
KRONOBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/2016

Organ Sammanträdesdatum Sida

Byggnadsnämnden 2.2.2016 1

Sammanträdestid Tisdagen den 2 februari 2016 kl. 17.30 - 18.30

Sammanträdesplats Marina`s Restaurang
Södra Terjärvvägen 10, 68700 TERJÄRV

Beslutande Ersättare

x Ahlbäck Ulrika Ranta Anne-Mie
Dahlvik Stefan Djupsjöbacka Kim

x Lindvall Jesper Näse Malin
x Broända Helena Wiik Henrik
x Norrkniivilä Jan-Erik Niemonen Veli

Övriga närvarande x Sandström Hans, kommunstyrelsens representant
x Särs Greger, byggnadsinspektör

PARAGRAFER: 1 - 11 §§

Underskrifter: Ordförande: Protokollförare:

Ulrika Ahlbäck Greger Särs

Protokolljustering Kronoby / 2016
plats och tid:

Helena Broända Jan-Erik Norrkniivilä

Protokollet framlagts till Kronoby

påseende, plats och tid:

Intygar, underskrift,

tjänsteställning



KRONOBY KOMMUN KALLELSESIDA

Organ Utfärdat Sida

Byggnadsnämnden 28.1.2016 2

Sammanträdestid Tisdagen den 2 februari 2016 kl.17.30

Sammanträdesplats Marina´s Restaurang

Södra Terjärvvägen 10, 68700 TERJÄRV

Ärendets Ärende

nummer

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

2 § PROTOKOLLJUSTERING

3 § BYGGLOV Ansökan av Söderby Entreprenad Ab

4 § BYGGLOV Ansökan av Cederberg-Wiss Ann-Mari och Wiss Alf-ErikWiss Alf-Erik och Cederberg-Wiss Ann-Mari

5 § BYGGLOV Ansökan av Cygnel Barbro

6 § BYGGLOV Ansökan av Vikström Håkan

7 § BYGGLOV Ansökan av Tallgård Kristian och Sonja

8 § MARKTÄKTER Ansökan av Huldén & Söner Ab

9 § PLANER Utlåtande angående planeändring, flyttning av byggrätt

inom strandgeneralplanen för Larsmosjön

10 § FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE

11 § BYGGLOV Ansökan av Anderssén Christina/Tinas Grill

Protokollet framlägges till påseende, tid och plats

Ordförande

Ulrika Ahlbäck

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar



KRONOBY KOMMUN PROTOKOLL

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2.2.2016 3

________________________________________________________________________________

1 §

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordföranden öppnade sammanträdet och byggnadsnämnden konstaterades vara lagenligt
sammankallad och beslutför.
____________________

2 §

PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utsågs Helena Broända och Jan-Erik Norrkniivilä.
_____________________

__________________________________________________________________________________
Protokolljusterare Delgivningsdag

10.2.2016



KRONOBY KOMMUN
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Bygglov

Lovnummer Beslutsdatum 02.02.2016 Sida 4§ 32016-0001

Sökande Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-404-0002-0092Söderby Entreprenad Ab
Stadsdel / by SöderbyÅsbackavägen 732

TorkenLägenhetens namnKRONOBY68500
2:92RN:r

Tillbyggnad av torkbyggnad.Åtgärd

Byggnader Adress Åsbackavägen 732
68500 KRONOBY
Ingen planPlaneringsskede
SpannmålstorkarAnvändningssyfte
P3Brandteknisk klass

Våningsyta 25,50 m²
Hela areal 25,50 m²
Volym 250,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga

förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Tillbyggnad av torkbyggnad.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Övriga uppgifter

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 29.1.2016.

På förhand gjorda syner
samt utredningar

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

Förslaget godkändes.
_______________________

BESLUT

Protokolljusterare Delgivningsdag
10.2.2016



KRONOBY KOMMUN
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Bygglov

Lovnummer Beslutsdatum 02.02.2016 Sida 5§ 42016-0002

Sökande Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-402-0006-0047Wiss Alf-Erik och
Cederberg-Wiss Ann-Mari

Stadsdel / by NorrbyNorrbyvägen 276
SkataLägenhetens namnKRONOBY68500
6:47RN:r

Uppförande av strandbastu.Åtgärd

Byggnader Adress Kyrksundsvägen 13
68500 KRONOBY
GeneralplanPlaneringsskede
BastubyggnaderAnvändningssyfte
P3Brandteknisk klass

Våningsyta 20,00 m²
Hela areal 16,50 m²
Volym 65,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga

förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Uppförande av strandbastu. Rågrannarna har inga anmärkningar
mot ansökan. Byggmästare Tomas Cederberg fungerar som
ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Övriga uppgifter

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 29.1.2016.

På förhand gjorda syner
samt utredningar

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden bordlägger ansökan om bygglov.
Ansökan skall kompletteras med hörande av rågrannar.

Förslaget godkändes.
_______________________

BESLUT

Protokolljusterare Delgivningsdag
10.2.2016



KRONOBY KOMMUN
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Bygglov

Lovnummer Beslutsdatum 02.02.2016 Sida 6§ 52016-0003

Sökande Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-402-0001-0042Cygnell Barbro
Stadsdel / by NorrbyByvägen 60

SkatagrundetLägenhetens namnKRONOBY68500
1:42RN:r

Uppförande av gäststuga.Åtgärd

Byggnader Adress Skatagrundet 25
68500 KRONOBY
GeneralplanPlaneringsskede
FritidsbostadshusAnvändningssyfte
P3Brandteknisk klass

Våningsyta 19,30 m²
Hela areal 19,30 m²
Volym 60,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga

förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Uppförande av gäststuga.
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Övriga uppgifter

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 29.1.2016.

På förhand gjorda syner
samt utredningar

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

Förslaget godkändes. Byggnadens färgsättning skall
anpassas till befintliga byggnader.
_______________________

BESLUT

Protokolljusterare Delgivningsdag
10.2.2016



KRONOBY KOMMUN
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Bygglov

Lovnummer Beslutsdatum 02.02.2016 Sida 7§ 62016-0004

Sökande Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-401-0023-0007Vikström Håkan
Stadsdel / by HopsalaBackfolkvägen 3

MalöunLägenhetens namnKRONOBY68500
23:7RN:r

Uppförande av strandbastu.Åtgärd

Byggnader Adress Björklidsvägen 94
68500 KRONOBY
GeneralplanPlaneringsskede
BastubyggnaderAnvändningssyfte
P3Brandteknisk klass

Våningsyta 9,70 m²
Hela areal 9,70 m²
Volym 25,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga

förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Uppförande av strandbastu. Rågrannarna har inga
anmärkningar mot ansökan. Ingen ansvarig arbetsledare
behövs, byggnaden flyttas hel till byggnadsplatsen.

Övriga uppgifter

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 29.1.2016.

På förhand gjorda syner
samt utredningar

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

Förslaget godkändes. Byggnadens färgsättning
skall anpassas till befintliga byggnader.
_______________________

BESLUT

Protokolljusterare Delgivningsdag
10.2.2016



KRONOBY KOMMUN
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Bygglov

Lovnummer Beslutsdatum 02.02.2016 Sida 8§ 72016-0005

Sökande Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-401-0001-0038Tallgård Kristian
och Sonja Stadsdel / by Hopsala
Torgarevägen 24 TorgareängLägenhetens namn

KRONOBY68500 1:38RN:r

Uppförande av garage med förråd.Åtgärd

Byggnader Adress Torgarevägen 24
68500 KRONOBY
Detaljplan (Byggnadsplan)Planeringsskede
EkonomibyggnaderAnvändningssyfte
P3Brandteknisk klass

Våningsyta 71,70 m²
Hela areal 71,70 m²
Volym 200,80 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga

förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Uppförande av garage med förråd. Rågrannarna har inga
anmärkningar mot ansökan. Byggnadsingenjör Stig Sundqvist
fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Övriga uppgifter

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 29.1.2016.

På förhand gjorda syner
samt utredningar

- Grannarna har meddelats om byggprojektet enligt MBL 133 §
- Besök på byggplatsen

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.

Förslaget godkändes.
_______________________

BESLUT

Protokolljusterare Delgivningsdag
10.2.2016



KRONOBY KOMMUN PROTOKOLL

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2.2.2016 9

________________________________________________________________________________

8 §

MARKTÄKTER Ansökan av Huldén & Söner Ab

Huldén & Söner Ab anhåller om en förlängning av ett marktäktstillstånd på del av lägenheten
Fiskpotten 32:7 i Överbråtö by. Täktområdet är belägen bredvid Langtågsvägen.
Täktområdets areal är ca 2,3 ha. Avsikten är att under fem år ta ca 95 000 m³ fyllnadssand. Enligt
ansökan är täktdjupet i medeltal ca 5 m och man tar ca 3,5 m under grundvattenytan. Täktområdets
tidigare tillstånd beviljades år 2005 och tillståndet gick ut i december 2015. Man har tagit ca 20 000 m³.
Täktområdet befinner sig inte på något viktigt grundvattenområde eller på ett område där särskilda
skyddsvärden finns.
Inga brunnar eller vattentag finns i närheten.
Hörandet av grannar har skett, inga anmärkningar.
Västra Finlands miljöcentral har tidigare gett ett utlåtande vilket bör följas,
se bilaga 1/8 § av 2.2.2016.

PLANLÄGGARENS FÖRSLAG:

Med stöd av marktäktsL 6 § beviljar byggnadsnämnden Huldén & Söner Ab tillstånd till fortsatt täktverk-
samhet på ett ca 2,3 ha stort markområde underlydande lägenheten Fiskpotten 32:7 i Överbråtö by enligt
uppgjord marktäktsplan och ansökan.
Täktverksamheten får bedrivas till den 30.3.2021.

För täktverksamheten gäller följande villkor:
1. Miljöcentralens utlåtande bör följas enligt bilaga 1/8 § av 2.2.2016 till detta beslut.
2. Humushaltig substans (ytjord) får inte komma i grundvattendammen.
Grundvattenytans höjdnivå hålls vid den nuvarande och får ej sänkas.
3. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och
oljecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en
takförsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt underlag.
4. Sökanden bör inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som
säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.9.2021. Säkerheten bör vara i kraft
under samma tid och uppgå till 900 €.

För tillståndet gäller följande avgifter:
- granskningsavgift för högst 95 000 m³ marksubstans 637,50 €
- tillsynsavgift enligt tagen substans.

BESLUT

Förslaget godkändes.
_______________________

__________________________________________________________________________________
Protokolljusterare Delgivningsdag

10.2.2016



KRONOBY KOMMUN PROTOKOLL

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2.2.2016 10

________________________________________________________________________________

9 §

PLANER Utlåtande angående planeändring, flyttning av byggrätt inom
strandgeneralplanen för Larsmosjön

Planläggaren begär byggnadsnämndens utlåtande angående en planeändring inom strandgeneralplanen
för Larsmosjön. Ändringen innebär att en byggrätt vid Båthusviken i Norrby, flyttas till Gyltören, norr om
Hästövägen.
Flyttande av byggrätten har kommit från markägarens eget initiativ.
______________________________

Planläggaren:

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING VID ÄNDRING AV STRANDGENERALPLANEN
FÖR LARSMOSJÖN, Båthusviken/Gyltören.

1. Avsikten med ett deltagande och bedömningsprogram.

Enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) 63 § ska ett program för deltagande och bedömning (PDB)
utarbetas i ett tillräckligt tidigt skede av planläggningen. Syftet med programmet är att planera växelverkan
med intressenterna, tidtabellen för planens behandling och bedömningen av planens konsekvenser.
Planens anhängiggörande ska kungöras så att de berörda ges möjlighet att få information om
planläggningens utgångspunkter och PDB. I PDB redogörs för varför planen uppgörs, hur planeringen
framskrider och i vilka skeden man kan påverka

Planläggningsförfarandet jämte växelverkan och information skall äga rum så, att de vilkas förhållanden
kan påverkas av planen, har möjligheter att bedöma betydelsen och verkningarna av projektet, samt uttala
sin åsikt. Intressenterna skall ha möjlighet att skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om planen.
Information, möjligheten att uttala sin åsikt och växelverkan i övrigt bör ordnas i den omfattningen och på
ett sådant sätt som planens syfte och betydelse förutsätter.

När planläggningen startar bör följande utredas
- Vilket är planläggningsområdet
- Varför startar man planläggningen
- Hur skall planläggningen framskrida till fullmäktigebehandlingen.
- Vilka kommer att beröras av planläggningen.
- Vilka är planläggningens konsekvenser och hur påverkas invånarna.
- Vilka möjligheter finns det att påverka planläggningsarbetet.

2. Utgångspunkter och målsättningar.
Strandgeneralplan som skall ändras till en del har fastställts av Miljöcentralen den 9.11.1999. Ändringen
består i att planeområdet granskas och ändras så att:
"En byggrätt vid Båthusviken i Norrby, flyttas till Gyltören, norr om Hästövägen. Flyttningen av b-rätten har
kommit från markägarens eget initiativ. Samma markägare äger båda områdena.
Byggrätten finns inom Larsmosjöns strandgeneralplaneområde."
Planeringen av området strävar till att underlätta och befrämja markanvändningen på orten. Planen skall beakta
områdets aktuella situation och ta ställning till de utvecklingsmöjligheter som finns.

__________________________________________________________________________________
Protokolljusterare Delgivningsdag

10.2.2016



KRONOBY KOMMUN PROTOKOLL

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2.2.2016 11

________________________________________________________________________________

Planeändringen är av så liten betydelse att ytterligare utredningar inte kan anses behövas.

3. Planläggningsområdet.

Området som ändras gäller vid Båthusviken i Norrby, Långreveln, samt Gyltören, norr om Hästövägen.
En byggrätt flyttas från Båthusviken till Gyltören.

4. Planläggningen.

I markanvändnings- och bygglagens § 9 stadgas följande:
En plan skall basera sig på tillräckliga undersökningar och utredningar. När en plan utarbetas skall
miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenserna av
planen utredas i nödvändig omfattning. Utredningarna skall omfatta hela det område där planen kan
tänkas ha väsentliga konsekvenser.

Strandgeneralplanens ändring beräknas inte medföra väsentliga konsekvenser.

5. Vilka berörs av planen, Intressenter

Enligt 62§ i markanvändnings- och bygglagen:
Planläggningsförfarandet samt information om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för
planeringen när planeringen bereds skall ordnas så att markägarna på området och de vars område,
arbete eller övriga förhållanden kan påverkas av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars
verksamhetsområde behandlas vid planeringen har möjlighet att deltaga i beredningen av planen, bedöma
verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt i saken.

Intressenterna är följande:

- markägarna
- invånare
- jord- och skogsbruksägare
- fritidsbosättningen

Förvaltningsenheter

- kommunstyrelsen
- kommunfullmäktige
- tekniska avdelningen
- byggnads- och miljötillsynen

Myndigheter
- NTM-centralen

6. Ordnande av deltagande och växelverkan

Planläggningsarbetet är en växelverkan mellan de kommunala myndigheterna, NTM-centralen och
markägarna. Planläggningen utförs i olika faser vartefter planen tar form. Hörande av markägarna är
ämnat att utföras på följande sätt:

__________________________________________________________________________________
Protokolljusterare Delgivningsdag

10.2.2016



KRONOBY KOMMUN PROTOKOLL

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2.2.2016 12

________________________________________________________________________________

Kommunen kungör planläggningsbeslutet samt detta PDB-program. Slutligt ändringsförslag framläggs i
enlighet med stadgandena i markanvändnings- och bygglagen

Kommunens deltagande:
- planläggningsbeslut av den 30.11.2015 i kommunstyrelsen
- framläggande av preliminärt planeutkast med PDB –program, 18.1 – 2.2.2016
- hörande av nämnder vid behov
- officiellt framläggande till påseende
- planens godkännande

Sammanslutningars deltagande:
- ger eventuell anmärkning mot planeförslaget

Invånares och markägares deltagande:
- ger eventuell anmärkning mot framlagt planeförslag

7. Tillkännagivanden

De olika faserna i planläggningen meddelas i enlighet med kommunens beslut om officiella kungörelser.
Samarbete mellan myndigheterna ordnas under arbetets gång genom förhandlingar om så behövs .

8. Behandlingstidtabell

Planeringsarbetet påbörjades vintern 2016.
Uppskattad behandlingstidpunkt i kommunen: Kommunfullmäktige under våren 2016.
Programmet för deltagande och bedömning justeras och kompletteras vid behov.
För beredningen svarar: Dan Stenlund adress: Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby

Kronoby den 14.1.2016

Dan Stenlund , planläggare
Kronoby kommun

______________________________

Kartor samt generalplan med ändringar presenteras vid sammanträdet.

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:

Byggnadsnämnden granskar ändringen av strandgeneralplanen och framför eventuella
anmärkningar.

BESLUT

Byggnadsnämnden har inga anmärkningar mot ändringen av strandgeneralplanen.
_______________________

__________________________________________________________________________________
Protokolljusterare Delgivningsdag

10.2.2016
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________________________________________________________________________________

10 §

FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR FÖLJANDE SAMMANTRÄDE

BYGGNADSINSPEKTÖRENS FÖRSLAG:

Följande sammanträde hålls planenligt tisdagen den 15 mars 2016, kl. 17.30
vid kommungården i Kronoby, Säbråvägen 2, 68500 KRONOBY.

BESLUT

Förslaget godkändes.
_______________________

__________________________________________________________________________________
Protokolljusterare Delgivningsdag

10.2.2016



KRONOBY KOMMUN
Byggnadsnämnden

PROTOKOLL
Bygglov

Lovnummer Beslutsdatum 02.02.2016 Sida 14§ 112016-0006

Sökande Byggplats

Fastighetsbeteckning 288-401-0003-0028Anderssén Christina /
Tinas Grill

Stadsdel / by HopsalaSoldattorpsvägen 40
ÅkelundLägenhetens namnLEPPLAX68530
3:28RN:r

Omändring av boende till grillrestaurang.Åtgärd

Byggnader Adress Kronobyvägen 11
68500 KRONOBY
Detaljplan (Byggnadsplan)Planeringsskede
Restauranger o.dyl.Användningssyfte
P3Brandteknisk klass

Våningsyta 168,80 m²
Hela areal 168,80 m²
Volym 500,00 m³
Bostadslägenheter Inga bostäder eller inga

förändringar görs i bostäder
Antal våningar 1

Omändring av boende till grillrestaurang.
Inga rågrannar har hörts.

Övriga uppgifter

Utlåtanden - Brandinspektören, Kaj Sundfors 29.1.2016.

På förhand gjorda syner
samt utredningar

- Besök på byggplatsen
- Underrättandet av grannar enligt MBL 133 § anses inte behövligt.

BESLUTSFÖRSLAG Byggnadsnämnden godkänner ansökan om bygglov.
Brandinspektörens direktiv skall följas.
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall
inlämnas för godkännande innan byggnadsarbetena inleds.

Förslaget godkändes.
_______________________

Protokolljusterare Delgivningsdag
10.2.2016

BESLUT






