändamålsenlig med tanke på gårdsarrangemangen
och kan underhållas.

KAPITEL V: SAMHÄLLSTEKNISK SERVICE, JORDMÅN OCH GRUNDVATTEN

18 § Behandling av avloppsvatten

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet bör göra
en anmälan om behandling av avloppsvattnet till miljövårds- och
hälsovårdsmyndigheterna. Fastigheternas avloppsvatten bör behandlas på av
miljö- och hälsovårdsmyndigheterna godkänt sätt samt på detaljplanerade
strandområden på sätt som motsvarar bestämmelserna i planen. På
detaljplanerade strandområden bör man använda torrklosett, vars avfall
komposteras. På grundvattenområden av klass I (pv-1) och klass II (pv-2) bör
avloppsvattnen behandlas på det sätt som föreskrivs i generalplanen.
Miljönämnden ger anvisningar för iståndsättning av gamla avloppsbrunnar.

Miljönämnden ger anvisningar om utnyttjande av ny teknik vid behandling av
avloppsvatten från fastigheter som inte är anslutna till det kommunala
avloppsnätet. Målsättningen är att avloppsvattnen behandlas där de uppstår
(grundvattenområdena i Sjundeå, bilaga 3).
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19 §  Tillgången till hushållsvatten

För bostadshus skall det finnas tillräckligt med hushållsvatten av lämplig
kvalitet. Speciellt borrbrunnarnas vattenkvalitet och radonhalt bör undersökas
och man bör vara beredd på att eliminera radon eller annat motsvarande i
dricksvattnet.

20 § Avfallshantering

Med beaktande av användningsändamålen samt storleken på de hus som byggs
på tomten bör sökanden i anhållan om bygglov anvisa tillräckliga utrymmen
för organisering av avfallshantering. Vid utrymmesreservering bör man beakta
de krav som ställs på avfallssortering. Såvida samlingskärlen för avfall placeras
på tomtens gårdsområde bör man för dessa bygga ett skydd,  där
brandsäkerheten lösts på ett ändamålsenligt sätt.

21 § Grundvattenområden

Vid planering av byggande på grundvattenområde bör byggandets effekter på
grundvattenkvaliteten och –förhållandena undersökas och
undersökningsresultaten bör bifogas till anhållan om bygglov.

På grundvattenområden skall olje- och bränslecisterner samt andra behållare
och lager för farliga ämnen placeras ovan jord och förses med
skyddsbassänger.

På grundvattenområden skall ytvattnen från gårds- och parkeringsområden
(gäller inte småhus) avledas utanför zonen. För ändamålet skall finnas lämpliga
anordningar och eventuellt behövliga tillstånd skall utverkas.

22 § Beaktande av förorenad jordmån samt jordmånens radonhalt

En utredning över tidigare funktioner och aktiviteter på fastigheten samt där
uppbevarade kemikalier och oljebehållare bör bifogas till anhållan om bygglov.

Om tomtens jordmån vid anhållan om bygglov misstänks vara förorenad bör
jordmånen undersökas och vid behov renas före byggandet inleds. En
utredning över genomförda jordmånsundersökningar och en eventuell
rengöringsplan, eller det beslut som förutsätts erhållas av Nylands miljöcentral
för rengöring av jordmån, bör bifogas till anhållan om bygglov.

Också vid planering av byggande av gator, parker och andra allmänna
områden bör man försäkra sig om att jordmånen lämpar sig för det aktuella
användningsändamålet.

Om föroreningen oväntat uppdagas i samband med byggnadsarbetena bör
detta omedelbart meddelas kommunens miljövårdsmyndigheter eller Nylands
miljöcentral.
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Vid byggande bör man beakta jordmånens eventuellt höga radonhalter. För att
sänka radonhalten inne i bostads- och arbetsutrymmen bör man fästa speciell
vikt vid planering och byggande av bottenbjälklag och källarkonstruktioner
samt luftkonditioneringsutrustning.
Byggnadstillsynsmyndigheten kan förutsätta att en radonutredning utförs
(Strålsäkerhetscentralens radonkartor, bilaga 4).

KAPITEL VI: VÅRD OCH TILLSYN AV DEN BEBYGGDA MILJÖN

23 § Vård av den bebyggda miljön

Tomterna och byggplatserna skall hållas i ett sådant skick som
användningsändamål och omgivande markanvändning förutsätter.
Byggnadstillsynsmyndigheterna kan kräva planteringar som skyddar mot insyn
eller byggande av staket runt sådana uteförråd, komposterings- och
avfallsbehållare eller skyddstak som på ett väsentligt sätt påverkar miljön.

Byggnader, med fasader och yttre delar, portar, staket, planteringar och
sådana konstruktioner och mindre anläggningar som påverkar miljöbilden, bör
hållas i sakenligt skick och underhållas så att de inte förfular miljön och
omgivningen.

Klotter på byggnadsfasader skall avlägsnas så fort det är tekniskt möjligt.

24 § Tillsyn av miljön

Miljönämnden övervakar miljön så som avses i markanvändnings- och
bygglagen bl.a genom att årligen på bestämda tider förrätta syner.

Fastighetsägarna och -innehavarna skall underrättas om synens tidpunkter och
områden, i enlighet med vad miljönämnden besluter.

KAPITEL VII: BYGGNADENS LIVSCYKEL

25 § Byggnadens livslängd

Byggnadsplaneringens utgångspunkt utgörs av den livslängd som fastställs för
byggnaden. Livslängden bör med beaktande av byggnadens bruksändamål vara
tillräckligt lång.

För att försäkra sig om den fastställda livslängden kan
byggnadstillsynsmyndigheten av den sökande kräva en av en sakkunnig utförd
uppskattning av byggnadens livslängd och en tidtabellsmässig plan för
underhålls- och reparationsåtgärder under motsvarande tidsperiod.
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26 § Materialval

Vid byggande bör man använda material som till sina ekologiska egenskaper är
hållbara och om vilka man har tillförlitlig kunskap och erfarenheter vad
beträffar underhåll, reparation och urbruktagande.

Utanför detaljplaneområden och på kulturlandskapsområden (km) belägna
bostadsbyggnaders fasader bör vara uppförda i trä. Byggnadens fasader kan
också utformas på annat sätt såvida byggnaden så uppförd passar in i den
byggnadsstil som är förhärskande på området.

27 § Underhåll och reparationer

En byggnad bör vårdas och underhållas och får inte tillåtas förfalla så att den
inte kan repareras. Byggnadens fasader bör hållas i sakenligt och snyggt skick.
Skador förorsakade av ofog, som t ex klotter, bör omedelbart avlägsnas från
fasader.

Byggnadstillsynsmyndigheten bör meddelas om grundrenovering av
våtutrymmen.

En byggnad, som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen eller plan, får
inte förändras eller utnyttjas så att skyddsvärdet försvagas. Vid behov bör man
i ett tillräckligt tidigt skede be om museimyndigheternas utlåtande angående
förändringsplaner och objektets kulturhistoriska värde.

Då en byggnad skyddats genom detaljplan och det föreskrivs att byggnadens
fasadstil inte får förändras anses förändring av stil föreligga då materialet,
färgsättningen eller fönsterindelningen på byggnadens fasader, tak, dörrar eller
fönsterbågar och -karmar förändras.

28 § Rivning av byggnad

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i samband med behandling av
rivningstillstånd för byggnad eller del av byggnad förutsätta att den sökande
inlämnar en av en sakkunnig utförd utredning över byggnadens historiska eller
byggnadskonstnärliga värde.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan före rivningsarbetet inleds förutsätta att en
rivningsplan företes. Vid rivning bör man fästa speciell uppmärksamhet vid
begränsandet av eventuella buller- och dammolägenheter som rivningsarbetet
kan förorsaka.

Vid rivning av byggnad bör avfallshanteringsbestämmelserna följas. Till
rivningsanmälan eller anhållan om rivningstillstånd bör bifogas en utredning
över den uppskattade mängden av olika slag av avfall, liksom behand-
lingsplatsen för detta vid rivningsarbetet uppkommande avfall.
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KAPITEL VIII: TILLSTÅNDSSYSTEM

29 § Tillstånds- eller anmälningsplikt för ekonomibyggnader

Utanför detaljplaneområdena bör bygglov sökas för byggande av
ekonomibyggnad tillhörande jordbrukslägenhet, såvida det inte är fråga om en
icke värmeisolerad högst 100 kvadratmeter stor ekonomibyggnad med
träfasad.

Utanför detaljplaneområden bör bygglov sökas för byggande av
ekonomibyggnad tillhörande bostadsbyggnad, såvida det inte är fråga om en
högst 20 kvadratmeter stor icke värmeisolerad ekonomibyggand med träfasad.

Bygglov bör alltid sökas för byggande av bastu.

Om byggande av sådan ekonomibyggnad som inte förutsätter bygglov bör man
skriftligen meddela miljönämnden eller annan i instruktion fastslagen
tjänsteinnehavare samt därutöver ge behövliga utredningar.

30 § Tillstånds- eller anmälningspliktiga åtgärder

Med stöd av 126 § MarkByggL och 62 och 63 § MarkByggF föreskrivs
följande om sökande av åtgärdstillstånd eller tillämpande av
anmälningsförfarande i fråga om delområden i kommunen:

Åtgärdstillstånd bör sökas X
Anmälan bör inlämnas O
Förutsätter varken tillstånd eller anmälan -

Kommunens delområden
1. Detaljplaneområde
2. Annat område
3. Strandområde

Åtgärd: Delområde i
kommunen
1 2 3

1) Konstruktion (uppförande)
- skyddstak X X X

- kiosk X X X

- annan motsvarande konstruktion X X X

2) Konstruktioner för allmänheten (inrättande eller
byggande)
- idrottsplats X X X

- samlingsplats X X X

- husvagnsområde eller motsvarande X X X

- samlingstält eller dylikt X O X
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3) Rörlig anordning
- stationär placering av husvagn, husbåt eller
motsvarande för sådant bruk som inte avser sedvanlig
friluftsverksamhet eller båtsport

X X X

4) Separat anordning (uppförande)
- mast (över 30 m, bygglov) X X X

- cistern över 50 m3 X O X

- skidhiss X X X

- minnesmärke O O O

- större antenn O O O

- vindkraftverk X X X

5) Strandlinjeanordning (byggande)
- större brygga, över 15 m2 eller över 10 m lång X X X

- annan konstruktion som ändrar strandlinjen eller
väsentligt påverkar den, kanaler, vågbrytare eller
motsvarande

X X X

6) Förvarings- eller uppställningsområde (inrättande
eller ordnande)
- ett avgränsat större område (över 1000 m2) för
förvaring eller parkering eller ett motsvarande område

X X X

7) Fasadåtgärder
- förändring av byggnads fasad X O X

- förändring av takform, takbeläggningsmaterial eller
färgsättning

X O X

- förändring av väggbeklädnadsmaterial eller
färgsättning

X O X

-förändring av fönsterfördelningen X O X

8) Reklamåtgärd
- placering av annan än i naturvårdslagen fastslagen
konstruktion, text eller bild utomhus i reklam- eller annat
kommersiellt syfte eller placering av permanent eller
under längre tid ibrukvarande reklam på så sätt att
fönster täcks

O O O

9) Inhägnande (byggande)
- avskiljande fast inhägnad i anslutning till  bebyggd
miljö

O - O

10) Stadsbildsarrangemang
- andra arrangemang eller förändringar som
anmärkningsvärt och under längre tid påverkar stads-
eller miljöbilden (t ex byggande av konstgjord sjö)

X X X

11) Lägenhetsarrangemang
- förenande eller delning av bostadslägenheter X X X
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Till anmälan bör en behövlig utredning över åtgärdens omfattning och art
bifogas.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall i stället för anmälan kräva att
bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om detta är nödvändigt med tanke på det
allmänna intresset eller grannars rättsskydd (129 § 2 mom MarkByggL).

Byggandet kan inledas och åtgärder vidtas såvida
byggnadstillsynsmyndigheten inte inom 14 dagar från mottagandet av
anmälan har krävt att tillstånd skall sökas för det anmälda projektet (129 § 2
mom MarkByggL).

Anmälan förfaller såvida inte genomförandet av åtgärden inletts och slutförts
inom tre år.

KAPITEL IX: BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE

31 § Byggplatsen

Byggplatsens minimiareal är beroende av såväl den fastställda generalplanens
områdesreservering som zonindelningen i de byggnadsanvisningar som
fastställts 6.4.1990 (bilaga 5). Enligt det ovan nämnda är
byggnadsordningens föreskrifter angående byggnadsplatsens minimiareal
följande (inom parentes motsvarande zon i den 6.4.1990 fastställda
byggnadsordningen):

Areal i hektar

Områdesreservering i  Byacentra (2, 3), randområden kring Områden utanför de fördel-
generalplanen  detaljplanerna för Sjundeå station aktiga zonerna (6)

 och Störsvik (5)

Bostadsområde (A) 0,3 0,5
Fritidsbostadsområde (RA) 0,3 0,5
Annat byggnadsområde (T, Y mm) 0,5 1,0
Radhus (AP) 0,8 (tillåts ej)
Skog, glesbygd (M-1) 1,0 3,0
Åker, glesbygd (MT-1) 1,0 3,0
Övriga områden 1,0 3,0

I speciella fall kan miljönämnden godkänna en mindre byggplatsstorlek än
vad som bestämts i denna paragraf, som t ex i följande fall

- på jordbrukslägenheter i samband med generationsväxling.
- då man bildar en egen byggplats för befintlig bostadsbyggnad i

samband med sammanslagning av registerlägenheter som bildats före
6.4.1990.

- då byggplatsen ansluts till kommunalteknik.
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Ett häststall (för 1-3 hästar) får byggas på en byggplats som är minst två (2)
ha stor. För ett större antal hästar bedöms kravet på byggplatsens
minimistorlek från fall till fall.

På fastigheten bör det anvisas tillräckliga rastområden som liksom även
häststallet och manegen bör placeras tillräckligt långt från öppna diken,
vattenområden samt fastighetens egna och grannarnas hushållsvattenbrunnar.

Häststall, manege, rasthage och gödselstad bör placeras på minst 50 meters
avstånd från grannens rå ifall till grannlägenheten förlagts boende,
fritidsboende eller offentliga och privata tjänster. Om grannen gett sitt
samtycke därtill kan avståndet till rån vara mindre.

Ridplan bör placeras på minst 20 meters avstånd från grannens rå och
motsvarande avstånd för betesområde är minst 10 meter. Också dessa
avstånd kan vara mindre om rågrannen gett sitt samtycke därtill.

I placeringen av häststall och rasthage och lagringen och behandlingen av
gödseln bör nitratförordningen (931/2000) och MM:s direktiv för häststall
(MM:s duplikat 121,2003) beaktas.

Annan byggplats skall på nämnda områden till sin areal vara tillräckligt stor
för sitt användningsändamål, dock minst lika stor som byggplats som
används för bostadsändamål.

För sådana lägenheter, som antecknats som registerlägenheter före 6.4.1990
och vars areal är mindre än ifrågavarande zons minimiareal, tillämpas inte
denna paragrafs bestämmelser beträffande arealen.

32 § Byggnadsrätt

På byggplats, som är avsedd för fast bosättning får uppföras en
bostadsbyggnad omfattande högst en bostad i högst två våningar. Av
speciella skäl kan också en sidobostad byggas i anslutning till denna
bostadsbyggnad.

Sidobostaden får vara högst 120 m2 stor och den bör alltid vara mindre än
huvudbostaden. Sidobostaden kan vara ansluten till huvudbostaden eller
utgöras av en skild byggnad. Sidobostadens byggnadsplats kan inte utstyckas
till  skild byggplats.

Vad som bestäms i första mom gäller inte lantbruksfastigheter med en areal
som överstiger 5 ha, på vilka man i anslutning till gårdscentrum får bygga
behövliga bostadsbyggnader.

På byggplats får dessutom uppföras ekonomibyggnader som är anknutna till
byggplatsens användning.
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På byggplats för industribyggnader får också en bostad för fastighetens
skötsel byggas.

Av byggplatsens areal får högst 10 % utnyttjas för byggande.

På byggplats för fritidsbostad får en fritidsbostad vars våningsyta är högst
120 m2 byggas. Dessutom kan en till våningsytan högst 15 m2 stor gäststuga,
liksom också ekonomibyggnader, byggas på området. På byggplatsen får
högst 4 enskilda byggnader, vars sammanlagda våningsyta inte överstiger
160 m2, finnas. Oberoende av vad som ovan i denna paragraf fastställts
beträffande byggnader och antalet bostäder kan byggnadstillsynsmyndig-
heten ge tillstånd att i anslutning till driftscentrum för en gårdsbruksenhet,
som används för bedrivande av jordbruk, bygga hus som lämpar sig för
gårdsbruksturism.

33 § Byggande i källare eller på vind

Utanför detaljplaneområden kan det tillåtas att utrymmen som har anknytning
till en byggnads huvudsakliga användningsändamål placeras under markytan
eller på vind, om detta är möjligt med tanke på byggnaden och dess
användningsändamål samt dess anpassning till den bebyggda miljön.

34 § Placering och miljöanpassning av byggande på strandområde

Vid byggande på strandområden bör speciell uppmärksamhet fästas vid
byggnaders höjdläge, utformning, ytmaterial och färgsättning.

På byggplatsen skall strandzonens växtlighet bevaras så långt som möjligt
och endast gallring tillåtas.

Avståndet mellan de längst från varandra belägna punkterna på
byggplatsgräns, som följer strandlinjen till i vattenlagen avsett vattendrag,
bör vara minst 60 meter (kartskiss, bilaga 6).

Avståndet från ett bostadshus / en byggnad till strandlinjen och placeringen
på byggplatsen skall bestämmas så att landskapets naturtillstånd i mån av
möjlighet bevaras. Likaså skall andra än bastubyggnaders avstånd från
strandlinjen enligt medelvattenståndet, om inte annat följer av det
ovanstående kravet, vara minst 40 meter och en bostads lägsta golvnivå skall
vara minst 1 meter högre än högvattenståndet. Såvida högvattenståndet inte
är känt skall den lägsta golvnivån vara minst 2,5 meter högre än
medelvattenståndet.

En bastubyggnad med högst 30 m2:s bottenplan samt båtskjul får byggas
närmare strandlinjen än det ovannämnda antalet meter. Avståndet från den på
ovan nämnt sätt beräknade strandlinjen skall emellertid för
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bastubyggnadernas del vara minst 15 meter och för båtskjulens del minst 10
meter. För övrigt följs ovannämnda föreskrifter.

Av bastubyggnaders våningsyta bör minst 1/3 utgöras av bad- /
tvättutrymmen.

På ett avstånd mindre än 15 meter från strandlinjen får inte lusthus, grilltak,
terasser eller andra sådana konstruktioner som på ett störande sätt förändrar
strandlandskapet byggas.

35 § Områden i behov av planering

Sådana områden i behov av planering som avses i 16 § 3 mom MarkByggL,
jämte grunderna för avgränsningarna, har områdesvis presenterats i bilaga 7.
Motiveringarna utgör bakgrundsmaterial för tillståndsprövning gällande
området. På ett område i behov av planering baserar sig tillståndsprövningen
på de i 137 § MarkByggL angivna särskilda förutsättningarna, utöver vad
som annars bestäms och föreskrivs om tillståndsförutsättningarna.

KAPITEL X: SPECIELLA FÖRESKRIFTER

36 § Avvikelse från föreskrifterna

Miljönämnden kan avvika från denna byggnadsordning om avvikelsen inte
innebär att syftet med föreskriften avsevärt åsidosätts.

När det är fråga om avvikelse från föreskrifterna om byggplatsens storlek
och byggandets omfattning eller från avståndsföreskrifterna gällande
stränder, kan tillstånd beviljas om byggandet inte försvårar planläggningen.
Innan ärendet avgörs skall kommunstyrelsens eller en annan för ändamålet
utsedd myndighets utlåtande inhämtas.

37 § Jämställande av tomt och byggplats

På byggplats som är belägen utanför detaljplaneområde iakttas i tillämpliga
delar vad som i byggnadsordningen fastställts beträffande tomt.

Vad gäller tomtinnehavare och innehavare eller ägare till byggplats följs till
tillämpade delar vad som i byggnadsordningen fastställts beträffande
tomtägare.

38 §  Byggnadsordningens bilagor

1. Utdrag ur Sjundeå kommuns ledningsregler för huvudansvarsområden (1
§).
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2. Åskådliggörande bilder över tomtöverskridningar på detaljplaneområden
(8 §).

3.  Karta över grundvattenområden (18 §).
4.  Strålsäkerhetscentralens radonkartor (22 §).
5.  Karta över zonindelningen i byggnadsordningen fastställd 6.4.1990.
6.  Anvisningsbild för mätning av gräns intill strand för strandtomt (34 §).
7.  Områden i behov av planering (35 §).

39 § Byggnadsordningens ikraftträdande

Med denna byggnadsordning upphävs den i Sjundeå kommun den 28 juni
1993 godkända byggnadsordningen.
Denna byggnadsordning godkändes av Sjundeå kommunfullmäktige
12.11.2001 § 91 och träder i kraft 1.1.2001.
Ändring har gjorts i § 31, den godkändes av Sjundeå kommunfullmäktige
1.10.2007.
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