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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 Emina Arnautovic´ och Kerstin Berg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen 
14.10.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Beslut om ändring av del av Storön nordvästra benämnda stranddetaljplan 
och godkännande av PDB. 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Ägaren till fastigheterna Haga RN:r 10:50, Värö RN:r 10:51 och Klippgrund 
RN:r 10:52 i Pjelax by har ansökt om ändring av del av stranddetaljplanen för 
del av ”Storön nordvästra” benämnda stranddetaljplan. Den ursprungliga 
stranddetaljplanen är fastställd 20.12.1985. Syftet med planläggningsarbetet är 
att flytta de båda byggplatserna från kvarter 2 (RA 2) till en strandtomt i kvarter 
3. På så vis omvandlas två byggplatser som inte angränsar till stranden till en 
byggplats med strand. Det bör också tillgodoses att den nya byggplatsen ges 
möjlighet till väganslutning. 
Planändringen kommer att uppgöras av lantmäteriingenjör Christoffer Rönnlund 
på konsultbyrån Ramboll Finland Oy. 
Planeraren har i enlighet med Markanvändnings- och bygglagens 63 och 74 §§ 
uppgjort ett program för deltagande och bedömning som inlämnats till staden 
för godkännande. 
 
Kommentar: Planeraren uppfyller kraven på behörighet enligt Markanvänd-
nings- och byggförordningens 3 §. Området för vilket detaljplaneändring kom-
mer att uppgöras är tillräcklig och utgör en ändamålsenlig helhet.  Förslaget till 
program för deltagande och bedömning kan godkännas. Ansökan om ändring 
av stranddetaljplanen för del av Storön nordvästra kan förordas med följande 
riktlinjer och principer: 
 
1) det planerade byggandet och annan markanvändning skall lämpa sig för 
strandlandskapet och omgivningen i övrigt, 
 
2) naturvård, landskapsvärden, rekreationsbehov, vattenvård och vatten och 
avlopp samt vattnens, terrängens och naturens särdrag bör beaktas, 
 
3) med planändringen får inte byggrätten för fritidsbebyggelse utökas, 
 
4) i planändringen bör intas tillräckliga bestämmelser om byggande, så att ett 
enhetligt byggnadssätt kan åstadkommas, 
 
5) i planändringen bör intas tillräckliga bestämmelser om begränsning av in-
grepp i terräng och växtlighet, 
 
6) över området  där byggplatsen omplaceras bör uppgöras en naturutredning 
 
7) om tillandningsmark ingår i planen bör skifteslagets godkännande av plane-
ändringen bifogas 
 
Programmet för deltagande och bedömning samt kartor finns som bilagor.  
 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att godkänna Ramboll Finland Oy som planläggare 
 
att uppgjorda programmet för deltagande och bedömning godkänns och 
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att som anvisningar vid uppgörandet av planeändringen följs de riktlinjer och 
principer som planläggningsingenjören gett 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Beslut om ändring av detaljplan för förstoring av  Strandhagens bostads- 
område och ändring av kvarteren 224, 230 samt tomt nr 4 i kvarter 228 i  
Närpes centrum 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Staden köpte år 2014 åkerområdet som ligger mellan Strandhagens bostads-
område och Gammelvägen i Närpes centrum. Området ligger i absoluta cent-
rum och är reserverat som bostadsområde i den pågående delgeneralplanen 
för Närpes centrum. För att säkerställa tillgången på bostadstomter är det vik-
tigt att detaljplaneringen påbörjas. 
 
Samtidigt uppdateras detaljplanen för kvarter 224 och tomt nr 4 i kvarter 228 så 
att tomtindelningen stämmer överens med ägoförhållandena. År 2015 sålde 
staden det gamla bostadshuset och tomtindelningen justeras i enlighet med 
köpebrevet. 
 
Oy MJM Trading Ab, som äger tomterna 1 och 3 samt del av tomt nr 2 i kvarter 
230, har också anhållit om ändring av markanvändning och tomtindelning för 
tomterna. Enligt  Markanvändnings- och bygglagen 59 § har staden rätt att av 
markägare uppbära kostnader för utarbetandet och behandlingen av detaljpla-
nen om ändringen i huvudsak är påkallad av ett enskilt intresse och utarbetas 
på initiativ av markägaren. Med anledning av detta har markanvändningsavtal  
uppgjorts med Oy MJM Trading Ab. I markanvändningsavtalet ingår uppgifter 
om området som planändringen avser, syftet, förverkligande och ersättningar.  
 
För området finns det inget behov att utfärda byggförbud enligt Markanvänd-
nings- och Bygglagen 53 §. 
 
Karta över området för vilket detaljplanen ändras och markanvändningsavtalet 
framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att en ändring av detaljplanen för markområdet söderom Strandhagens bo-
stadsområde och kvarteren 224, 230 och tomt nr 4 i kvarter 224 i Närpes cent-
rum uppgörs.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Hedet vindkraftpark 
 

Planläggare Malin Haka: 
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar en vindkraftpark i Övermark och 
Västra-Yttermark byar i Närpes stad. Planläggningsområdet befinner sig mellan 
Övermark och Rangsby. Planområdet är cirka 1716 hektar stort och ingår i 
etapplandskapsplan II reserverat som ett område som lämpar sig för byggande 
av en vindkraftpark av regional betydelse (tv-1). Prokon Wind Energy Oy har 
anhållit om att få uppgöra delgeneralplan för vindkraftparken och stadsstyrelsen 
i Närpes har medels beslut 7.5.2013, § 106, beslutat att delgeneralplan upp-
görs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 19.2.2016 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 16.5 – 29.5.2013. Ett första myndighetssamråd 
med myndigheterna hölls 13.12.2013 och ett arbetsmöte med myndigheter 
hölls 15.4.2016. Utkast till delgeneralplan har i beredningsskedet varit framlagt 
till påseende under tiden 17.12.2013 – 15.1.2014 och ett infotillfälle hölls 
19.11.2013. Under tiden materialet var framlagt inlämnades 7 åsikter.  
Efter utkastsskedet har Prokon Wind Energy Finland Oy haft önskemål om att 
dela upp planeringsområdet i två skilda delgeneralplaner, en för Hedet och en 
för Björkliden. De yttre gränserna för dessa områden är exakt samma som tidi-
gare. 
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och i myndighets-
samråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Hedet vindkraftpark. 
Antalet vindkraftverk i förslaget är 18 stycken. 
 
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). Inom M om-
rådena finns platser anvisade (tv-xx) för byggande av 18 st vindkraftverk. Inom 
området finns också områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens 
mångfald (luo-1), jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda natur-
värden (MY), täktområde (EO) samt fornminnesområde (SM). Vid delgeneral-
planläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivningens särdrag i 
beaktande. De planerade vindkraftverken består enligt planerna av ett ca 145 
meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. Rotorbladens di-
ameter är ca 130 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vind-
kraftverkens totala höjd vara högst 210,5 meter. Bullermodelleringen för parken 
har beräknats med ett vindkraftverk vars källjud är 104,5 dB.   
 
Hedet vindkraftpark planeras att anslutas till elstationen i Övermark med luft-
ledning. 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 och 
synlighetsanalys finns som skild bilaga. Delgeneralplanen i original och övrigt 
material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, fotomontage, åsikter, utlå-

ALLM: 95/2015§ 109, SSTYR 2016-10-11 18:00 Sida 8



tande och bemötanden från hörandet i beredningsskedet finns i stadshuset, 
enheten för mätning och planläggning.   
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter  

 
- att förslaget till delgeneralplan för Hedet 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 utlåtan-
dena inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till 
stadsfullmäktige med förslag om godkännande. Stadsstyrelsen önskar betona 
vikten av att anslutningen till elstationen görs med jordkabel. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 
 

Planläggare Malin Haka: 
Förslaget till delgeneralplan för Hedets vindkraftpark har varit framlagt till all-
mänt påseende under tiden 25.5 – 23.6.2016. Under tiden inlämnades 3 st. 
anmärkningar från markägare eller intressenter. Utlåtanden har inbegjorts enligt 
ovanstående förteckning och 10 st. utlåtanden har inlämnats över förslaget.  
 
Ett sammandrag av anmärkningarna och utlåtandena med konsultens och plan-
läggarens kommentarer finns som bilaga.  Kopior av originala anmärkningar 
och förminskning av plankartan finns också som skilda bilagor.   
 
Kompletteringarna av planförslaget är av sådan art att planförslaget inte vä-
sentligt förändras. Planförslaget behöver således inte framläggas ånyo enligt 
Markanvändnings- och Byggförordningen 32 §.  

 
Sammanställning av konsultens och planläggarens förslag till kompletteringar: 
 

- Befintligt marktäktsområde märks ut på plankartan 

- Förhållandet till närliggande vindkraftparker åskådliggörs med   

     en bild i planbeskrivningen. 
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- Beskrivingen kompletteras med information om anslutningen till 

     stamnätet 

- Uppdatering av PDB 

 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Hedet vindkraftpark i enlighet 

med planeringskonsultens förslag och planläggarens utlåtande, 
 
 varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Hedet vind-

kraftpark godkännes och 
 
- att utan dröjsmål delge den regionala miljöcentralen beslutet om godkän-

nande av delgeneralplanen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamot Westerberg anmälde intresse jäv och deltog inte i ärendets behand-
ling. 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Björkliden vindkraftpark 
 

Planläggare Malin Haka: 
Prokon Wind Energy Finland Oy planerar en vindkraftpark i Västra-Yttermark 
och Rangsby byar i Närpes stad. Planläggningsområdet befinner sig mellan 
Övermark och Rangsby. Planområdet är cirka 1135 hektar stort och ingår i 
etapplandskapsplan II reserverat som ett område som lämpar sig för byggande 
av en vindkraftpark av regional betydelse (tv-1). Prokon Wind Energy Oy har 
anhållit om att få uppgöra delgeneralplan för vindkraftparken och stadsstyrelsen 
i Närpes har medels beslut 7.5.2013, § 106, beslutat att delgeneralplan upp-
görs för området. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 19.2.2016 och som ligger till grund för delgeneralpla-
neringen. Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för 
deltagande och bedömning 16.5.– 29.5.2013. Ett första myndighetssamråd 
med myndigheterna hölls 13.12.2013 och ett arbetsmöte med myndigheter 
hölls 15.4.2016. Utkast till delgeneralplan har i beredningsskedet varit framlagt 
till påseende under tiden 17.12.2013 – 15.1.2014 och ett infotillfälle hölls 
19.11.2013. Under tiden materialet var framlagt inlämnades 7 åsikter.  
Efter utkastsskedet har Prokon Wind Energy Finland Oy haft önskemål om att 
dela upp planeringsområdet i två skilda delgeneralplaner, en för Björkliden och 
en för Hedet. De yttre gränserna för dessa områden är exakt samma som tidi-
gare. 
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och i myndighets-
samråden har uppgjorts ett förslag till delgeneralplan för Björklidens vindkraft-
park. I förslaget har antalet vindkraftverk minskats från 10 stycken till 7 stycken. 
 
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). Inom M om-
rådena finns platser anvisade (tv-xx) för byggande av 7 st vindkraftverk. Inom 
området finns också områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens 
mångfald (luo-1), jordbruksområde (MT) samt fornminnesområde (SM). Vid 
delgeneralplanläggningen av vindkraftparken strävar man till att ta omgivning-
ens särdrag i beaktande. De planerade vindkraftverken består enligt planerna 
av ett ca 145 meter högt ståltorn, ett maskinrum samt av en trebladig rotor. Ro-
torbladens diameter är ca 130 meter. Enligt planförslagets allmänna bestäm-
melser får vindkraftverkens totala höjd vara högst 210,5 meter. Bullermodelle-
ringen för parken har beräknats med ett vindkraftverk vars källjud är 104,5 dB.   
 
Björkliden vindkraftpark planeras att anslutas till elstationen i Övermark med 
luftledning. 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 och 
synlighetsanalys finns som skild bilaga. Delgeneralplanen i original och övrigt 
material såsom: PDB, miljökonsekvensbeskrivning, fotomontage, åsikter, utlå-
tande och bemötanden från hörandet i beredningsskedet finns i stadshuset, 
enheten för mätning och planläggning.   
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Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter  
 

- att förslaget till delgeneralplan för Björkliden 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 utlåtan-
dena inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till 
stadsfullmäktige med förslag om godkännande. e. Stadsstyrelsen önskar be-
tona vikten av att anslutningen till elstationen görs med jordkabel. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

Planläggare Malin Haka: 
Förslaget till delgeneralplan för Björklidens vindkraftpark har varit framlagt till 
allmänt påseende under tiden 25.5 – 23.6.2016. Under tiden inlämnades 2 st. 
anmärkningar från markägare eller intressenter. Utlåtanden har inbegjorts enligt 
ovanstående förteckning och 10 st. utlåtanden har inlämnats över förslaget.  
 
Ett sammandrag av anmärkningarna och utlåtandena med konsultens och plan-
läggarens kommentarer finns som bilaga.  Kopior av originala anmärkningar 
och förminskning av plankartan finns också som skilda bilagor.   
 
Kompletteringarna av planförslaget är av sådan art att planförslaget inte vä-
sentligt förändras. Planförslaget behöver således inte framläggas ånyo enligt 
Markanvändnings- och Byggförordningen 32 §.  

 
Sammanställning av konsultens och planläggarens förslag till kompletteringar: 
 
 
- Förhållandet till närliggande vindkraftparker åskådliggörs med en bild i  

 planbeskrivningen. 

- Beskrivingen kompletteras med information om anslutningen till 

     stamnätet 
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- Beskrivningen kompletteras med direktiv gällande byggarbeten under 

 duvhökens häckningstid  

- Uppdatering av PDB 

 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
- att komplettera förslaget till delgeneralplan för Björkliden vindkraftpark i en-

lighet med planeringskonsultens förslag och planläggarens utlåtande, 
 
 varefter stadsstyrelsen besluter föreslå för fullmäktige 
  
- att det sålunda kompletterade förslaget till delgeneralplan för Björkliden 

vindkraftpark godkännes och 
 
- att utan dröjsmål delge den regionala miljöcentralen beslutet om godkän-

nande av delgeneralplanen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Ledamot Westerberg anmälde intresse jäv och deltog inte i ärendets behand-
ling. 

------ 
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Beslut om utvidgning av detaljplan för Högback norra och del av 
Kallmossen 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Växthusföretagen Jan-Erik Sigg Ab och Sven Sigg Ab har planer på att utvidga 
sina växthusanläggningar på Högback norra industriområde och på Kallmos-
sen.  
 
Jan-Erik Sigg Ab:s nuvarande anläggning ligger inom detaljplanerat område 
och planerad utvidgning av anläggningen är så omfattande att den bör ingå i 
detaljplanen. Sven Sigg Ab:s nuvarande anläggning är också omfattande och 
med flera olika slag av markanvändning i närområdet vilket gör att anläggning-
en inte längre kan utvidgas enbart med bygglov som baserar sig på planerings-
behovsbeslut utan en utvidgning bör grunda sig på en detaljplan.  
 
Enligt  Markanvändnings- och Bygglagen 59 § har staden rätt att av markägare 
uppbära kostnader för utarbetandet och behandlingen av detaljplanen om änd-
ringen i huvudsak är påkallad av ett enskilt intresse och utarbetas på initiativ av 
markägaren. Med anledning av detta har markanvändningsavtal  uppgjorts med 
Jan-Erik Sigg Ab och Sven Sigg Ab. I markanvändningsavtalen ingår uppgifter 
om området som planändringen avser, syftet, förverkligande och ersättningar.  
 
För området finns det inget behov att utfärda byggförbud enligt Markanvänd-
nings- och Bygglagen 53 §. 
 
Markanvändningsavtalen och karta över områden för vilket detaljplanen utvid-
gas framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att en utvidgning av detaljplanen uppgörs för Högback norra industriområde 
och för en del av Kallmossen enligt bilagda kartor och  
 
att godkänna bilagda markanvändningsavtal med Jan-Erik Sigg Ab och Sven 
Sigg Ab.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av strategisk generalplan 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Stadsstyrelsen i Närpes  beslöt den 19 augusti 2014 § 99 att en strategisk ge-
neralplan för Närpes skulle uppgöras. Planläggningsområdet omfattar hela fast-
landet samt holmar med vägförbindelse och är ca 980 km2  stort. Planeringen 
inleddes hösten 2014 med byabesök i alla byar.  

 
Själva planprocessen inleddes med insamlande av befintligt basmaterial och   
uppgörande av en zonanalys. Programmet för deltagande och bedömning var 
framlagt 5.12 – 5.1.2015 och utkast till generalplan var framlagt 4.4-3.5.2016. I 
samband med utkastskedet hölls ett infotillfälle 20.4.2016  Över utkastet inläm-
nades fem skriftliga och några muntliga åsikter. Åsikterna och planläggarens 
bemötande finns i bilaga 3. Under planprocessens gång har det hållits två 
myndighetssamråd och ett arbetsmöte. 
 
Med stöd av utredningar och de åsikter som framkommit i hörandeskedet och 
vid myndighetssamråd har uppgjorts ett förslag till strategisk generalplan. Mål-
sättningen med strategiska generalplanen är att beskriva stadens vision beträf-
fande samhällsstrukturen och servicen fram till år 2030.  Man ska skapa ett 
verktyg för kommunens strategiska utveckling och markanvändning  och som 
stöder en hållbar utveckling samt  beaktar kommunens särdrag och den existe-
rande markanvändningen. Generalplanen uppgörs utan rättsverkningar. 
 
Förminskat planförslag, planbeteckningar, planbeskrivning och åsikter från hö-
randeskedet med  planläggarens bemötanden finns som skilda bilagor. Delge-
neralplanen i original och övrigt material finns i stadshuset, enheten för mätning 
och planläggning. 
 

Stadsdirektören föreslår: 
Stadsstyrelsen besluter 

 
- att förslaget till strategisk generalplan för Närpes godkänns, 

 
- att framlägga förslaget till allmänt påseende under trettio (30) dagars 

tid och samtidigt inbegära utlåtanden från sektionen för byggnadstill-
syn, Västkustens miljöenhet, Österbottens räddningsverk, NTM-
centralen, Österbottens förbund, Österbottens museum och Forststy-
relsen 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- Vård- och omsorgsnämnden 20.9.2016 
- Direktionen vid Närpes högstadieskola 27.9.2016 
 

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

Stadsstyrelsens beslut: 
Antecknades för kännedom. 
 

------ 
 

ALLM: 15/2016§ 113, SSTYR 2016-10-11 18:00 Sida 16



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: 
§§ 105 - 113 
 
 
 
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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