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Asia/Ärende

Suostumus maakaapelin sijoittamiseen kiinteistöille 753-1-9901-1,
753-423-4-111 ja 753-423-23-72 Nikkilässä / Tillstånd för placering
av elkablar på fastigheterna 753-1-9901-1, 753-423-4-111 och
753-423-23-72 i Nickby

Perustelu/Motivering

Sipoon energia Oy hakee lupaa uuden putkituksen ja maakaapelin
sijoittamiseen kunnan omistamalle kiinteistöille 753-1-9901-1
Nikkilän tiet, 753-423-4-111 Solfläck ja 753-423-23-72 Svärdfeldt.
Uudet kaapelit sijaitsevat SR-raudan korttelin asemakaavan muutos
alueella.
Katualueelle rakentaminen edellyttää lisäksi kaivulupaa. Luvan
myöntää Sipoon kunnan katu ja viheralueet -yksikkö.
Sipoon taksan mukaisesti kaapelin sijoittaminen maksaa
asemakaava-alueella 1,00 € / kaivantometri. Reitin pituus kunnan
mailla on noin 136 metriä. Kyseessä on kertakorvaus.
Liite: kartta suunnitellusta reitistä

Päätös/Beslut

Sipoon kunta antaa suostumuksensa siihen, että Sipoon Energia Oy
saa sijoittaa maakaapelin oheisen liitekartan mukaisesti kiinteistöille
753-1-9901-1 Nikkilän tiet, 753-423-4-111 Solfläck ja 753-423-23-72
Svärdfeldt.
Päätöksestä veloitetaan taksan mukaisesti 136 euroa.
Maakaapelit tulee toteuttaa kahden vuoden sisällä sijoitusluvan
myöntämisestä. Muussa tapauksessa tämä päätös raukeaa.
Anna-Leena Rouhiainen
tonttipäällikkö / tomtchef
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. / Detta dokument har
underskrivits elektroniskt.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kunnanallitus
Iso Kylätie 18
PL 7, 04131 Sipoo
kirjaamo@sipoo.fi
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi

vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite

päätös, johon haetaan oikaisua

miten päätöstä halutaan oikaista

oikaisuvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt.
Omprövningsmyndighet
Kommunstyrelsen
Stora Byvägen 18
PB7, 04131 Sibbo
registrering@sibbo.fi
Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras av:

den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part), och

kommunmedlemmar.
Omprövningsbegärans form och innehåll
I omprövningsbegäran ska uppges:

namnet på samt postadress för den som har begärt omprövning

det beslut i vilket omprövning begärs

hurdan omprövning som begärs

på vilka grunder omprövning begärs.
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller
kravet på skriftlig form.

