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NKBY/363/10.00.02/2019

Beslut nr 6/2019

RESERVERING AV SMÅHUSTOMT; Åstrand
J. och M. Åstrand anhåller om att få reservera u.b.v.
småhustomt nr 9 i kvarter 667 (på Smedsbacka).
Sökandena uppger att de har för avsikt att uppföra en
småhusbyggnad på tomten under år 2020.

Beslut:

Planläggningschefen beslöt att reservera u.b.v.
småhustomt nr 9 i kvarter 667 åt J och M Åstrand.
Tomten reserveras för ett småhus i max. I 2/3-våning (I
u2/3). Reserveringstiden är ett år och byggandet kan
endast inledas enligt överenskommelse (hänv.;
kommunaltekniska situationen). Fastställd reserveringsavgift 227,75 euro debiteras enligt taxa och stadens
praxis. Beslutet delges sökandena, lantmäteriingenjören
och TA:s kansli.
______

Signatur:

Verkst:
TOM JOHANSSON

Utdragets riktighet bestyrker
Beslutsfattare: Tom Johansson, planläggningschef
Nykarleby den
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Begäran om omprövning
Den som är missnöjd med beslutet kan skriftligt begära om omprövning. Begäran om
omprövning får sökas av den som beslutet riktar sig mot eller vars rätt, skyldighet eller
förmån direkt berörs (part) samt kommunmedlem. En part anses ha fått del av
beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig
elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att
meddelandet sändes, om inte något annat visas. En kommunmedlem anses ha fått del
av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet. Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller
kravet på skriftlig form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.
Begäran kan sändas per post eller e-post till myndigheten, överlämnas personligen
eller skickas med ombud. Oberoende av leveranssättet bör begäran om omprövning
vara hos myndigheten före kl. 16.00 senast 14 dagar efter tillkännagivandet av
beslutet, nämnda dag ej inberäknad.
Över ett beslut som endast gäller beredning eller verkställighet kan inte begäras
omprövning.
______
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