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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 

------ 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes ledamöterna Marianne Nyqvist-Mannsén och Peter 
Sjökvist samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                    
den 15.5.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av fritidsstuga i Norrnäs, Lugnet RNr 2:61/  
Erickson Erling 

 
BYGG 16.04.2015, § 25 

       
Erling Erikson ansöker den 3.3.2015 om stadsstyrelsens undantagslov för att 
uppföra en andra fritidsstuga på fastigheten Lugnet RNr 2:61 i Norrnäs. 
 
Planläggningsingenjören: (Erling Erickson) Ansökan gäller byggande av en 
andra fritidsstuga på fastigheten Lugnet RNr 2:61 (bildad 17.4.1953) i Norrnäs 
by. Byggplatsen är bebyggd med en fritidsstuga. Hela fastigheten ligger inom 
område med fastställd strandgeneralplan (16.02.2000, H22A - 57). Den be-
byggda delen av fastigheten är i planen reserverad som område för en fritids-
bostad (RA) medan området som ansökan gäller är reserverad som Jord- och 
skogsbruksområde (M-1) med följande planbestämmelse. ”På området får ej 
uppföras nybyggnader. Områdets byggnadsrätt har markägarvis placerats på 
annat markanvändningsområde (AO, AT, AM, RA eller RM) inom samma 
markägoenhet”. 
 
Innan man inledde den fysiska generalplaneringen av stränderna uppgjordes 
dimensioneringsnormer som godkändes av stadsfullmäktige 25.9.1995. Enligt 
detta beslut fastställdes dimensioneringsnormerna för fastlandszonen till 1 
byggrätt per 143 m modifierad strandlinje och för en stomlägenhet (= bildad 
före 19.9.1969) fick man en fritidsbyggnadsplats om stomlägenheten hade en 
modifierad strandlinje om minst 40 m. Fastigheten RNr 2:61 har enligt dimen-
sioneringen en modifierad strandlinje på 190 m som berättigar till sammanlagt 
en fritidsbyggnadsplats. 
 
Den enligt strandgeneralplanen berättigade fritidsbyggnadsplatsen är utnyttjad 
och med tanke på en jämlik behandling av markägare så uppfyller inte ansökan 
förutsättningarna för undantag enligt Markanvändnings- och bygglagen 172 § .  
Med stöd av ovanstående kan inte ansökan förordas. 
 
Enligt Markanvändnings- och bygglagen § 171 mom. 2 pt 2 och § 72 kan inte 
kommunen avgöra ovanstående undantag utan ärendet skall avgöras av När-
ings-, trafik- och miljöcentralen.  
  

Byggnadsinspektören föreslår: 
Sektionen för byggnadstillsyn besluter att inte förorda det ansökta undantagslo-
vet enligt planläggningsingenjörens motiveringar för att befrämja en jämlik be-
handling av markägare. 
 

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt att inte förorda det ansökta undantagslovet 
enligt förslag. 
 
_____ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att inte förorda det ansökta undantagslovet med hänvisning till en jämlik be-
handling av markägare. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
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Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Oy Byggbotnia Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Oy Byggbotnia Ab har anhållit om att få köpa tomt nr 1 i kvarter 565 i fastställd 
detaljplan på Högback industriområde. Företaget har arrenderat tomten från 
1.12.2012 och grunden har monterats. Eftersom byggnadsarbetena har påbör-
jats är arrendatorn, enligt punkt 4 i arrendeavtalet, berättigad att inlösa tomten.  
 
Området utgör ca 4.480 m2  av fastigheten Västanåker RN:r 5:119 och ca 690 
m2 av fastigheten Niksåker RN:r 14:98, eller sammanlagt ca 5.170 m2, båda i 
Finby by. Tomtens indexjusterade värde utgör 8.922 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte kartor framgår av bilaga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Oy Byggbotnia Ab godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Kalax vindkraftpark 
 

Planläggare Malin Haka: 
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i Kalax by i Närpes stad. Planlägg-
ningsområdet befinner sig strax norr om Kalax by och söder om Nixmossen. 
Planområdet är cirka 2000 hektar stort och ingår i etapplandskapsplan II reser-
verat som ett område som lämpar sig för byggande av en vindkraftpark av regi-
onal betydelse (tv-1). VindIn Ab Oy har anhållit om att få uppgöra delgeneral-
plan för vindkraftparken och stadsstyrelsen i Närpes har medels beslut 
11.12.2012, § 167, beslutat att delgeneralplan uppgörs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 20.11.2014 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 17.12.2013 – 15.1.2014. Ett första myndighetssam-
råd med myndigheterna hölls 13.11.2013 och ett arbetsmöte med myndigheter 
hölls 14.2.2014. Utkast till delgeneralplan har i beredningsskedet varit framlagt 
till påseende under tiden 23.2.2015 – 24.3.2015 och ett infotillfälle hölls 
9.3.2015. Under tiden materialet var framlagt inlämnades 13 åsikter (samman-
lagt 24 personer). Ett andra samråd med myndigheterna hölls 14.4.2015.  
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och vid myndig-
hetssamråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Kalax vindkraft-
park. I förslaget har antalet vindkraftverk minskats från 26 stycken till 22 styck-
en. 
 
Målsättningen med förslaget till delgeneralplan är att skapa förutsättningar för 
byggande av en vindkraftpark på planområdet samt behövliga servicevägar till 
kraftverken, jordkablar och en elstation som byggs på området. Via elstationen 
överförs elen vidare till elnätet. Delgeneralplanen består i huvudsak av områ-
den reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Inom M-1 
områdena finns platser anvisade (tv-1) för byggande av 22 st vindkraftverk. 
Inom området finns också områden som är särskilt viktiga med tanke på natu-
rens mångfald (luo-1 och luo-2) samt forminnesobjekt eller område (sm). Vid 
delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivning-
ens särdrag i beaktande. De planerade vindkraftverken består enligt planerna 
av ett ca 140 meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. Ro-
torbladens diameter är ca 130 meter och vindkraftverkens maximihöjd är såle-
des 200 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vindkraftver-
kens totala höjd vara högst 205 meter. Bullermodelleringen för parken har be-
räknats med ett vindkraftverk vars källjud är 105,9 dB.   
 
Kalax vindkraftpark planeras att anslutas till elstationen på Nixback med jord-
kabel. Elöverföringen inom parken sker med jordkablar. 
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen.  
 
Förslag till delgeneralplan, beskrivning, buller- och skuggningsmodellering, fo-
tomontage och synlighetsanalys finns som skild bilaga. Delgeneralplanen i ori-
ginal och övrigt material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, åsikter, ut-
låtande och bemötanden från hörandet i beredningsskedet finns i stadshuset, 
enheten för mätning och planläggning.   
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Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
- att förslaget till delgeneralplan för Kalax vindkraftpark godkänns, 
 
- att delgeneralplanen kan ligga till grund för beviljande av bygglov för 

vindkraftverk enligt MBL 77a §  
 

- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 
tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, NTM-centralen i Södra Österbotten, 
NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbot-
tens förbund, Museiverket, Österbottens museum, Österbottens rädd-
ningsverk, Trafiksäkerhetsverket, Regionförvaltningsverket i Västra 
och Inre Finland, Kommunikationsverket, Försvarsmakten (Staben för 
Västra-Finlands militärlän), Finavia, Satakunnan Lennosto, Fingrid, 
Vasa Elnät Ab, EPV Regionalnät, Fortum Sähkönsiirto, Finlands vilt-
central, Forststyrelsen och Skogscentralen 

 
I den händelse inga anmärkningar inkommer mot förslaget samt att utlåtande-
na inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stads-
fullmäktige med förslag om godkännande. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Fullmäktigeordförande Mikaela Björklund deltog inte i behandlingen av ärendet 
p.g.a. jäv. 
 
 

------ 
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Utlåtande om betänkandet för utvecklande av tingsrättsnätverket 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Justitieministeriet har den 8 april 2015 bett om utlåtande (bilaga) gällande ar-
betsgruppsbetänkandet ”Utvecklande av tingsrättsnätverket”. En sammanfatt-
ning av betänkandet finns som bilaga.  
 
Sedan början av år 2010 finns det 27 tingsrätter i Finland. Storleken på tingsrät-
terna varierar fortfarande mycket, mätt med både antal ärenden och befolk-
ningsunderlag, trots att deras antal har minskats under de senaste nästan tret-
tio åren - år 1987 fanns 96 domstolar. 
 
Arbetsgruppens bakgrund och förslag till utveckling tingsrättsväsendet 
Justitieministeriet tillsatte 28.10.2014 en arbetsgrupp som hade till uppgift att 
utarbeta ett förslag till det fortsatta utvecklandet av tingsrättsnätverket. Betän-
kandet skulle vara färdigställt senast i slutet av februari 2015. Arbetsgruppen 
för utveckling av tingsrättsnätverk skulle ta fram information för de kommande 
regeringsförhandlingarna. Arbetsgruppen hade till uppgift att bedöma antalet 
tingsrätter och deras placeringsorter ur flera synvinklar. Enligt uppdraget stär-
ker placeringen av en tingsrätt till områden där det sedan tidigare finns andra 
aktörer inom rättsvården förutsättningarna för en högklassig rättskipning och 
kostnadseffektiv verksamhet samt möjliggör synergieffekter när det gäller loka-
ler, säkerhet, att stärka specialkunnandet och de olika stödfunktionerna.   Vid 
bedömningen av tingsrätternas domkretsar skulle beaktas planerna om an-
vändningen av videofilmning i hovrätten samt möjligheterna att sköta ärenden 
elektroniskt, via videokonferenser eller med hjälp av annan modern teknologi. 
Arbetsgruppen skulle också bedöma tingsrätternas behov av kanslier och 
sammanträdesplatser. 
 
Arbetsgruppen föreslår två olika modeller för det fortsatta utvecklandet av tings-
rättsnätverket. Arbetsgruppen har inte ställt modellerna i prioritetsordning. Den 
ena modellen har utgått från tingsrätter med mindre antal ärenden och mindre 
personalmängd och att vissa tingsrätter ska slås samman. Enligt modellen finns 
17 tingsrätter. Den andra modellen motsvaras i stor utsträckning av polisens 
och åklagarväsendets verksamhetsområden. Inom vissa polis- och åklagardi-
strikt verkar fortfarande fler än en tingsrätt. Enligt modellen finns det 14 tings-
rätter. Arbetsgruppen föreslår även att domkretsindelningen för ärendegrupper 
som har behandlats av bestämda tingsrätter ska kontrolleras. Enligt förslaget 
ska antalet tingsrätter som behandlar sjörätts-, jordrätts-, utsökningsbesvärs-, 
företagssanerings-, grupptalans- och militära rättegångsärenden minska från 
det nuvarande. 
 
Arbetsgruppen föreslår att antalet verksamhetsställen för tingsrätter ska mins-
kas från det nuvarande 57 till 33. Förutom 17 eller 14 administrativa kanslier 
skulle tingsrätterna ha 7 eller 10 övriga kanslier. Därutöver skulle finnas sam-
manträdesplatser på 9 orter. Redan anhängiga nedläggningar genomförs enligt 
plan. Största delen av de nuvarande sammanträdesplatserna föreslås läggas 
ned, eftersom deras användningsgrad är låg, säkerheten är bristfällig och den 
krävda tekniska utrustningsnivån förutsätter stora investeringar i förhållande till 
användningsbehovet. 
 
Utlåtande 
Närpes stad ger följande utlåtande om betänkandet för utvecklande av tings-
rättsnätverket. 
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Österbottens tingsrätt är den enda nuvarande tvåspråkiga tingsrätten där hu-
vudspråket är svenska. Största delen av de ärenden som tingsrätten avgjort är 
dock finskspråkiga. (86 %).  Således förutsätts domstolens språkdomare ha 
utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Oavsett vilkendera av de fö-
reslagna modellerna som genomförs kommer majoritetsspråket i tingsrätten i 
Österbotten att bli finska. Enligt modellen med 17 tingsrätter sammanslås Mel-
lersta Österbottens och Österbottens tingsrätter till Österbottens tingsrätt och 
den svenskspråkiga befolkningen utgör 39 % av domkretsen.  Enligt modellen 
med 14 tingsrätter sammanslås Södra Österbottens, Mellersta Österbottens 
och Österbottens tingsrätter till Österbottens tingsrätt och andelen svensksprå-
kiga utgör 22 % av befolkningen i domkretsen. 
 
Närpes stad anser att bägge alternativen innebär en försämring i den svensk-
språkiga befolkningens rättigheter och att dessa i fortsättningen inte kan tryg-
gas enbart genom att tillsätta ett tillräckligt antal språkdomartjänster utan att de 
språkliga förhållandena bör beaktas även vid indelningen i tingsrätter. Staden 
föredrar modellen med 17 tingsrätter. 
 
Gällande verksamhetsställena anser Närpes stad det väl motiverat att Öster-
bottens tingsrätt i båda modellerna föreslås ha förvaltningskansliet i Vasa bl.a. 
med tanke på närheten till andra aktörer inom rättsvården såsom hovrätten, 
förvaltningsdomstolen, åklagarämbetet, utsökningsverket och polisväsendet. 
Däremot anser staden, att det är en stor förlust för Sydösterbotten att ses-
sionsplatsen i Kristinestad skulle läggas ned framför allt på grund av de långa 
avstånden till Vasa. 
 
Närpes stad konstaterar med tillfredsställelse att Österbottens tingsrätt föreslås 
vara jorddomstol och kunna behandla företagssaneringsärenden och utsök-
ningsbesvärsärenden. På detta sätt bevaras det specialkunnande som finns på 
orten. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att till justitieministeriet avge ovanstående utlåtande om arbetsgruppsbetän-
kandet ”Utvecklande av tingsrättsnätverket”. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- bildningsnämnden 1.3.2015 
- tekniska nämnden 15.4.2015 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att anteckna ovannämnda handlingar för kännedom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av  kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning el-
ler verkställighet: 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: 
 
 
 
 
I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas 
genom besvär med stöd av kommunallagen med motiveringen att beslutet strider 
mot lagen om offentlig upphandling. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att ett brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som 
antecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
I rättelseyrkandet ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen 
anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. 
Till rättelseyrkandet skall fogas 
- det beslut i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original 
- handlingar man hänvisar till 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Stadsstyrelsen i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
E-post: staden@narpes.fi 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den sista dagen för den tid rättelseyrkande får framställas innan äm-
betsverket stänger. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet 

 
Över detta beslut kan besvär anföras hos: 
Vasa Förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 

Besvärstid 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part 
anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett 
brev därom  avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset el-
ler som har antecknats i ett  särskilt intyg om delfående av beslutet. 
Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då 
beslutet gavs. 
 
Vid beräkningen av dagen för delfåendet och tiden för sökande av ändring ska föl-
jande bestämmelser i lagen om beräknande av laga tid beaktas: 
* den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen 
* om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första  
   maj, julafton, midsommarafton eller en söckenlördag, får ändring sökas den  
   första vardagen därefter 
* ändring ska sökas senast den sista dagen av tidsfristen innan ämbetsverket  
  stänger. 

 
Besvärsskrift 

Av besvärsskriften bör framgå: 
- besvärandens namn, yrke, boningskommun, postadress och telefonnummer 
- beslut, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller av den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens namn, yrke, boningskommun och postadress upp-
givas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och bevis över den dag, 
från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till  besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. 
Besvärshandlingarna skall vara framme senast den sista besvärsdagen innan ver-
ket stänger. 

 
Rättegångsavgift 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig-
heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. I nämnda lag finns särskilda bestämmelser 
om vissa fall där avgift inte uppbärs. 
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