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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 Sven Jerkku och Marianne Nyqvist-
Mannsén samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen               
den 31.3.2017 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén:  
Bokslutet för år 2016 till vilket hör resultaträkning, finansieringsanalys, balans-
räkning och noter till dem, tablå över budgetutfallet, samt verksamhetsberät-
telse föreligger klara för behandling. 
En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall 
också uppgöra ett koncernbokslut som en del av bokslutet.  
Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys 
och noter till dem.  
 
Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 1 milj. euro totalt sett. 
Alla intäktsslag överskred budgeten vilket avspeglar att stadens service utnytt-
jats maximalt under året och genererat mera intäkter från verksamheten.  
Enskilda resultatområden där merintäkterna skulle vara betydligt större än bud-
geterat finns inte utan merintäkterna är jämt fördelade på nästan alla nämnder.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetsintäkterna till ca 18,9 milj. euro.  
 
Verksamhetskostnaderna totalt sett underskred budgeten med 1,5 milj. euro.  
Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,5 milj. euro, knappt 0,2 milj. 
euro av detta beror på ökade sjukförsäkringsersättningar. En del budgeterade 
tjänster har inte kunnat besättas under året utan köptjänster har använts. Ned-
skärningen av semesterpenningen inom den kommunala sektorn åren 2017-
2019 med 30 % påverkade semesterlöneperiodiseringen positivt redan för år 
2016 och ger en inbesparing på ca. 150 000 euro.  
 
Köp av tjänster underskreds med 1,2 milj. euro. Alla samkommuner varifrån 
staden köper tjänster underskred även detta år sina budgeter. Kostnaderna för 
specialsjukvård via Vasa sjukvårdsdistrikt underskred budgeten bl.a. beroende 
på återbetalningen av största delen av det beräknade överskottet för år 2016 
redan under hösten 2016. Kostnaderna för specialsjukvården totalt, inkl. psyko-
sociala enheten, underskreds med 1,2 milj. euro.  
Kostnader för material och förnödenheter överskred budgeten med 0,3 milj. 
euro. En del av detta kompenseras via ökade intäkter.  
Understöd och bidrag understeg budgeten något medan övriga verksamhets-
kostnader överskred budgeten.  
Totalt uppgår de externa/interna verksamhetskostnaderna till 71,3 milj. euro.  
Kostnaderna minskade med 2 % jämfört med år 2015.  
 
Verksamhetsbidraget uppgick till -52,4 milj. euro och underskrider budgeten 
med 2,5 milj. euro. Ökningen i nettokostnader från år 2015 var 0,5 % eller 0,3 
milj. euro.   
 
I kommunalskatt inflöt 26 milj. euro eller samma nivå som år 2015, 10 000 euro 
mindre än budgeterat.  
I samfundsskatt erhölls 2,2 milj. euro, 200 000 mera än i budgeten.   
Fastighetsskatten inbringade 2,7 milj. euro, något över budgeten, en ökning 
med drygt 0,3 milj. euro jämfört med år 2015.  
Totalt sett inflöt 0,2 milj. euro i mera skatteintäkter än budgeterat.  
 
Det slutliga utfallet av statsandelar blev 27,8 milj. euro eller 0,2 milj. mera än 
budgeterat. Jämfört med år 2015 ökade statsandelarna med hela 4,2 milj. euro.  
Språkstatusändringen fr.o.m. 1.1.2016 gav 2,2 milj. euro i ökade statsandelar.  
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Därtill justerades kostnadsfördelningen mellan stat och kommun under året. 
Ökade avdrag i kommunalbeskattningen kompenserades även via statsande-
larna till kommunerna.  
 
Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 0,6 milj. euro. 
Det finansiella nettot påverkades positivt av att ränteintäkterna och försälj-
ningsvinsterna på värdepapper ökade jämfört med budgeten. Räntekostnader-
na minskade jämfört med tidigare år eftersom stadens lånebörda minskade un-
der året och ränteläget var fortsatt mycket lågt.   
 
Årsbidraget blev 6 776 562,86 euro vilket är 3,3 milj. euro bättre än den änd-
rade budgeten medan avskrivningarna uppgick till 2,7 milj. euro i enlighet med 
budgeten.   
 
Under tidigare perioder upplösta investeringsreserveringar gör att avskrivnings-
differensen kan minskas med 162 000 euro i bokslutet.  
 
Föreslås att en investeringsreservering på 3 milj. euro görs i bokslutet för kom-
mande investeringar i Närpes servicecenter.  
Bokslutet uppvisar efter bokslutsdispositionerna ett överskott på 1 250 583,74 
euro vilket ligger 0,3 milj. euro över budgeten.    
 
Investeringskostnaderna uppgår brutto till 6,0 milj. euro, i olika investeringsbi-
drag erhölls 0,5 milj., medan försäljningen av markområden inbringade 0,4 milj. 
euro. Nettoinvesteringskostnaden uppgår sålunda till 5,0 milj. euro och under-
skrider  budgeten med 0,6 milj. euro.  
 
Lånestocken minskade med 0,4 milj. euro under året till 19,7 milj. euro i bokslu-
tet eller 2 081 euro per invånare.  
Koncernens lånebörda uppgår till 5 382 euro per invånare.  
 
Kassamedlen inkl. placeringarnas bokföringsvärde uppgår till 16,4 milj. euro vid 
bokslutstidpunkten. Placeringarnas bokföringsvärde låg på 14,0 milj. euro och 
marknadsvärdet var 16,0 milj. euro, en ökning med 0,6 milj. euro från år 2015.  
 
Personalen har gjort en mycket bra arbetsinsats under året och lyckats maxi-
mera verksamhetsintäkterna men hålla kostnadsökningen på en mycket låg 
nivå. De enskilda budgetöverskridningarna var få och har goda förklaringar i de 
flesta fall. Kostnadsminskningen inom specialsjukvården har påverkat resultat 
positivt. Skatternas stabila inflöde samt den stora ökningen i statsandelarna gör 
att finansieringen av verksamheten låg på stadig grund.  
Underskridningen av investeringsbudgeten med 0,6 milj. euro netto samt en 
god utveckling av placeringarna kompletterar helheten.   
  
Bokslutet för år 2016 går till historien som ett av de bästa någonsin där både 
förtroendevalda och hela personalen är delaktig. Det överskott som uppstod, 
om man ser till årsbidraget, kunde investeras i goda projekt vilka kommer att 
vara till nytta för invånarna i Närpes in i framtiden. Att lånebördan därtill kunde 
minskas i någon mån utan att äventyra likviditeten är också en bra sak med 
tanke på stadens fortsatta ekonomiska stabilitet framöver.  
 
Bifogat bekräftelsebrev undertecknas av stadsstyrelsens ordförande och stads-
direktören och överlämnas till revisorn som en del av revisionsprocessen.  
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Stadsdirektörens förslag 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bokslutet överlämnas för revision 
 
att för stadsfullmäktige därefter förelägga bokslutet för behandling 
 
samt för stadsfullmäktige föreslå 
 
att av räkenskapsperiodens resultat görs en investeringsreservering på 
3 000 000 euro. Räkenskapsperiodens överskott 1 250 583,74 euro bokförs på 
överskott från tidigare år, som efter överföringen uppvisar ett överskott om  
4 354 330,26 euro 
 
att ingen förkovran av fonderna görs för år 2016 
 
att beredningen ges fullmakt att vid behov göra smärre justeringar i verksam-
hetsberättelsen.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Bostads Ab Närpes Ängspark 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Bostads Ab Närpes Ängspark har anhållit om att få köpa tomt nr 2 i kvarter 162 
i Närpes centrum.  NS Bygg & Bo Ab, som har arrenderat tomten från och med 
1.6.2016, har transporterat arrendeavtalet 9.3.2017 till Bostads Ab Närpes 
Ängspark. Tomten bebyggs som bäst med ett radhus och arrendatorn har, en-
ligt punkt 7 i arrendeavtalet, rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör ett ca 2.650 m2 stort område  av fastigheten Häggback RN:r 
1:109 i Kåtnäs by. Tomtens värde är 31.764 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Bostads Ab Närpes Ängspark god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för ändring av fritidsstuga till fast boende samt tillbyggnad i  
Pjelax, del av Rönnkvist RNr 2:148-M603/ Svedman Kjell 

 
BYGG 16.03.2017, § 25 
       

Kjell Svedman har 22.2.2017 ansökt om stadsstyrelsens undantagslov för att få 
ändra användningsändamålet för en fritidsstuga till fast boende samt tillbygg-
nad (MBL § 171-174). På byggplatsen vid Björkholmsvägen 93, 64250 Pjelax 
finns en fritidsstuga med våningsytan 104 m2 enligt bygglov Nr 94/79. Vatten-, 
avlopps- och vägfrågor är ordnade och huset skall användas som fast bostad. 
Området innefattas av stadsfullmäktiges beslut 25.9.2006 § 44 gällande föränd-
ring av fritidsboende till fast boende. 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Den ansökta byggplatsen ligger inom område med fastställd strandgeneralplan 
(Sfge 20.8.2007).  Området är i planen reserverat som en byggplats för se-
mesterbostad (RA). Byggplatsen ligger inom det området som uppfyller kraven 
och principerna för förändring av fritidsboende till fast boende, enligt stadsfull-
mäktiges beslut 25.9.2006 § 44. 
  
Sökandena anhåller om att få ändra befintlig fritidsstuga till fast boende.  Bygg-
platsen är ca 3.000 m2 och har utbyggt vatten- och elnät.  
 
Ansökan uppfyller kraven enligt gällande byggnadsordning och medför inte olä-
genheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan 
reglering av områdesanvändningen. Ej heller försvåras möjligheterna att uppnå 
målen för naturvården och försvårar inte möjligheterna att uppnå målen för 
skyddet av den byggda miljön. Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna för 
undantag enligt Markanvändnings- och bygglagen 171 § förordas ansökan. 
 

Byggnadsinspektörens förslag: 
Sektionen förordar ansökan om undantagslov för fast boende samt tillbyggnad 
enligt planläggningsingenjörens utlåtande med motiveringar. 
 

Beslut: 
Godkändes enhälligt. 
 
______ 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 

 
att Kjell Svedman, med stöd av §§ 171-174 i markanvändnings- och bygglagen 
och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12, beviljas undantag från stad-
gandena i § 43 mom.2 i markanvändnings- och bygglagen för en ändring av 
användningsändamålet för en fritidsbostad till fast bostad på Björkholmsvägen 
93 i Pjelax . 
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 31.3.2017 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
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Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Böle vindkraftpark 
 

Planläggare Malin Haka: 
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i Böle by i Närpes stad. Den planerade 
vindkraftparken är belägen cirka sju kilometer sydost om Närpes centrum och 
cirka fem kilometer nordost om Pjelaxfjärden. Området gränsar till Teuvavägen 
i norr och Kristinestads kommungräns i sydost.  Planområdet är ca 2.100 ha 
stort och består i huvudsak av skogsbruksområden i olika stadier samt av 
mossområden. Området finns med i etapplandskapsplan II som fastställdes av 
miljöministeriet 14.12.2015 och är reserverat som ett område som lämpar sig 
för byggande av en vindkraftpark av regional betydelse med följande planbe-
stämmelse (tv-2):  
”Vid planering av området ska man beakta konsekvenserna för fastboende , fritidsboende , re-
kreation, landskap, kulturmiljöer och fåglar samt sträva efter att förhindra negativa konsekven-
ser. De begränsningar som flygtrafiken och försvarsmaktens verksamhet medför ska också be-
aktas. 
Vid den mer detaljerade planeringen av vindkraftsområdena ska uppmärksamhet fästas vid att 
betydande bullerkonsekvenser inte uppstår för boende , att kulturmiljöernas värden bevaras 
samt att förekomsten av arter i habitatdirektiv IV a och förutsättningarna för primärnäringar och 
marktäkter tryggas. 
Åtgärderna i området ska planeras och genomföras så att bevarandet av områdets biologiska 
mångfald / naturvärden främjas”. 
 
Planeringen har föregåtts av en MKB process som avslutades med kontakt-
myndighetens utlåtande 27.10.2015. Konsekvensbedömningen har som uppgift 
att stödja utarbetandet av planen samt valet av godtagbara planlösningar och 
ska hjälpa att bedöma hur målen och kraven på innehållet i planen förverkligas. 
MKB-materialet är bakgrundsmaterial för delgeneralplanen. 
 
Själva planprocessen inleddes med framläggande av programmet för delta-
gande och bedömning 5.12.2014-5.1.2015 och ett första myndighetssamråd 
ordnades 11.12.2014.  
 
Utkast till delgeneralplan var framlagt under tiden 1.8-30.8.2016 och ett infotill-
fälle om planutkastet ordnades 25.8.2016 på Böle UF. Under tiden materialet 
var framlagt inlämnades ett utlåtande och två åsikter. Responsen har samman-
ställts och bemötts och finns som skild bilaga. 
  
Ett andra myndighetssamråd ordnades 10.1.2017. På mötet diskuterades plan-
utkastet och responsen efter påseendet i beredningsskedet samt naturfrågor. 
Vid mötet beslöts att man begär in utlåtanden från berörda myndigheter innan 
planförslaget förs till stadsstyrelsen för godkännande. 
   
Utlåtanden har inbegjorts av följande myndigheter: NTM-centralen i Södra Ös-
terbotten, NTM-centralen i Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbot-
tens förbund, Västkustens miljöenhet, sektionen för byggnadstillsyn, Kristi-
nestad stad, Kaskö stad ,Teuva kommun,  Räddningsverket, Trafi, Museiverket, 
Österbottens landskapsmuseum, LUKE, Forststyrelsen, Regionförvaltnings-
verket och Försvarsmakten varav 11 st lämnat in utlåtande. 
 
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och utlåtandena 
har man uppgjort ett förslag till delgeneralplan för Böle vindkraftpark med plats 
för 23 stycken vindkraftverk.  
 
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 
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överförs elen vidare till elnätet. I planläggningen av vindkraftparken strävar man 
till att ta omgivningens särdrag i beaktande. Delgeneralplanen består i huvud-
sak av områden reserverade som jord- och skogsbruksdominerat område (M-
1). Inom M-1 områdena finns platser anvisade (tv-1) för byggande av 23 st 
vindkraftverk. Inom planområdet finns också områden som är särskilt viktiga 
med tanke på naturens mångfald ( luo-2), skogsbeståndets mångfald (luo-3), 
viktigt grundvattenområde (pv) och ett  naturskyddsområde (SL). De planerade 
vindkraftverken består enligt planerna av ett ca 140 meter högt ståltorn, ett ma-
skinrum, en trebladig rotor och rotorbladens diameter är ca 130 meter. Enligt 
planförslagets allmänna bestämmelser får vindkraftverkens totala höjd vara 
högst 205 meter. Bullermodelleringen för parken har beräknats med ett vind-
kraftverk vars källjud är 105,9 dB. Enligt preliminära planer skall parken anslu-
tas till Pjelax elstation nordväst om planområdet eller till elstationen i Kristi-
nestad. Elöverföringen utanför planområdet behandlas i en skild EMV-process. 
 
Delgeneralplanen har utarbetats så att den kan ligga till grund för beviljande av 
bygglov för vindkraftverk enligt 77a § i Markanvändnings- och bygglagen. 
 
Förslaget till delgeneralplan finns som bilaga. Planbeskrivningen, buller- och 
skuggningsmodelleringen, fotomontage och synlighetsanalys, bemötande av 
åsikter från hörandet i beredningsskedet samt bemötande av utlåtanden finns 
som skild bilaga. Delgeneralplanen i original och övrigt material såsom: PDB, 
miljökonsekvensbeskrivning, kontaktmyndighetens utlåtande över MKB-
beskrivning, Natura bedömning och utlåtanden över naturabedömningen finns i 
stadshuset, enheten för mätning och planläggning. 
 
Med anledning av inlämnade utlåtanden har plankartan kompletterats med föl-
jande: 

 
- Plankartan har kompletterats med luo-3-områden som ökar skogsbestån-

dets mångfald i området 
 

-  tv-1-områden invid stamväg 67 har  justerats så att vindkraftverken inte kan 
placeras närmare än 300 m från landsvägen 
 

- tre stickvägar har justerats till nästa rågräns i enlighet med markägares 
önskemål 
 

- kraftverken har  numrerats på plankartan 
 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter  
 

- att förslaget till delgeneralplan för Böle 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 
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I den händelse att inga anmärkningar inkommer mot förslaget som 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 16.3.2017 
- Nämnden för fri bildning 16.3.2017 
- Bildningsnämnden 16.3.2017 
 

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: §§ 44-46 
 
 
 
 
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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