
 

       
Bilaga 1 till Korsnäs kommuns förvaltningsstadga. 
 
Markanvändnings- och bygglag 132/1999 
 
 
 
Stadgande  Paragraf Ärende   Myndighet 
 
Markanvändnings- 7 § Planläggningsöversikt  Kst 
Och bygglagen 
      Kst 
 
  20 § (36 Kommunens planläggningsprogram Kst 
  och 51 §) 
 
   Beslut att utarbeta en plan  Kst 
 
  21 § Organ som sköter byggnadstillsynen Tsn 
 
  15 § Godkännande av byggnadsordningen Fmge 
 
  37 §  Godkännande av generalplan Fmge 
 
  52 § Godkännande av detaljplan  Fmge 
 
  38 och 52 § Utfärdande och förlängning av  byggför- 
   bud när det är aktuellt att utarbeta eller  
   ändra en generalplan eller detaljplan Kst 
 
  38 och 128 § Utfärdande och förlängning av åtgärds- 
   begränsning när det har blivit aktuellt att 
   göra upp eller ändra en generalplan Kst 
 
  59 § Uppbörden av kostnaderna för utarbetan- 
   det och behandlingen av en detaljplan Kst 
 
  60 § Beslut om huruvida en detaljplan är  
   aktuell   Kst 
 
  69 § Ansökan om en nationalstadspark eller 
   givande av ett utlåtande  Kst 
 
  70 § Samtycke till bestämmelser i beslutet om 
   att grunde en nationalstadspark Kst 
 
  72 § Befrielse av ett område som hör till ett  
   strandområde från bygginskränkningar  
   med hjälp av en byggnadsordning Fmge 
 
  76 § Uppbörden av kostnader för utarbetandet 
   av en generalplan för ett strandområde 
   (principer, sätt, tid)  Kst 
 
 

79 § Utarbetandet och godkännande av en  
   separat tomtindelning  Kst 



 
  84 § Överlåtande av gatuhållningen till utom- 
   stående   Tn 
 
  85 § Godkännande av en plan för byggande 
   av gata   Tn 
 
  86 § Gatuhållningsbeslut och beslut om att  
   upphöra med gatuhållningen  Tn 
 
  89 §  Beslut om godkännande av plats vid 
   flyttning av anordningar  Tn 
 
  90 § Utarbetande av en plan för anläggning 
   av ett annat allmänt område än en gata Tn 
 
  91 § En bestämmelse i en detaljplan om att  
   ansvaret för att en gata eller ett annat all- 
   mänt område byggs överförs på markäga- 
   ren eller markinnehavaren  Fmge 
 
  97 § Givande av bygguppmaning. Förteckning 
   över bygguppmaningar  Kst 
 
  105 § Ersättning som markägaren skall betala 
   för gatuområde  Kst 
 
  110 § Beslut om att utse ett område till utveck- 
   lingsområde   Kst 
 
  111 § Beslut om att utse ett område till utveck- 
   lingsområde i samband med ett beslut om  
   utarbetandet eller ändring av en general- 
   eller i själva generalplanen eller detaljpla- 
   nen   Fmge 
 
  122 § Godkännande av en ansvarig arbetsleda- 
   re och en arbetsledare för ett specialom- 
   råde   Bisp 
 
  130 och 21 § Bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov Tsn 
 
  130 § Tillstånd för miljöåtgärder  Västkustens 
      miljöenhet 
 
  137 § Beslut om behov av planering Tsn 
   (tekniska nämnden ska höras) 
    
  143 § Förlängning av tillståndets giltighetstid Tsn 
 
  144 § Rätt att påbörja arbeten  Tsn 
 
  145 § Taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter Fmge 
 
  145 § Fastställelse av avgift i enskilda fall Tsn 
 
  151 § Byggherreövervakning, sakkunnig- 
   granskning, extern granskning Tsn 
 
 



  158 § Stiftande, ändring och upphävande 
   av byggnadsservitut  Tsn 
 
  159 § Servitut som detaljplanen förutsätter Tsn 
 
  161 § Beslut om placeringen av samhälls- 
   tekniska anordningar  Tsn 
 
  162 § Ändring och avlägsnande av sam- 
   hällstekniska anordningar  Tsn 
 
  163 § Placeringen av mindre anordningar Bisp 
 
  164 § Samreglering av fastigheter  Tsn 
 
  165 § Beslut om att olägenheter av vatten- 
   flöde rättas till eller undanröjs  Tsn 
 
  166 § Åläggande av skyldighet att underhålla  
   byggnad, rivningsuppmaning, använd- 
   ningsförbud och uppmaning att snygga 
   upp miljön   Tsn 
 
  167,2 § Övervakning av trafikleder, gator, torg, 
   parker m.m.   Tsn 
 
  167,3 § Reglering av kvartersområde  Tsn 
 
  168 § Uppmaning att avlägsna en lätt kon- 
   struktion/mindre anläggning  Tsn 
 
  170 § Uppmaning att slutföra byggnadsarbete Tsn 
 
  171 § Beslut om undantag  Kst 
 
  175 § Mindre undantag i samband med be- 
   viljande av bygglov  Tsn 
 
  176 § Bygglov för en tillfällig byggnad Tsn 
 
  180 § Beslut om att avbryta byggnadsarbete Bisp 
 
  180 § Beslut om huruvida ett förordnande om  
   att avbryta byggnadsarbete förblir i kraft Tsn 
 
  181 § Marknadstillsyn över byggprodukter i 
   kommunen   Tsn 
 
  182 § Vite och hot om tvångsutförande Tsn 
 
  186 § Anmälan för väckande av åtal Tsn 
 
  187 § Behandling av rättelseyrkande Tsn 
  190 § Anförande av besvär över förvaltnings- 
   domstolens beslut om upphävande eller 
   ändring i tillståndsärenden  Kst 
 
  191 § Anförande av besvär över förvaltnings- 
   domstolens beslut om att upphäva eller 
   ändra plan eller byggnadsordning Kst 



  193 § Anförande av besvär över den regionala 
   miljöcentralens beslut om undantag Kst 
 
  194 §  Anförande av besvär över separat  
   tomtindelning   Kst 
 
  195 § Beslut som skall fattas med anledning av 
   en rättelseuppmaning från den regionala 
   miljöcentralen   Fmge 
 
Markanvändnings  och 84 § Beslut om adressangivelse  Tsn 
Byggförordningen 
 
Fastighetsbildningslagen 35 §  Kommunens samtycke till styckning av 
   ett outbrutet område som är avsett till 
   byggnadsplats på ett område där bygg- 
   nadsförbud råder för uppgörandet av  
   stadsplan    Tsn 
 
  36 § Kommunens samtycke till styckning av 
   ett outbrutet område som är avsett till 
   byggnadsplats i en strandzon eller inom 
   ett strandområde i behov av planering Tsn 
 
 


