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Ärenden 

I början av sammanträdet presenterade planläggningsarkitekt Kaisa Kilpeläinen det 
arkitekturpolitiska programmet, Apoli. Nämndens diskussion och anvisningar tas i 
beaktande i det utlåtande som byggnadstillsynen senare ger till planläggningen. 
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 106 
  

 
 
 
 
 
 

Förslag 
Ordföranden: 
 
Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
  

Beslut 
 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Konstaterades. 
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Byggnads- och miljönämnden § 107 07.06.2017 
 

 

Val av protokolljusterare 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 107 
  

 
 
 
 
 
 

Förslag 
Ordföranden: 
 
Nämnden utser två protokolljusterare att elektroniskt justera protokollet från 
detta sammanträde. Protokollet justeras måndagen den 12.6.2017. 
Protokollet är offentligt framlagt på kommunens servicekontor torsdagen den 
15.6.2017. 
  

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
  
Nämnden valde Robert Karlsson och Katja Juuti till protokolljusterare för detta 
sammanträde. Protokollet justeras måndagen den 12.6.2017 och det är 
offentligt framlagt på kommunens servicekontor torsdagen den 15.6.2017. 
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Förordnande av byggnads- och miljönämndens föredragande 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 108 
  

I enlighet med Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga, som godkändes av 
kommunfullmäktige och som trädde i kraft 1.6.2017, fungerar byggnads- och 
miljönämnden som Kyrkslätts kommuns miljöskyddsmyndighet och 
byggnadstillsynsmyndighet, och nämnden beslutar om ärenden enligt § 77 i 
förvaltningsstadgan.  
Enligt förvaltningsstadgan kan nämnden överföra beslutanderätt och 
befogenheter till nämnden underställd tjänsteinnehavare.  
  
Enligt 78 § i förvaltningsstadgan föredrar ledande byggnadsinspektören 
ärenden som hör till nämndens allmänna uppgifter och till byggnadstillsynens 
lagstadgade uppgifter. Ärenden som hör till nämndens uppgiftsområde 
föredras av de tjänsteinnehavare som nämnden förordnat.  
  
Byggnads- och miljönämnden har förordnat föredragandena inom sitt 
verksamhetsområde och beslutat om överföring av sin beslutanderätt till 
tjänsteinnehavare 17.3.2009 § 41, 15.11.2011 § 177, 24.1.2012 § 27, 
13.5.2014 § 66, 14.4.2015 § 61 och 1.3.2016 § 37. 
 
Beredning:  
Panu Latvala, ledande byggnadsinspektör 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
Sari Soini, miljöchef 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
 
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar på grundval av kommunens 
förvaltningsstadga förordna föredragande i ärenden som hör till nämndens 
uppgifter och upphäva de tidigare besluten gällande föredragning av ärenden 
enligt följande: 
  
1 Ärendena som gäller ansökningar om planeringsbehov och undantag 
föredras av tillståndsarkitekten  
2 Ärendena inom miljövårdens verksamhetsområde föredras av miljöchefen    
3 Ledande byggnadsinspektören föredrar de övriga ärendena där nämnden 
verkar som av kommunen förordnad myndighet.  
 
Protokollet justeras för denna paragrafs del vid sammanträdet. 
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Beslut 
Byggnads- och miljönämnden 

 
Byggnads- och miljönämnden beslutade på grundval av kommunens 
förvaltningsstadga förordna föredragande i ärenden som hör till nämndens 
uppgifter och upphäva de tidigare besluten gällande föredragning av ärenden 
enligt följande: 
  
1 Ärendena som gäller ansökningar om planeringsbehov och undantag 
föredras av tillståndsarkitekten  
2 Ärendena inom miljövårdens verksamhetsområde föredras av miljöchefen    
3 Ledande byggnadsinspektören föredrar de övriga ärendena där nämnden 
verkar som av kommunen förordnad myndighet.  
 
Protokollet justerades för denna paragrafs del vid sammanträdet. 
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Tjänsteinnehavarbeslut för övervakning 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 109 
  

Byggnads- och miljönämnden delges följande beslut för kännedom och 
övervakning enligt 51 § i kommunallagen: 
 
 
Sektordirektören för samhällstekniska väsendet 
 
Beslut § 40 / 24.5.2017, Dnr 491/00.01.01/2017 
Indelning av samhällstekniska väsendet i resultatområden och -enheter 
 
 
Ledande byggnadsinspektören 
 
Beslut § 1/2017, Dnr 171/00.01.01/2013 
Överföring av befogenheter enligt paragraf 78 i förvaltningsstadgan 
 
 
Beredning: tekniskt biträde Sari Salminen, 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar anteckna ovannämnda beslut för 
kännedom och konstatera att de i dem ingående ärenden som med stöd av 
51 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i 
byggnads- och miljönämnden. 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
  
Byggnads- och miljönämnden beslutade anteckna ovannämnda beslut för 
kännedom och konstatera att de i dem ingående ärenden som med stöd av 
51 § i kommunallagen kan tas till behandling, inte tas till behandling i 
byggnads- och miljönämnden. 
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Byggnadstillsynens anmälningsärenden 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 110 
  

Byggnads- och miljönämnden delges följande ärenden: 
 
 
Tjänsteinnehavarna 
har 16.5-30.5.2017 fattat beslut som enligt instruktionen för samhällstekniska 
väsendet överförts till deras befogenheter i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Beredning: tekniskt biträde Sari Salminen, 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- viranhaltijapäätökset ajalla 16.5-30.5.2017, bilaga 1 
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Nämnden beslutar anteckna besluten som inte omfattas av övertagningsrätt 
enligt 51 § i kommunallagen för kännedom. 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
  
Nämnden beslutade anteckna besluten som inte omfattas av övertagningsrätt 
enligt 51 § i kommunallagen för kännedom. 
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Miljövårdens anmälningsärenden 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 111 
  

Byggnads- och miljönämnden delges följande ärende: 
 
 
Tillstånd att röra sig på Kallbådans sälskyddsområde,  Forststyrelsen 
1166/2017/06.06.02 
 
Södra Finlands naturtjänster inom Forststyrelsen har beviljat tillstånd att röra 
sig på Kallbådans sälskyddsområde 15.4–31.12.2018. Tillståndet berättigar 
till att röra sig till sjöss och med helikopter i naturturismverksamhet i 
anslutning till sälobservation och för underhåll av fyren. Tillståndet berättigar 
också till landstigning och landning av helikopter på fyrskären.  
 
Beredning: miljöplanerare Merja Puromies, tfn 0400 772 194, 
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
 
 
 

Förslag 
Miljöchefen: 
 
Antecknas för kännedom. 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden 
 
Antecknades för kännedom. 
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Överföring av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt för miljövårdens del 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 112 
  

I enlighet med § 77 i Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga som 
kommunfullmäktige godkänt 13.3.2017 (§ 18) och som trätt i kraft 1.6.2017 
fungerar byggnads- och miljönämnden som Kyrkslätts kommuns 
miljövårdsmyndighet. 
Till byggnads- och miljönämndens befogenheter för miljövårdens del hör att 
 
- avgöra med 118 § i miljöskyddslagen enhetliga anmälningar om tillfällig 
verksamhet som förorsakar buller och vibration (77 § punkt 10) 
- ge kommunens miljövårdsmyndighets sakkunnigutlåtanden gällande 
meddelanden enligt 118 § i miljöskyddslagen som behandlats av statens 
tillstånds- och tillsynsmyndighet (77 § punkt 11), 
- avgöra anmälningar om verksamhet av försöksnatur enligt 119 § i 
miljöskyddslagen ( 77 § punkt 12), 
- godkänna som kommunens miljövårdsmyndighet utredningar och planer 
som förutsätts i beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och lagen om 
vattentjänster (77 § punkt 13) 
- ge kommunens miljövårdsmyndighets sakkunnigutlåtanden och besluta om 
undantag från kommunens miljöskyddsföreskrifter (77 § punkt 14), 
- besluta i ärenden som skriftligen anhängiggjorts till kommunens 
miljövårdsmyndighet eller om överföring av ärendet till behörig myndighet 
eller hävande av ärendet eller avbrytande av behandling av ärendet eller 
avvisande av ärendet (77 § punkt 5). 
 
Enligt 77 § i förvaltningsstadgan kan nämnden överföra sina befogenheter till 
en tjänsteinnehavare underställd denna. 
 
För närvarande har ärendena enligt punkt 10 och 11 i § 77 överförts till 
miljöinspektörens beslutanderätt och befogenheter och ärendena enligt punkt 
12-15 till miljöchefens och miljöinspektörens beslutanderätt och befogenheter. 
 
Enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska verksamhetsutövaren till den 
kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om byggande, 
offentliga tillställningar och andra åtgärder och händelser som orsakar tillfälligt 
buller eller skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt 
störande. 
 
Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds, 
dock senast 30 dygn före denna tidpunkt, om inte en kortare tid bestäms i de 
kommunala miljöskyddsföreskrifterna. 
 
Åtgärden får inte vidtas eller verksamheten inledas förrän det har förflutit 30 
dygn eller en i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna angiven kortare tid 
från det att anmälan gjordes. Den myndighet som behandlar anmälan kan 
dock i sitt beslut med anledning av anmälan tillåta att åtgärden vidtas eller 
verksamheten inleds vid en tidigare tidpunkt. 
 
 
I Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter har inte ställts kortare tid för anmälan än 
den som bestäms i miljöskyddslagen. I praktiken inkommer 
verksamhetsutövarnas anmälningar till kommunen antingen precis 30 dygn 
före det är meningen att inleda verksamheten eller senare. Miljövården har 
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alltid i mån av möjlighet strävat efter att avgöra anmälningarna även inom 
kortare tid än 30 dygn. 
 
Då det efter 1.6.2017 anhängiggörs anmälningar om tillfälligt buller och 
vibrationer, skulle de tillställas byggnads- och miljönämnden för avgörande. 
Till följd av behandlingsprocessen av anmälningar och nämndens 
sammanträdestidtabell skulle man endast sällan kunna bereda anmälningar 
för behandling i nämnden innan den utsatta tiden på 30 dagar löper ut.  De 
som lämnat in anmälningar skulle således kunna inleda verksamheten enligt 
sina anmälningar, fast man inte längre skulle ha kunnat ge beslutet och 
bestämmelserna. 
 
Statens tillsynsmyndighet (NTM-centralen) avgör med 118 § i 
miljöskyddslagen enhetlig anmälning ifall verksamheten sker på flere 
kommuners område. Kommunens miljöskyddsmyndighet är utlåtandegivare i 
ärendet. Samma utsatta tid på 30 dygn gäller också ärenden som avgörs av 
statens tillsynsmyndighet. Man skulle endast sällan hinna ge utlåtanden inom 
utsatt tid, ifall ärendet hör till nämndens befogenheter. 
 
Enligt 31 § i miljöskyddslagen (527/2014) behövs miljötillstånd inte för sådan 
kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror 
eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en 
reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, 
om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, 
användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet. Enligt 119 § i 
miljöskyddslagen (527/2014) ska man göra ett skriftligt meddelande till 
tillsynsmyndigheterna om verksamhet av försöksnatur senast 30 dygn innan 
verksamheten inleds. 
 
Då det efter 1.6.2017 anhängiggörs anmälningar om verksamhet av 
försöksnatur, skulle de tillställas byggnads- och miljönämnden för avgörande. 
Till följd av behandlingsprocessen av anmälningar och nämndens 
sammanträdestidtabell skulle man endast sällan kunna bereda anmälningar 
för behandling i nämnden innan den utsatta tiden på 30 dagar löper ut. De 
som lämnat in anmälningar skulle således kunna inleda verksamheten enligt 
sina anmälningar, fast man inte längre skulle ha kunnat ge beslutet och 
bestämmelserna. 
 
I kommunens miljöskyddsmyndighets beslut enligt miljöskyddslagen, 
vattenlagen eller lagen om vattentjänster kan man förutsätta tillställande av 
utredningar och planer men sådana fall förekommer sällan. Oftast innehåller 
redan beslutet de utredningar som behövs och t.ex. planer för kontroll. Ifall 
planer och utredningar skulle förutsättas mar man redan diskuterat innehållet 
som krävs av dem i samband med tillståndsbeslutet. 
 
Ansökningar om undantag från kommunens miljöskyddsföreskrifter är relativt 
sällsynta och gäller vanligen undantag från skyddsavstånd av ledning av 
renat avloppsvatten, att lämna oljecistern som tagits ur bruk i marken eller 
avvikande från förbudet att bränna avfall (brännande av hus i rivningsskick i 
övningssyfte under övervakning av räddningsverket). 
 
Undantag från skyddsavstånd av ledning av renat avloppsvatten har oftast 
samband med bygglovs- och åtgärdstillståndsfrågor. Undantaget från 
miljöskyddsföreskrifterna kan beviljas endast om det inte leder till att målen i 
dessa föreskrifter åsidosätts. Överföring av byggnads- och miljönämndens 
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beslut till tjänsteinnehavare möjliggör att verksamhetsutövarnas frågor 
behandlas flexibelt och smidigt oberoende av nämndens mötestidtabell samt 
att behövliga bestämmelser som styr verksamheten ges. Det är skäl att 
överföra beslut om undantag från miljöskyddsföreskrifterna till 
tjänsteinnehavares befogenheter för att behandlingstiderna för bygglov och 
åtgärdstillstånd inte onödigt förlängs. 
 
Ibland inlämnar verksamhetsidkarna ansökningar till kommunens 
miljöskyddsmyndighet även om behandling av ansökan enligt 
bestämmelserna skulle höra till exempel till statens tillsynsmyndighet. 
Behandling av ärendet kan avbrytas t.ex. på begäran av verksamhetsidkaren. 
Ärendet kan lämnas oprövat t.ex. om anmälan är obefogad. För att möjliggöra 
en smidig behandling av ärenden är det ändamålsenligt att avgöranderätten 
för dessa ärendens del överförs till en tjänsteinnehavare. 
 
Förvaltningsstadgan förvaltningsstadga för Kyrkslätts kommun fr.i.m. 1.6.2017 
finns att läsa på kommunens webbplats. 
http://www.kirkkonummi.fi/prime_146.aspx 
 
Beredning: miljöchef Sari Soini, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
 

Förslag 
Miljöchefen: 

 
Byggnads- och miljönämnden beslutar överföra till miljöchefens 
beslutanderätt och befogenheter 

 
1) avgöranden av anmälningar som gäller tillfälligt buller och vibrationer enligt 
118 § i miljöskyddslagen 

 
2) givande av kommunens miljövårdsmyndighets sakkunnigutlåtanden 
gällande meddelanden enligt 181 § i miljöskyddslagen som behandlas av 
statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
 
3) avgöranden om utlåtanden som gäller verksamhet av försöksnatur enligt 
119 § i miljöskyddslagen 
 
4) kommunens miljöskyddsmyndighets sakkunnigutlåtanden och beslut om 
avvikande från kommunens miljöskyddsbestämmelser 
 
5) beslut i ärenden som skriftligen anhängiggjorts till kommunens 
miljövårdsmyndighet om överföring av ärendet till behörig myndighet, 
avbrytande av behandlingen av ärendet eller avvisande av ärendet 
 
under tiden 8.6.2017 - 10.9.2017 eller tills nämndens följande sammanträde. 
 

 
Nämnden beslutar också justera protokollet för denna paragrafs del vid 
sammanträdet. 
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Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. 
 
 

 
 

Besvärsanvisning 
Rättelseyrkande till byggnads- och miljönämnden 
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Godkännande av uppdatering av Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 113 
  

Kyrkslätts för närvarande gällande miljöskyddsföreskrifter har trätt i kraft 
10.8.2006 (paragraf 8a 18.8.2010).Det har varit nödvändigt att uppdatera 
miljöskyddsföreskrifterna på grund av ändringar i lagstiftningen. 
Dessutom har målet med uppdateringen varit att förenkla och förtydliga 
strukturen i föreskrifterna. 
 
Byggnads- och miljönämnden godkände vid sitt sammanträde 25.8.2015 § 
128 förslaget till uppdatering av miljöskyddsföreskrifterna och motiveringarna 
för framläggning av ändringarna samt beslutade begära utlåtanden och 
åsikter av kommuninvånare, organisationer, grannkommuner och 
myndigheter, vars uppgiftsbeskrivning eller uppgifter man uppskattade att 
påverkas av ändringen i miljöskyddsföreskrifterna. Förslaget var framlagt och 
på remissrunda 7.9–2.10.2015. 
 
Under beredningen ändrades lagstiftningen gällande avloppsvatten på 
glesbygdsområden. Därmed var det skäl att också göra ändringar i kapitlet 
om avloppsvatten i miljöskyddsföreskrifterna.Byggnads- och miljönämnden 
godkände vid sitt sammanträde 30.8.2016 § 134 miljöskyddsföreskrifternas 
kapitel om avloppsvatten för framläggning.Förslaget till kapitel om 
avloppsvatten var framlagt och på remissrunda 5.9–14.10.2016. 
 
Vid behandlingen ville man vänta att ändringarna i lagstiftningen om 
behandling av avloppsvatten på glesbygden träder i kraft.  Det var också skäl 
att göra ändringar i kapitlet om bullerbekämpning. Byggnads- och 
miljönämnden godkände vid sitt sammanträde 4.4.2017 § 68 
miljöskyddsföreskrifternas kapitel om bullerbekämpning för framläggning. 
Förslaget var framlagt och på remissrunda 5.4–2.5.2017. 
 
En sammanfattning av utlåtandena och åsikterna samt hur de beaktas i det 
ändrade förslaget ingår som tilläggsmaterial. Förslaget till uppdatering av 
Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter för godkännande ingår som bilaga. 
 
Utförda ändringar har beskrivits noggrannare i promemorian som ingår som 
tilläggsmaterial. 
 
De viktigaste ändringarna i sammanfattad form: 
- Från bestämmelsetexten har tagits bort sådana ställen som redan ingår i 
andra författningar som gäller samma tema. 
- Kapitel 2 har redigerats så att den motsvarar den förnyade lagstiftningen om 
behandling av avloppsvatten på glesbygden. I fråga om strand- och 
grundvattenområden har man gett bestämmelser på grund av lokala 
förhållanden. 
- I kapitel 7 har man skärpt tröskeln för bulleranmälan på detaljplaneområden, 
och i bestämmelserna har man beaktat känsliga objekt. 
- Man har förbjudit att bygga jordvärmesystem som sträcker sig ända till 
grundvattnet på grundvattenområden av klass 1 och 2 (18 §). 
 
 
Enligt miljöskyddslagen (527/2914) får kommunen meddela sådana allmänna 
föreskrifter som gäller kommunen eller någon del av den (kommunala 
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miljöskyddsföreskrifter). Att besluta om ärendet hör enligt Kyrkslätts 
förvaltningsstadga (fge 13.3.2017, 18 §) till byggnads- och miljönämnden. 
 
 
Beredning: miljöchef Sari Soini, miljöplanerare och Merja Puromies, 
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- förslag till uppdatering av Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter,  
  bilaga 2 
 
 
Tilläggsmaterial: 
- Kyrkslätts kommuns gällande miljöskyddsföreskrifter 
- motiveringarna till ändringarna av miljöskyddsföreskrifter 
- sammandrag av utlåtanden och åsikter, alla utlåtandeomgångar 
- beaktande av utlåtanden och åsikter i det uppdaterade förslaget 
 
 
 

Förslag 
Miljöchefen: 
 
Byggnads- och miljönämnden godkänner förslaget till uppdatering av 
Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifter enligt bilagan. 
 
BEHANDLING: 
 
Under diskussionen gav ledamot Emmi Wehka-Aho följande ändringsförslag: 
 
"§ 14, punkt 2 med text stryks, (övriga områden). Motiveringar: Detaljplane- 
och övriga områden behandlas jämlikt, samma kriterier för alla områden." 
 
Ersättare Sanna Hartikainen understödde ändringsförslaget. 
 
Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett ändringsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder 
ändringsförslaget röstar ”nej”. Vid omröstningen, som förrättades genom 
namnupprop, gavs sex (6) ja-röster (Karlsson, Parviainen, Grönberg, 
Saranpää, Kämpe-Hellenius och Tammenmaa) och tre (3) nej-röster (Juuti, 
Wehka-aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att 
utgångsförslaget är nämndens beslut. 
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Beslut 
 Byggnads- och miljönämnden: 
  

Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
  
För kännedom 

Nylands NTM-central 
 

Besvärsanvisning 
Rättelseyrkande till byggnads- och miljönämnden 
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Genmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols 
beslut, Getberg, Oy Göran Hagelberg Ab 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 114 
  

Referens: Högsta förvaltningsdomstolens begäran om genmäle 5.5.2017, 
diarienr 1845, 1902 och 1907/1/17 
 
Byggnads- och miljönämnden beviljade 12.4.2016 § 87 Oy Göran Hagelberg 
Ab miljötillstånd för brytning och krossning av stenmaterial på Getbergs 
område. Besvär anfördes över beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol, som 
med sitt beslut 23.3.2017 17/0124/1 höll nämndens beslut i kraft. 
Förvaltningsdomstolen ändrade emellertid beslutets tillståndsbestämmelser 
till vissa delar och förminskade verksamhetsområdet. Besvär har vidare 
anförts över Vasa förvaltningsdomstols beslut hos högsta 
förvaltningsdomstolen, som bett Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd ge ett 
genmäle om besvären. 
 
 
Beredning: miljöinspektör Ville Alho, ville.alho(at)kirkkonummi.fi,  
tfn 050 350 3905 
 
 
Bilaga till föredragningslistan:  
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 17/0124/1 tehdyistä valituksista, bilaga 3 
 
 
Tilläggsmaterial: 
- valituskirjelmät 
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0124/1 
 
 
 

Förslag 
Miljöchefen: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar ge Vasa förvaltningsdomstol 
bemötandet som ingår som bilaga. 
 
 
BEHANDLING: 
  
Ordförande Corinna Tammenmaa föreslog att paragraferna 114-116 
behandlas samtidigt, eftersom de har samma beslutsförslag. Nämnden 
godkände förfarandet enhälligt. 
 
Under diskussionen föreslog ledamot Emmi Wehka-aho att ärendet bordläggs 
till följande sammanträde samt att tilläggstid begärs av högsta 
förvaltningsdomstolen för att ge bemötandet.  
 
Ledamot Robert Karlsson och ersättare Sanna Hartikainen understödde 
bordläggningsförslaget.  
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Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett bordläggningsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder fortsatt behandling vid detta sammanträde röstar ”ja” och 
de som understöder bordläggning röstar ”nej”. I omröstningen som förrättades 
genom namnupprop gavs fem (5) ja-röster (Parviainen, Grönberg, Saranpää, 
Kämpe-Hellenius och Tammenmaa) och fyra (4) nej-röster (Karlsson, Juuti, 
Wehka-aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till röstningsresultatet konstaterade ordföranden att nämnden 
fortsätter behandlingen av ärendet vid detta sammanträde. 
 
Under diskussionen gav ledamot Emmi Wehka-Aho följande ändringsförslag: 
 
”Byggnads- och miljönämnden ger högsta förvaltningsdomstolen följande 
bemötande: 
 
Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd tillämpade inte muraus-förordningen i 
sina beslut och har inte i beslutsfattandet beaktat gränsvärden eller avstånd 
till de närmaste objekten som blir störda, så som närrekreationsområdet eller 
fritidsbosättningen vilka är i regelbundet bruk. En felaktig uppfattning om 
tillämpningen av förordningen har påverkat bedömningen av 
placeringsplatsens lämplighet vid beslutsfattandet. 
 
Vasa förvaltningsdomstol har i sitt beslut konstaterat att muraus-förordningen 
ska iakttas och har även konstaterat att riktvärdena för bullret troligen 
överskrids på objekten som är utsatta för störningar och att projektet inte 
uppfyller minimikraven på avstånd. På grund av detta är invånarnas och 
miljöföreningens besvär motiverade och ärendena bör remitteras för ny 
prövning till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt.” 
 
  
Ledamot Robert Karlsson och ersättare Sanna Hartikainen understödde 
ändringsförslaget. 
 
Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett ändringsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder 
ändringsförslaget röstar ”nej”. I omröstningen som förrättades genom 
namnupprop gavs fem (5) ja-röster (Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-
Hellenius och Tammenmaa) och fyra (4) nej-röster (Karlsson, Juuti, Wehka-
aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att 
utgångsförslaget är nämndens beslut. 
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Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget. 
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Genmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols 
beslut, Getberg, Destia Oy 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 115 
  

Referens: Högsta förvaltningsdomstolens begäran om genmäle 5.5.2017, 
diarienr 1845, 1902 ja 1907/1/17 
 
Byggnads- och miljönämnden beviljade 12.4.2016 § 85 Destia Oy 
miljötillstånd för brytning och krossning av stenmaterial på Getbergs område. 
Besvär anfördes över beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol, som med sitt 
beslut  23.3.2017 17/0123/1 höll nämndens beslut i kraft. 
Förvaltningsdomstolen ändrade emellertid beslutets tillståndsbestämmelser 
till vissa delar och förminskade verksamhetsområdet. Besvär har vidare 
anförts över Vasa förvaltningsdomstols beslut hos högsta 
förvaltningsdomstolen, som bett Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd ge ett 
genmäle om besvären. 
 
 
Beredning: miljöinspektör Ville Alho, ville.alho(at)kirkkonummi.fi,  
tfn 050 350 3905 
 
 
Bilaga till föredragningslistan:  
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 17/0123/1 tehdyistä valituksista. bilaga 4 
 
 
Tilläggsmaterial: 
- valituskirjelmät 
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0123/1 
 
 
 

Förslag 
Miljöchefen: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar ge Vasa förvaltningsdomstol 
bemötandet som ingår som bilaga. 
 
BEHANDLING: 
  
Ordförande Corinna Tammenmaa föreslog att paragraferna 114-116 
behandlas samtidigt, eftersom de har samma beslutsförslag. Nämnden 
godkände förfarandet enhälligt. 
 
Under diskussionen föreslog ledamot Emmi Wehka-aho att ärendet bordläggs 
till följande sammanträde samt att tilläggstid begärs av högsta 
förvaltningsdomstolen för att ge bemötandet.  
 
Ledamot Robert Karlsson och ersättare Sanna Hartikainen understödde 
bordläggningsförslaget.  
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Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett bordläggningsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder fortsatt behandling vid detta sammanträde röstar ”ja” och 
de som understöder bordläggning röstar ”nej”. I omröstningen som förrättades 
genom namnupprop gavs fem (5) ja-röster (Parviainen, Grönberg, Saranpää, 
Kämpe-Hellenius och Tammenmaa) och fyra (4) nej-röster (Karlsson, Juuti, 
Wehka-aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till röstningsresultatet konstaterade ordföranden att nämnden 
fortsätter behandlingen av ärendet vid detta sammanträde. 
 
Under diskussionen gav ledamot Emmi Wehka-Aho följande ändringsförslag: 
 
”Byggnads- och miljönämnden ger högsta förvaltningsdomstolen följande 
bemötande: 
 
Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd tillämpade inte muraus-förordningen i 
sina beslut och har inte i beslutsfattandet beaktat gränsvärden eller avstånd 
till de närmaste objekten som blir störda, så som närrekreationsområdet eller 
fritidsbosättningen vilka är i regelbundet bruk. En felaktig uppfattning om 
tillämpningen av förordningen har påverkat bedömningen av 
placeringsplatsens lämplighet vid beslutsfattandet. 
 
Vasa förvaltningsdomstol har i sitt beslut konstaterat att muraus-förordningen 
ska iakttas och har även konstaterat att riktvärdena för bullret troligen 
överskrids på objekten som är utsatta för störningar och att projektet inte 
uppfyller minimikraven på avstånd. På grund av detta är invånarnas och 
miljöföreningens besvär motiverade och ärendena bör remitteras för ny 
prövning till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt.” 
 
  
Ledamot Robert Karlsson och ersättare Sanna Hartikainen understödde 
ändringsförslaget. 
 
Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett ändringsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder 
ändringsförslaget röstar ”nej”. I omröstningen som förrättades genom 
namnupprop gavs fem (5) ja-röster (Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-
Hellenius och Tammenmaa) och fyra (4) nej-röster (Karlsson, Juuti, Wehka-
aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att 
utgångsförslaget är nämndens beslut. 
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Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget. 
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Genmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols 
beslut, Getberg, Lemminkäinen Infra Oy 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 116 
  

Referens: Högsta förvaltningsdomstolens begäran om genmäle 5.5.2017, 
diarienr 1845, 1902 och 1907/1/17 
 
Byggnads- och miljönämnden beviljade 12.4.2016 § 83 Lemminkäinen Infra 
Oy miljötillstånd för brytning och krossning av stenmaterial på Getbergs 
område. Besvär anfördes över beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol, som 
med sitt beslut  23.3.2017 17/0111/1 höll nämndens beslut i kraft. 
Förvaltningsdomstolen ändrade emellertid beslutets tillståndsbestämmelser 
till vissa delar och förminskade verksamhetsområdet. Besvär har vidare 
anförts över Vasa förvaltningsdomstols beslut hos högsta 
förvaltningsdomstolen, som bett Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd ge ett 
genmäle om besvären. 
 
 
Beredning: miljöinspektör Ville Alho, ville.alho(at)kirkkonummi.fi  
 
 
Bilaga till föredragningslistan:  
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä 17/0111/1 tehdyistä valituksista, bilaga 5 
 
 
Tilläggsmaterial: 
- valituskirjelmät 
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0124/1 
 
 
 

Förslag 
Miljöchefen: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar ge Vasa förvaltningsdomstol 
bemötandet som ingår som bilaga. 
 
 
BEHANDLING: 
  
Ordförande Corinna Tammenmaa föreslog att paragraferna 114-116 
behandlas samtidigt, eftersom de har samma beslutsförslag. Nämnden 
godkände förfarandet enhälligt. 
 
Under diskussionen föreslog ledamot Emmi Wehka-aho att ärendet bordläggs 
till följande sammanträde samt att tilläggstid begärs av högsta 
förvaltningsdomstolen för att ge bemötandet.  
 
Ledamot Robert Karlsson och ersättare Sanna Hartikainen understödde 
bordläggningsförslaget.  
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Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett bordläggningsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder fortsatt behandling vid detta sammanträde röstar ”ja” och 
de som understöder bordläggning röstar ”nej”. I omröstningen som förrättades 
genom namnupprop gavs fem (5) ja-röster (Parviainen, Grönberg, Saranpää, 
Kämpe-Hellenius och Tammenmaa) och fyra (4) nej-röster (Karlsson, Juuti, 
Wehka-aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till röstningsresultatet konstaterade ordföranden att nämnden 
fortsätter behandlingen av ärendet vid detta sammanträde. 
 
Under diskussionen gav ledamot Emmi Wehka-Aho följande ändringsförslag: 
 
”Byggnads- och miljönämnden ger högsta förvaltningsdomstolen följande 
bemötande: 
 
Kyrkslätts byggnads- och miljönämnd tillämpade inte muraus-förordningen i 
sina beslut och har inte i beslutsfattandet beaktat gränsvärden eller avstånd 
till de närmaste objekten som blir störda, så som närrekreationsområdet eller 
fritidsbosättningen vilka är i regelbundet bruk. En felaktig uppfattning om 
tillämpningen av förordningen har påverkat bedömningen av 
placeringsplatsens lämplighet vid beslutsfattandet. 
 
Vasa förvaltningsdomstol har i sitt beslut konstaterat att muraus-förordningen 
ska iakttas och har även konstaterat att riktvärdena för bullret troligen 
överskrids på objekten som är utsatta för störningar och att projektet inte 
uppfyller minimikraven på avstånd. På grund av detta är invånarnas och 
miljöföreningens besvär motiverade och ärendena bör remitteras för ny 
prövning till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätt.” 
 
  
Ledamot Robert Karlsson och ersättare Sanna Hartikainen understödde 
ändringsförslaget. 
 
Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett ändringsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder 
ändringsförslaget röstar ”nej”. I omröstningen som förrättades genom 
namnupprop gavs fem (5) ja-röster (Parviainen, Grönberg, Saranpää, Kämpe-
Hellenius och Tammenmaa) och fyra (4) nej-röster (Karlsson, Juuti, Wehka-
aho och Hartikainen). 
 
Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att 
utgångsförslaget är nämndens beslut. 
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Beslut  
 Byggnads- och miljönämnden: 
 

Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget. 
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Utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland: HM Technics Oy muddrande av 
vattenområde och borttagande av jordras vid Vitträsk sjö samt tillstånd för förberedelser 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 117 
  

 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har bett Kyrkslätts 
miljövårdsmyndighet ge ett utlåtande om HM Technics Oy:s ansökan om 
tillstånd angående muddrande av vattenområde och borttagande av jordras 
vid stranden.  
 
HM Technics Oy ansöker om tillstånd enligt vattenlagen för borttagande av 
vattenväxter (vassrugge) och iståndsättande av det jordrasområde som 
orsakats av deponering av sprängsten år 2015. 
 
Dessutom ansöks om tillstånd att inleda arbetena innan beslutet om tillstånd 
vinner laga kraft. 
 
Ett sammandrag av projektet finns som tilläggsmaterial. Alla 
ansökningshandlingar finns att läsa på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 
 
 
Beredning: miljöchef Sari Soini, tfn 040 126 9678, 
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Tilläggsmaterial: 
- begäran om utlåtande och kungörelse 
- ansökningsbrev 
 
 
 

Förslag 
Miljöchefen: 
 
 
Byggnads- och miljönämnden ger Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
följande utlåtande: 
 
ESAVI/9630/2016 
Avlägsnande av vassrugge 
Området där det är meningen att avlägsna vassrugge verkar vara 
överdimensionerat med tanke på den nytta som söks. Vassrugge som 
avlägsnas får inte deponeras på markområde utan den ska transporteras till 
ett ändamålsenligt mottagningsställe. 
 
Iståndsättning av jordrasområdet 
Jordraset har varit ägnat att orsaka skadliga följder med tanke på 
vattenkvaliteten och ekologin av sjön Vitträsk. Dessutom ligger raset delvis på 
Vitträsks grundvattenområde av klass 1. Rasade massor klassificeras som 
avfall. Sökanden har inte tagit reda på rasets effekter. Fortsättning av 
skadliga följder som följd av iståndsättningsarbetet ska förhindras. 
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Utgångspunkten ska vara iståndsättning av området till det tillstånd som rått 
före jordraset och att återställa strandlinjen. Övriga lösningar förutsätter också 
tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. 
 
Massor som tas bort från rasområdet är avfall och deponering av dem på 
markområde förutsätter miljötillstånd för en jorddeponi. I fråga om 
grundvattenområde av klass 1 kan man inte bevilja miljötillstånd för en 
jorddeponi. Nämnden anser också att miljötillstånd för en jorddeponi inte är 
möjlig på strandområde. Massor som grävts från jordrasområdet ska 
transporteras till ett ändamålsenligt mottagningsställe för marktäkt. 
 
Den granskningsplan som sökanden framfört är ändamålsenlig. 
 
Tillstånd att inleda arbeten ska inte beviljas innan tillståndet vinner laga kraft. 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutade ge Regionförvaltningsverket i Södra 
Finland följande utlåtande: 
 
ESAVI/9630/2016 
Avlägsnande av vassrugge 
Området där det är meningen att avlägsna vassrugge verkar vara 
överdimensionerat med tanke på den nytta som söks. Vassrugge som 
avlägsnas får inte deponeras på markområde utan den ska transporteras till 
ett ändamålsenligt mottagningsställe. 
 
Iståndsättning av jordrasområdet 
Jordraset har varit ägnat att orsaka skadliga följder med tanke på 
vattenkvaliteten och ekologin av sjön Vitträsk. Dessutom ligger raset delvis på 
Vitträsks grundvattenområde av klass 1. Rasade massor klassificeras som 
avfall. Sökanden har inte tagit reda på rasets effekter. Fortsättning av 
skadliga följder som följd av iståndsättningsarbetet ska förhindras. 
 
Utgångspunkten ska vara iståndsättning av området till det tillstånd som rått 
före jordraset och att återställa strandlinjen. Övriga lösningar förutsätter också 
tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. 
 
Massor som tas bort från rasområdet är avfall och deponering av dem på 
markområde förutsätter miljötillstånd för en jorddeponi. I fråga om 
grundvattenområde av klass 1 kan man inte bevilja miljötillstånd för en 
jorddeponi. Nämnden anser också att miljötillstånd för en jorddeponi inte är 
möjlig på strandområde. Massor som grävts från jordrasområdet ska 
transporteras till ett ändamålsenligt mottagningsställe för marktäkt. 
 
Den granskningsplan som sökanden framfört är ändamålsenlig. 
 
Tillstånd att inleda arbeten ska inte beviljas innan tillståndet vinner laga kraft. 
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Överföring av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt för byggnadstillsynens del 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 118 
  

I enlighet med Kyrkslätts kommuns förvaltningsstadga, som godkändes av 
kommunfullmäktige och som trädde i kraft 1.6.2017, fungerar byggnads- och 
miljönämnden som Kyrkslätts kommuns miljöskyddsmyndighet och 
byggnadstillsynsmyndighet, och nämnden beslutar om ärenden enligt § 77 i 
förvaltningsstadgan.  
Enligt förvaltningsstadgan kan nämnden överföra beslutanderätt och 
befogenheter till nämnden underställd tjänsteinnehavare.  
  
Enligt 78 § i förvaltningsstadgan föredrar ledande byggnadsinspektören 
ärenden som hör till nämndens allmänna uppgifter och till byggnadstillsynens 
lagstadgade uppgifter. Ärenden som hör till nämndens uppgiftsområde 
föredras av de tjänsteinnehavare som nämnden förordnat.  
  
Byggnads- och miljönämnden har förordnat föredragandena inom sitt 
verksamhetsområde och beslutat om överföring av sin beslutanderätt till 
tjänsteinnehavare 17.3.2009 § 41, 15.11.2011 § 177, 24.1.2012 § 27, 
13.5.2014 § 66, 14.4.2015 § 61 och 1.3.2016 § 37. 
 
 
Beredning: Panu Latvala, ledande byggnadsinspektör 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Överföring av nämndens beslutanderätt beträffande byggnadstillsynen till 
tjänsteinnehavare enligt 77 § i förvaltningsstadgan  
 
1. Ledande byggnadsinspektörens beslutanderätt: 
 
- beslutar inom sitt ansvarområde om beviljande av bygglov, då byggprojektet 
har en våningsyta på högst 1500 m2 (MBL 125.1 – 4 §) 
- beslutar om beviljande av bygglov för viss tid, då nybyggnadsprojektet har 
en våningsyta på högst 100 m2 (MBL 125.5 §) 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden inte enbart gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §) 
- beslutar om rivningslov för en byggnad (MBL 127 §) 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om tillstånd för miljöåtgärder då byggandet 
gäller en byggplats (MBL 128 §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
nämnden beviljat (MBL 143.2 §) 
- beslutar om bygglov för en tillfällig byggnad, då det är fråga om en tillfällig 
bas bestående av baracker på en arbetsplats (MBL 176 §) 
- inom sitt verksamhetsområde besluta om krav på en 
kvalitetssäkringsutredning (MBL 121 a §) 
- beslutar om ändringstillstånd och mindre utvidgningar i fråga om tillstånd 
som nämnden beviljat samt beslutar om givande av samtycke till avvikelse 
från den plan som godkänts i beslutet om bygget (MBL 150 e §) 
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- fattar ett särbeslut om en persons behörighet att verka som planerare i 
ifrågavarande projekt (MBL 120 f §)  
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som nämnden 
avgjort och som vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
- beslutar om återkallande av godkännandet av en arbetsledare (MBL 122 §) 
- behandlar inom sitt ansvarsområde åtgärdsanmälningar enligt 
byggnadsordningen 
- beslutar i enskilda fall om beviljande av uppskov med erläggande av 
offentligrättslig eller privaträttslig avgift (BM 15.11.2011 § 177) 
 
2. Tillståndsarkitektens beslutanderätt:  
 
- avgör särskilda förutsättningar för bygglov enligt MBL 137 § (avgörande som 
gäller planeringsbehov)  
- beslutar om beviljande av bygglov, då byggprojektet gäller 
- för häst- och djurhållning samt åtgärdstillstånd och -anmälningar i anslutning 
till dessa (MBL 125.1–4 §; byggnadsordningen 20 § punkt 7)  
- byggnad eller miljö som avses bli skyddade 
- beslutar om ändringstillstånd och mindre utvidgningar i fråga om tillstånd 
som vederbörande själv avgjort samt beslutar om givande av samtycke till 
avvikelse från den plan som godkänts i beslutet om bygget (MBL 150 e §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 143.2 §) 
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
 
3. Byggnadsinspektörens beslutanderätt, var och en inom sitt ansvarsområde  
 
- beslutar inom sitt ansvarområde om beviljande av bygglov, då byggprojektet 
har en våningsyta på högst 1500 m2 (MBL 125.1–4 §) 
- beslutar om ändringstillstånd och mindre utvidgningar i fråga om tillstånd 
som vederbörande själv avgjort samt beslutar om givande av samtycke till 
avvikelse från den plan som godkänts i beslutet om bygget (MBL 150 e §) 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden inte enbart gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §)  
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av tillstånd för miljöåtgärder 
när åtgärden gäller byggplatsen och inte enbart trädfällning (MBL 128 §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 143.2 §) 
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
- behandlar inom sitt ansvarsområde åtgärdsanmälningar enligt 
byggnadsordningen 
 
4. Rådgivningsingenjörens beslutanderätt: 
 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden inte enbart gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §) 
- behandlar inom sitt ansvarsområde åtgärdsanmälningar enligt 
byggnadsordningen 
 
5. Miljöplanerarens beslutanderätt: 
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- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av tillstånd för miljöåtgärder 
då åtgärden gäller något annat ställe en byggplats (MBL 128 §) 
 
6. Miljöinspektörens beslutanderätt, var och en inom sitt ansvarsområde: 
 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 143.2 §) 
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
 
7. FVA-inspektörens beslutanderätt: 
 
- godkänna specialplanerare inom sitt verksamhetsområde (planerare för 
fastighetens vatten- och avloppsapparatur samt planerare för 
ventilationsapparaturen, MBL 120 c §) 
- godkänna arbetsledare inom sitt verksamhetsområdes specialbranscher 
(ansvariga arbetsledare för byggande av fastighetens vatten- och 
avloppsapparatur samt ventilationsapparatur, MBL 122 a §) 
- besluta om beviljande av bygglov inom sitt verksamhetsområde då det 
enbart gäller reparations- och ändringsarbeten som inverkar på byggnadens 
hälsomässiga förhållanden (arbeten som avses i MBL 125.3 §) 
- besluta om beviljande av bygglov inom sitt verksamhetsområde då det 
enbart gäller reparations- och ändringsarbeten som gäller byggnadens 
tekniska system (arbeten som avses i MBL 125.4 §) 
- inom sitt verksamhetsområde besluta om krav på en 
kvalitetssäkringsutredning (MBL 121 a §) 

 
Om tjänsteinnehavarens ansvarsområde finns mera detaljerade 
bestämmelser i befattningsbeskrivningen. 

 
Protokollet justeras för denna paragrafs del vid sammanträdet. 

 
BEHANDLING: 
 
Under diskussionen föreslog ledamot Emmi Wehka-aho som ändringsförslag 
till nämnden att punkt fem (5) i beslutsförslaget stryks (inte delegeras). 
 
Ordförande Corinna Tammenmaa understödde ändringsförslaget. 
 
Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och konstaterade att ledamot 
Emmi Wehka-aho har gett ett ändringsförslag som har fått understöd, så 
nämnden måste rösta om det.  
 
Ordföranden framställde följande omröstningsproposition, som godkändes: 
De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder 
ändringsförslaget röstar ”nej”. Vid omröstningen, som förrättades genom 
namnupprop, gavs tre (3) ja-röster (Parviainen, Saranpää och Kämpe-
Hellenius) och fem (5) nej-röster (Karlsson, Juuti, Wehka-aho, Hartikainen 
och Tammenmaa). 
 
Med hänvisning till omröstningsresultatet konstaterade ordföranden att 
ändringsförslaget är nämndens beslut. 
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Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med det ändrade beslutsförslaget: 

 
Överföring av nämndens beslutanderätt beträffande byggnadstillsynen till 
tjänsteinnehavare enligt 77 § i förvaltningsstadgan  
 
1 Ledande byggnadsinspektörens beslutanderätt: 
 
- beslutar inom sitt ansvarområde om beviljande av bygglov, då byggprojektet 
har en våningsyta på högst 1500 m2 (MBL 125.1 – 4 §) 
- beslutar om beviljande av bygglov för viss tid, då nybyggnadsprojektet har en 
våningsyta på högst 100 m2 (MBL 125.5 §) 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden inte enbart gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §) 
- beslutar om rivningslov för en byggnad (MBL 127 §) 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om tillstånd för miljöåtgärder då byggandet 
gäller en byggplats (MBL 128 §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
nämnden beviljat (MBL 143.2 §) 
- beslutar om bygglov för en tillfällig byggnad, då det är fråga om en tillfällig 
bas bestående av baracker på en arbetsplats (MBL 176 §) 
- inom sitt verksamhetsområde besluta om krav på en 
kvalitetssäkringsutredning (MBL 121 a §) 
- beslutar om ändringstillstånd och mindre utvidgningar i fråga om tillstånd 
som nämnden beviljat samt beslutar om givande av samtycke till avvikelse 
från den plan som godkänts i beslutet om bygget (MBL 150 e §) 
- fattar ett särbeslut om en persons behörighet att verka som planerare i 
ifrågavarande projekt (MBL 120 f §)  
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som nämnden 
avgjort och som vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
- beslutar om återkallande av godkännandet av en arbetsledare (MBL 122 §) 
- behandlar inom sitt ansvarsområde åtgärdsanmälningar enligt 
byggnadsordningen 
- beslutar i enskilda fall om beviljande av uppskov med erläggande av 
offentligrättslig eller privaträttslig avgift. (BM 15.11.2011 § 177) 
 
2 Tillståndsarkitektens beslutanderätt:  
 
- avgör särskilda förutsättningar för bygglov enligt MBL 137 § (avgörande som 
gäller planeringsbehov)  
- beslutar om beviljande av bygglov, då byggprojektet gäller 
- för häst- och djurhållning samt åtgärdstillstånd och -anmälningar i anslutning 
till dessa (MBL 125.1–4 §; byggnadsordningen 20 § punkt 7)  
- byggnad eller miljö som avses bli skyddade 
- beslutar om ändringstillstånd och mindre utvidgningar i fråga om tillstånd 
som vederbörande själv avgjort samt beslutar om givande av samtycke till 
avvikelse från den plan som godkänts i beslutet om bygget (MBL 150 e §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 143.2 §) 
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
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3 Byggnadsinspektörens beslutanderätt, var och en inom sitt ansvarsområde  
 
- beslutar inom sitt ansvarområde om beviljande av bygglov, då byggprojektet 
har en våningsyta på högst 1500 m2 (MBL 125.1–4 §) 
- beslutar om ändringstillstånd och mindre utvidgningar i fråga om tillstånd 
som vederbörande själv avgjort samt beslutar om givande av samtycke till 
avvikelse från den plan som godkänts i beslutet om bygget (MBL 150 e §) 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden inte enbart gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §)  
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av tillstånd för miljöåtgärder 
när åtgärden gäller byggplatsen och inte enbart trädfällning (MBL 128 §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 143.2 §) 
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
- behandlar inom sitt ansvarsområde åtgärdsanmälningar enligt 
byggnadsordningen 
 
4 Rådgivningsingenjörens beslutanderätt 
 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden inte enbart gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §) 
- behandlar inom sitt ansvarsområde åtgärdsanmälningar enligt 
byggnadsordningen 
 
 
5 Miljöinspektörens beslutanderätt, var och en inom sitt ansvarsområde: 
 
- beslutar inom sitt ansvarsområde om beviljande av åtgärdstillstånd, då 
åtgärden gäller byggande eller ändring av ett fastighetsspecifikt 
avloppssystem (MBL 126 a §) 
- beslutar om förlängning av giltighetstiden för tillstånd i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 143.2 §) 
- godkänner den ansvarige arbetsledaren i fråga om tillstånd som 
vederbörande själv avgjort (MBL 122 §) 
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6 FVA-inspektörens beslutanderätt: 
 
- godkänna specialplanerare inom sitt verksamhetsområde (planerare för 
fastighetens vatten- och avloppsapparatur samt planerare för 
ventilationsapparaturen, MBL 120 c §) 
- godkänna arbetsledare inom sitt verksamhetsområdes specialbranscher 
(ansvariga arbetsledare för byggande av fastighetens vatten- och 
avloppsapparatur samt ventilationsapparatur, MBL 122 a §) 
- besluta om beviljande av bygglov inom sitt verksamhetsområde då det 
enbart gäller reparations- och ändringsarbeten som inverkar på byggnadens 
hälsomässiga förhållanden (arbeten som avses i MBL 125.3 §) 
- besluta om beviljande av bygglov inom sitt verksamhetsområde då det 
enbart gäller reparations- och ändringsarbeten som gäller byggnadens 
tekniska system (arbeten som avses i MBL 125.4 §) 
- inom sitt verksamhetsområde besluta om krav på en 
kvalitetssäkringsutredning (MBL 121 a §) 
 
 
Om tjänsteinnehavarens ansvarsområde finns mera detaljerade bestämmelser 
i befattningsbeskrivningen. 
 
 
Protokollet justerades för denna paragrafs del vid sammanträdet. 
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Tillfälligt bygglov 17-108-A / Gesterby, lägenheterna 418-1-95, 418-1-81 och 418-1-241 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 119 
  

Ärende 
Tillfälligt bygglov MBL 176 § 
 
Byggplats 
GESTERBY, 257-418-0001-0095 
Gesterbybågen 3, 02400 Kyrkslätt 
Fastighetens namn KYRKSLÄTTS SAMSKOLA 
Areal  24 250 m² 
Planläggningssituation   YO Kvartersområde för byggnader som tjänar 
undervisningsverksamhet  
Planläggningssituation 2979 
 
Byggplats 
GESTERBY, 257-418-0001-0081 
Vilhelmsbergsvägen 4, 02400 Kyrkslätt. 
Fastighetens namn PORKKALAN YHTEISKOULU 
Areal  20 470 m² 
Planläggningssituation   YO Kvartersområde för byggnader som tjänar 
undervisningsverksamhet 
Planläggningssituation 2979 
 
Byggplats 
GESTERBY, 257-418-0001-0241 
Gesterby skolcentrum 3, 02410 Kyrkslätt. 
Fastighetens namn GESTERBY GÅRD 
Areal  450 623 m² 
Planläggningssituation 2979 
 
Sökande 
Kyrkslätts kommun 
PB 20, 02401 KYRKSLÄTT 
 
Åtgärd 
Tillfälliga ersättande utrymmen för småbarnspedagogiken (Winellska skolan) 
för dagtidsbruk i fem års tid på den nuvarande bollplanens område (två 
byggnader, totalt 2 392 m2) 
 
Sökanden anhåller om tillstånd att inleda byggarbetena beträffande 
grundläggningen innan beslutet vunnit laga kraft. 
 
Tilläggsutredning 
Flyttbara ersättande utrymmen, två skolbyggnader. För byggnaderna söks ett 
tillfälligt lov på fem år. Det maximala antalet personer per byggnad är 250 
personer. Kyrkslätts kommun har konkurrensutsatt de ersättande utrymmena 
med uthyrningsprincip och hyresavtalet görs på fem år. 
Det vinnande anbudet lämnades av Parmaco Oy, som verkar som 
huvudsaklig genomförare av projektet. 
 
Det gäller de ersättande utrymmena för Gesterby svenska skolcentrums 
(Winellska skolans) B-byggnad. Alla elever och hela personalen i byggnaden 
flyttas till de ersättande utrymmena. 
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Rivningstillstånd söks skilt för den gamla B-byggnaden. Byggnaden ifråga 
kommer att rivas på grund av de nuvarande inneluftsproblemen och 
byggnadens dåliga tekniska skick. 
Våningsyta 2392 m² 
Totalyta 2392 m² 
Rymlighet 9100 m² 
 
 
Beredning: ledande byggnadsinspektör Panu Latvala, 
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- päätösehdotus, bilaga 6 
 
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören 
 
Föredraganden föreslår att lovet beviljas. 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. 

  
 _____ 
 

Lösen: 11 647,50 
 

Givande av beslut: 
Beslutet ges efter anslag 8.6.2017 då parterna anses ha fått del av det. Den 
sista inlämningsdagen för besvär över lovbeslutet är 10.7.2017. 

 
Tillståndets giltighetstid: 
Tillståndet är i kraft t.o.m. 11.7.2022. 

 
För beslutet uppbärs en lösenavgift som byggnads- och miljönämnden 
fastställt 9.12.2014 § 144. 
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Bygglov 17-110-A / Tolls, lägenheterna 486-1-478 och 486-1-477 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 120 
  

Ärende  
Bygglov  
 
Byggplats   
TOLLS, 257-486-0001-0478 
Mytvägen 17, 02400 Kyrkslätt 
Fastighetens namn K655T1 
Areal  1 836 m² 
Planläggningssituation 13700/3100 
Byggd våningsyta 0 m² 
 
Byggplats   
TOLLS, 257-486-0001-0477 
Mytvägen 17, 02400 Kyrkslätt 
Fastighetens namn K655T2 
Areal  2 546 m² 
Planbestämmelse  VL närrekreationsområde 
Planläggningssituation Detaljplan 13700/3100 
Byggd våningsyta 0 m² 
 
Sökande  
Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Kurvi 2 
Asunto Oy Kirkkonummen Tolsan Kurvi 1 
 
Åtgärd  
Byggs två flervåningshus med delvis fem och delvis sex våningar, vars sjätte 
våning är en vind. 
 
83 bostäder. 
 
Tilläggsutredning  
I ansökan behandlas också byggplatsen på tomt  257-486-1-477. 
Tomterna slås ihop under byggtiden. 
 
Våningsyta 4 570 m² 
Totalyta 5 879 m² 
Rymlighet 18 000 m² 
 
Undantag  
Gemensamt skyddsrum  
I byggnaden finns enbart bostäder som öppnar sig mot banan i sydost, vilket 
är ett varmt och ljust vädersträck. 
 
 
Beredning: ledande byggnadsinspektör Panu Latvala 
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- päätösehdotus, bilaga 9 
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Förslag 

Ledande byggnadsinspektören: 
 
Föredraganden föreslår att lovet beviljas. 
 
 

Beslut  
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
____ 
 
Lösen: 49 833,80  
 
 
Givande av beslut:  
Beslutet ges efter anslag 8.6.2017 då parterna anses ha fått del av det. Den 
sista inlämningsdagen för besvär över lovbeslutet är 10.7.2017. 
 
Tillståndets giltighetstid: 
Tillståndet är i kraft t.o.m. 11.7.2022. 
 
För beslutet uppbärs en lösenavgift som byggnads- och miljönämnden 
fastställt 9.12.2014 § 144. 
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Bygglov 17-114-A / Överby 496-4-83, As Oy Kirkkonummen Hattara 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 121 
  

Ärende 
Bygglov 
Inkom till Lupapiste 22.3, kompletterades 29.5.2017 
 
Byggplats 
ÖVERBY, 257-496-0004-0083 
Sockerbruksvägen 11, 02460 Kantvik 
Fastighetens namn K4036T2A 
Areal  3996 m² 
Planläggningssituation A Kvartersområde för bostadshus 
Planläggningssituation Detaljplan 2922 
Tillåten våningsyta  1500 m² 
 
Sökande 
As Oy Kirkkonummen Hattara 
Panuvägen 11, PB 36, 00620 HELSINGFORS 
 
Åtgärd 
Flervåningsbostadshus i tre våningar och med källare, inglasade balkonger 
(18 bostäder) 
 
Tilläggsutredning 
Byggnaden är en del av Asunto Oy Kirkkonummen Hattara som består av ett 
flervåningsbostadshus som byggs på två bredvidliggande byggplatser (kvarter 
4037, tomterna 2 och 3). 
 
Våningsyta 1550 m² 
Totalyta 1781 m² 
Rymlighet 6051 m² 
 
Undantag 
Bolagets gemensamma skyddsrum ligger i kvarter 4028, tomt 2 i Kantvik med 
servitutsavtal. 
 
Bolaget har utrymmen för gemensam användning med tomt 3 i kvarter 4037. 
Dessa är bastuavdelning, tvättstuga, torkrum, tekniska utrymmen, förråd, 
vistelse- och lekområden samt insamlingsplats för avfall, för vilket det finns ett 
skilt servitutsavtal (Rasitesopimus Hattara T2A T3B keskinäiset rasitteet.pdf). 
En gemensam gatuanslutning med rågrannen på den sydvästra sidan, vars 
tillträde sker längs denna fastighet med servitutsavtal. Den andra 
byggplatsens lek- och vistelseområde finns på denna byggplats med 
servitutsavtal. 
 
Man avviker från gränsen till det riktgivande parkeringsområdet i detaljplanen. 
 
 
Beredning: ledande byggnadsinspektör Panu Latvala, 
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi  
  
Bilaga till föredragningslistan: 
- päätösehdotus, bilaga 11 
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BEHANDLING: 
 
Ordförande Corinna Tammenmaa föreslog att paragraferna 121 och 122 
behandlas samtidigt. Nämnden godkände förfarandet enhälligt. 
 
 
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Föredraganden föreslår att det ansökta lovet beviljas. 
 
 

Beslut  
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
____ 
 
Lösen: 11 806,20 
 
 
Givande av beslut:  
Beslutet ges efter anslag 8.6.2017 då parterna anses ha fått del av det. Den 
sista inlämningsdagen för besvär över lovbeslutet är 10.7.2017. 
 
Tillståndets giltighetstid: 
Tillståndet är i kraft t.o.m. 11.7.2022. 
 
För beslutet uppbärs en lösenavgift som byggnads- och miljönämnden 
fastställt 9.12.2014 § 144. 
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Bygglov 17-115-A / Överby 496-4-183 / Fastighets Ab Vak c/o Varuboden-Osla 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 122 
  

Ärende 
Bygglov 
Inkom till Lupapiste 22.3, kompletterades 29.5.2017 
 
Byggplats 
ÖVERBY, 257-496-0004-0183 
Sockerstigen 7, 02460 Kantvik 
Fastighetens namn K4037 T3 
Areal 2925 m² 
Planläggningssituation AK Kvartersområde för flervåningshus 
Planläggningssituation  Detaljplan 2922 
Tillåten våningsyta 1500 m² 
 
Sökande 
Fastighets Ab Vak c/o Varuboden-Osla 
PB 35, 01531 VANDA 
 
Åtgärd 
Flervåningsbostadshus i tre våningar och med källare, inglasade balkonger 
(24 bostäder) 
samt avfallsskjul 
 
Tilläggsutredning 
Projektet är en del av Asunto Oy Kirkkonummen Hattara som består av ett 
flervåningsbostadshus som byggs på två bredvidliggande byggplatser (kvarter 
4037, tomterna 2 och 3). 
 
 
 
Våningsyta 1544 m² 
Totalyta 1800 m² 
Rymlighet 6056 m² 
 
Undantag 
Bolaget har utrymmen för gemensam användning med tomt 3 i kvarter 4037. 
De är 
bastuavdelning, tvättstuga, torkrum, tekniska utrymmen, förråd, vistelse- och 
lekområden samt insamlingsplats för avfall. 
 Om det här upprättats ett separat servitutsavtal (Rasitesopimus Hattara T2A 
T3B keskinäiset rasitteet.pdf). 
 
 
Bilplatser placeras på byggnadsytan. 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- päätösehdotus, bilaga 12 
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Behandling 
Ordförande Corinna Tammenmaa föreslog att paragraferna 121 och 122 
behandlas samtidigt. Nämnden godkände förfarandet enhälligt. 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Föredraganden föreslår att lovet beviljas. 
 
 

Beslut  
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
 
____ 
 
Lösen: 11 695,00 
 
 
Givande av beslut:  
Beslutet ges efter anslag 8.6.2017 då parterna anses ha fått del av det. Den 
sista inlämningsdagen för besvär över lovbeslutet är 10.7.2017. 
 
Tillståndets giltighetstid: 
Tillståndet är i kraft t.o.m. 11.7.2022. 
 
För beslutet uppbärs en lösenavgift som byggnads- och miljönämnden 
fastställt 9.12.2014 § 144. 
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Utlåtande 17-7-LAU till Helsingfors förvaltningsdomstol / Bibehållande av förordnande att avbryta 
byggarbeten 17-3-MK / Strömsby 481-1-120-V2 och 237 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 123 
  

Byggnads- och miljönämnden som fungerar som byggnadstillsynsmyndighet i 
Kyrkslätts kommun har 7.3.2017 § 43 bibehållit tjänsteinnehavarens 
10.2.2017 utfärdade förordnande om avbrytande av olovligt inlett 
landskapsändrande jordbyggnadsarbete samt byggnadsarbete och 
uppmaning att upphöra med olovlig användning och avlägsna olovlig 
jordfyllnad, byggnader och konstruktioner på grundval av markanvändnings- 
och bygglagen, ifall inte annat föranleds av loven som beviljas. 
 
Fastighetens innehavare har anfört besvär över beslutet och Helsingfors 
förvaltningsdomstol ber nämnden ge ett utlåtande i ärendet senast 8.6.2017. 
 
 
Beredning: ledande byggnadsinspektör Panu Latvala, 
fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- lausunto 17-7-LAU Helsingin hallinto-oikeudelle, bilaga 10 
  
 
 

Förslag 
Ledande byggnadsinspektören: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar ge Helsingfors förvaltningsdomstol 
utlåtandet som ingår som bilaga 10. 
 
Nämnden beslutar även att justera protokollet för denna paragrafs del vid 
sammanträdet. 
  

 
Beslut 

Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
 
Nämnden beslutade också justera protokollet för denna paragrafs del vid 
sammanträdet. 
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Ansökan om undantag 17-24-POI / Gesterby 418-17-0 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 124 
  

Ärende 
Beslut om undantag MBL 58 § (byggnadsinskränkning i detaljplanen) 
Ansökan inkom 2.5.2017, utlåtandena inkom 10.5.2017, kompletterades 
16.5.2017. 
 
Byggplats 
GESTERBY, 257-418-0017-0000 
Gesterbyvägen 41, 02400 Kyrkslätt 
Fastighetens namn: URHEILUPUISTO 
Areal  130635 m² 
Planläggningssituation   Kvartersområde för byggnader som tjänar  
  idrottsverksamhet (YU) 
Planläggningssituation 2979 
Byggd våningsyta 8311 m² 
 
Sökande 
Venturasport Oy 
Sandvikskajen 17b, 00180 HELSINFFORS 
 
Åtgärd 
Utvidgning av allaktivitetshall med idrottshall, totalyta 2679 m² 
Placering av parkeringsplatser på YU-område 
 
Hörande 
Kommunen har hört grannarna med e-post som skickats 2.5.2017 (en del) 
samt med brev som skickats 3.5.2017 (en del, vanligt brev). 
 
Undantag 
MBL 58 § (placering av parkering på detaljplanens YU-område) 
 
 
Beredning: tillståndsarkitekt Arja Sihvola, tfn 09 2967 2673, 
arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- beslutsförslag, bilaga 7 
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Förslag 
Tillståndsarkitekten: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag med stöd av MBL 
171 §.  Det finns särskilda förutsättningar för ansökan om bygglov. 
 
Villkor: 
1) I samband med bygglovet bör planläggningens utlåtanden beaktas: bl.a. 
från parkeringsområdet norr om området avlägsnas från områdets östra ända 
minst en parkeringsplats från båda rader för planteringar. 
 
 
Även på planteringsområdet öster om parkeringsplatsen, dit man har anvisat 
55 bilplatser, ska man plantera en trädrad. 
 
Därtill ska nybyggnadens huvudingång beläggas med plattor. 
Allaktivitetshallens olovliga bilplatser ska avlägsnas, och området framför 
huvudingången ska beläggas med plattor. 
 
2) I samband med bygglovet bör idrottsväsendets utlåtande beaktas: bl.a. 
allaktivitetsarenans områdesreservering ska anvisas och graffitiväggens plats 
ska godkännas i idrottsväsendet. 
 
 
Idrottsparkens befintliga parkeringsplatser är för tillfället - och ska också i 
fortsättningen vara - avsedda för den övriga idrottsparken. 
De kan inte anvisas för det här projektet. 
 
 
Motivering för beslutsförslaget: 
 
Det är fråga om undantag från detaljplanen så att parkeringsplatser placeras 
på detaljplanens YU-område i stället för LPA-området. 
 
Planläggaren förordar projektet. 
I villkoren för beslutet har man beaktat det som framförts i planläggningens 
och idrottsväsendets utlåtanden. 
 
Med beaktande av ovannämnda omständigheter medför projektet inte i MBL 
172 § avsedd olägenhet för planläggning, genomförande av planen eller 
annan reglering av områdesanvändningen. 
 
 
 

Beslut 
 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
 
_____ 
 
Lösen: 1 300,00 
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Sökanden måste få åtgärdstillstånd/bygglov av byggnads- och 
miljönämnden/byggnadsinspektören innan byggåtgärder inleds. Detta beslut 
är i kraft ett år från anslagsdagen 15.6.2017.  
 
Byggåtgärder får inte heller vidtas förrän beslutet om undantag/avgörandet 
som gäller planeringsbehov har vunnit laga kraft. Man försäkrar sig om att 
beslutet vunnit laga kraft hos besvärsmyndighetens registratorskontor. 
Adressen framgår av besvärsanvisningen. Bygglov kan sökas innan beslutet 
om undantag/avgörande som gäller planeringsbehov har vunnit laga kraft.  
 
För beslutet uppbärs en lösenavgift som byggnads- och miljönämnden 
fastställt 9.12.2014 § 144. 
 
Beslutet sänds i enlighet med 174.4 § MBL och 88 § MBF till närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Nyland. 
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Ansökan om undantag 17-18-POI / Hila, lägenheterna 426-4-110, 426-4-111 och 426-4-109 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 125 
  

Ärende 
Undantag MBL 72 § 1 mom. och 2 mom. 
Ansökan inkom 30.1.2017, hörandet utfördes 26.5.2017. 
 
Byggplats 
HILA, 257-426-0004-0110 
Östigen 23, 02480 Kyrkslätt 
Fastighetens namn KAP-MOCK I 
Areal 3380 m² 
Byggd våningsyta 70 m² 
 
Byggplats 
HILA, 257-426-0004-0111 
Östigen 23, 02480 Kyrkslätt 
Fastighetens namn KAP-MOCK II 
Areal 363 m² 
Byggd våningsyta 70 m² 
 
Byggplats 
HILA, 257-426-0004-0109 
Östigen 23, 02480 Kyrkslätt 
Fastighetens namn KAP-MOCK 
Areal 2620 m² 
Byggd våningsyta 70 m² 
 
Åtgärd 
Byggande av sidofritidsbyggnad, 50 v-m2, I, ingen bostad 
 
Hörande 
Kommunen har hört grannarna med brev som skickats 4.5.2017. 
 
 
Beredning: tillståndsarkitekt Arja Sihvola, tfn 09 2967 2673, 
arja.k.sihvola(at)kirkkonummi.fi 
 
 
Bilaga till föredragningslistan: 
- beslutsförslag, bilaga 8 
 
 
 

Förslag 
Tillståndsarkitekten: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar bevilja undantag med stöd av MBL 
171 §. Det finns särskilda förutsättningar för ansökan om bygglov. 
 
Villkor: 
1) Egnahemshuset placeras på minst 8 meters avstånd från stranden och 
man undviker onödig konstgjord fyllning av terrängen nära gränsen. 
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2) Sidofritidsbyggnaden ska placeras högst 20 m från huvudfritidsbyggnaden. 
3) Sidobostaden anpassas till terrängens höjdläge och höjs inte i onödan. 
4) Man ska i situationsplanen presentera de träd, t.ex. granar och tallar, som 
planteras vid den norra gränsen. En del av träden som planteras ska vara 3-5 
meter höga. Några träd (gran/tall) planteras också på Carinedals sida istället 
för det träd som fälldes där. 
 
 
Motivering för beslutsförslaget 
Det gäller byggande av en sidofritidsbyggnad på fritidsbyggnadsområde (RA) 
av delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden. Även om det är fråga 
om undantag beviljas inte en ny egen byggplats för sidofritidsbostaden i 
beslutet, utan det är fråga om en mindre fritidsbyggnad på samma byggplats. 
Projektet stämmer överens med byggnadsordningen. 
 
Planläggaren har inget att anmärka gällande projektet. Grannarna har inget 
att anmärka på projektet. 
 
Med beaktande av ovannämnda omständigheter medför projektet inte i MBL 
172 § avsedd olägenhet för planläggning, genomförande av planen eller 
annan reglering av områdesanvändningen. 
 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
 
_____ 
 
Lösen: 1 300,00 
 
Sökanden måste få åtgärdstillstånd/bygglov av byggnads- och 
miljönämnden/byggnadsinspektören innan byggåtgärder inleds. Detta beslut 
är i kraft ett år från anslagsdagen 15.6.2017.  
 
Byggåtgärder får inte heller vidtas förrän beslutet om undantag/avgörandet 
som gäller planeringsbehov har vunnit laga kraft. Man försäkrar sig om att 
beslutet vunnit laga kraft hos besvärsmyndighetens registratorskontor. 
Adressen framgår av besvärsanvisningen. Bygglov kan sökas innan beslutet 
om undantag/avgörande som gäller planeringsbehov har vunnit laga kraft.  
 
För beslutet uppbärs en lösenavgift som byggnads- och miljönämnden 
fastställt 9.12.2014 § 144. 
 
Beslutet sänds i enlighet med 174.4 § MBL och 88 § MBF till närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Nyland. 
 
 
 
 

För kännedom     
Granne som inlämnat anmärkning 
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Föreläggande av löpande vite 
 
Byggnads- och miljönämnden 07.06.2017 § 126 
  

Till ägaren har 18.22.2014 skickats ett förordnade om att skydda en 
kulturhistoriskt värdefull tegelladugård som skadats i en brand, samt att städa 
upp byggnaden och dess omgivning. Man har 19.10.2015 i samband med ett 
annat ärende frågat ägaren per e-post om byggnadens takskägg har 
skyddats. Meddelandet har inte besvarats. Förordnandet har inte iakttagits 
före maj 2017. 
 
 
Beredning: tillståndsarkitekt Arja Sihvola, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 
 
 
Tilläggsmaterial: 
- begäran om förklaring och tillhörande rapport om skicket 
 
 
 

Förslag 
Tillståndsarkitekten: 
 
Byggnads- och miljönämnden beslutar förelägga följande löpande vite enligt 
markanvändnings- och bygglagen: 
 
Part: 
Ägare: H.K. 
 
Specificering av området: 
 
257-476-4-79 Vecklaxvägen 34, 02400 Kyrkslätt 
 
Förseelse eller försummelse: 
 
Underhåll av byggnaden (MBL 166 §). 
Värnande om arkitekturen och stadsbilden (MBL 118 §). 
 
Hörande: 
Till ägaren har skickats en begäran om förklaring 15.5.2017. Förklaring given 
30.5.2017 (tilläggsmaterial). 
 
Åtgärd som vederbörande förpliktas till (huvudförpliktelse): 
Skyddande av byggnadsskyddsobjekt  
 
Utsatt tid: 
Åtgärderna ska vara utförda senast följande utsatta tid: 15.11.2017. 

 
Påföljd i fall av försummelse: 
Huvudförpliktelsen ska uppfyllas vid nedan anförda vite. Vitet består av 
grundbelopp och tilläggsbelopp. Vitet ökas med ett tilläggsbelopp för varje 
vitesperiod under vilken huvudförpliktelsen inte har uppfyllts. 
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Byggnads- och miljönämnden § 126 07.06.2017 
 

 

Löpande vite (* 
Grundbelopp  Tilläggsbelopp Vitesperiod 
20 000 €  2500 €  1 månad 
       
(* Ett löpande vite föreläggs genom att för vitet bestäms ett fast grundbelopp 
och ett tilläggsbelopp för varje i föreläggandet angiven tidsperiod (vitesperiod) 
under vilken parten har underlåtit att uppfylla huvudförpliktelsen (9 § i 
viteslagen). 
  
Upplysningsplikt: 
Om ovan nämnda egendom överlåts eller nyttjanderätt till den upplåts, ska 
förvärvaren underrättas om i detta beslut nämnd förpliktelse och vite eller hot 
genom att omnämnande om det intas i överlåtelsehandlingen eller annars 
bevisligen. Den förpliktade ska dessutom lämna den myndighet som har 
förelagt hotet uppgift om förvärvarens namn och adress. 
 
Byggnads- och miljönämnden underrättar Lantmäteriverket om detta beslut 
på det sätt som förutsätts i 19 § i viteslagen, för att en uppgift om förpliktelsen 
i fråga om fastigheten och vitet eller hotet som gäller förpliktelsen ska införas i 
registret över inteckningar.  
 
Anmälan görs till polisen för förundersökning. 
 
Tillämpade rättsnormer: 
Markanvändnings- och bygglagen MBL 125 §, 168 §, 169 §, 186 § 
Viteslagen 9 §, 10 §, 19 §, 22 § 
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Besvärsanvisningen ingår som bilaga. 
 
 
 

Beslut 
Byggnads- och miljönämnden: 
 
Nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. 
 

 
För kännedom 

Lantmäteriverket 
Landskapsmuseet 
Västra Nylands polisinrättning 
 

Besvärsanvisning 
 
Helsingfors förvaltningsdomstol 
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BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 
 
ÄNDRINGSSÖKANDE 
 
  

RÄTTELSE- OCH ÖVERKLAGBARHETSFÖRBUD 
 

I följande ärenden får rättelse inte yrkas i och kommunalbesvär inte anföras över 
besluten emedan de gäller endast beredning eller verkställighet (KomL § 91):  
§§ 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 124 

 
Besvärsförbud gällande beslutet fogas i detta fall till protokollsutdrag, som begärts för 
besvär. 

 
 
 RÄTTELSEYRKANDE 
 
 I följande beslut får missnöjd framställa skriftligt rättelseyrkande (KomL § 89):  

§§ 108, 112, 113, 118, 119 
 

Rättelseyrkande framställs hos byggnads- och miljönämnden inom 14 dagar från delfåendet 
av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram 
offentligt. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, vid 
tidpunkt som framgår av mottagninsbeviset eller antecknats i ett särskilt delgivningsintyg, om 
inte något annat påvisas. 

 
 
 KOMMUNALBESVÄR 
 
 I följande beslut får missnöjd framställa skriftligt besvär (KomL § 90): §§ 
 

Ändring i beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom 
kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats 
med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 
också av en part och en kommunmedlem. 

 
Besvärsmyndigheten är Helsingfors förvaltningsrätt eller miljöcentralen i Nylands län. 
Besvärstiden är 30 dagar. Då besvär anförs över ett beslut med stöd av en kommunmedlems 
besvärsrätt, räknas besvärstiden från den dag då protokollet har lagts fram offentligt. Om 
beslutet skall delges en part särskilt, räknas besvärstiden dock från delfåendet. 

 
 En detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdrag, som begärts för besvär. 
 
 
 FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 

I följande beslut, vilka baserar sig på speciallagstiftning (byggnads-, undantags-, 
planeringsbehovs-, miljölov mm), kan ändring sökas genom förvaltningsbesvär:  
§§  120, 121, 122, 123, 125, 126, 127 
 
Besvärsförfarandet är i regel samma som i fråga om kommunalbesvär, men besvärs-
myndigheten eller besvärstiden varierar. Förvaltningsbesvär kan anföras endast av parten. 
Besvär kan även framställas på ändamålsenlighetsgrunder. 

 
I en detaljerad besvärsanvisning, som fogas till protokollsutdrag, som begärts för besvär, ges 
behövliga uppgifter för anförande av besvär. 
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KONTAKTINFORMATION 
 

Kyrkslätts kommun/ 
Byggnads- och miljönämnden 
Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt 
Besökadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt 
Telefon: 09 29 671 
Fax: 09 878 6303 
e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

 
Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen 
Adress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors 
Telefon: Kundtjänst/registratorskontoret 029 564 2069 (månd-fre kl. 12.00-15.00) 
Fax:  029 564 2079 
e-post: helsinki.hao@oikeus.fi 
 
Vasa förvaltningsdomstol 
Postadress: PB 204, 65101 Vasa 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 4. vån. 65100 Vasa 
Telefon: 029 564 2780 
Fax:  029 564 2760 
e-post: vaasa.hao@oikeus.fi 

 
  
 Ytterligare uppgifter ges i första hand av protokollförare. 


