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Utfärdande av beslut den
13.01.2022

Paragraf
Sökande
Lovets nummer
____________________________________________________________________________________________________
6

272-151-9-9
Indolavägen 33
67600 KARLEBY
Utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta MBL 125.2.3 §
Reparations- och ändringsarbete MBL 125.3 §
(Ändringsarbeten i skyddsbyggnad för materiel som används i yrkestrafik och
utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta)

272-2022-7

7

272-407-39-23
Korpilaxvägen 72
67410 KARLEBY
Utvidgning av byggnad MBL 125.2.2 §
(Utvidgning av industribyggnad)

272-2022-6

____________________________________________________________________________________________________
Anslagsdag:
12.1.2022
______________________________
Taru Tuoretmaa-Björk
servicesekreterare
Detta anslag är till påseende på Karleby stads internetsidor 12 - 27.1.2022
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Anvisningar för rättelseyrkande
Datum för utfärdande av beslutet
13.01.2022
Detta tillståndsbeslut har efter anslag utfärdats på ovan nämnda dag. Det anses då ha kommit till vederbörandens kännedom.
Om Ni är missnöjd med beslutet har Ni rätt att framställa ett skriftligt rättelseyrkande i ärendet och få Ert ärende i fråga om
tillstånd behandlat av byggnads- och miljönämnden i Karleby stad.
Rättelseyrkandet skall framställas senast den fjortonde (14) dagen efter utfärdandet av beslutet, denna dag dock inte
medräknad. Om sista dagen för framställandet av rättelseyrkandet infaller på en helgfri lördag, helgdag, självständighetsdag,
första maj, julafton eller midsommarafton får rättelseyrkandet framställas därpå följande vardag.
Rättelseyrkandet skall riktas till byggnadsnämnden och sändas till byggnadstillsynen vid Karleby stad. Skrivelsen för
rättelseyrkandet skall egenhändigt undertecknas av den som framställer rättelseyrkandet eller hans eller hennes ombud. Av
skrivelsen skall framgå det beslut i vilket ändringen söks och motiveringar.
Karleby, datum för beslutet
Protokollförare
Karleby stad
Byggnads- och miljönämnden
PL 43
67101 KARLEBY

Postiosoite / Postadress
PL 43 / PB 43
67101 Kokkola / Karleby

Käyntiosoite / Besökadress
Kaupungintalo / Stadshuset
Kauppatori 5 / Salutorget 5

Puhelin / Telefon
Vaihde / Växel
(06) 828 9111

S-posti / E-post
Kirjaamo / Registratur
kokkola@kokkola.fi

Internet
www.kokkola.fi

