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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 Tanja Eklund och Michaela Esch 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen 
den 13.5.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Fortsatt marknadsföringssamarbete Närpes stad - Närpes Kraft FF 
 
Förvaltningsdirektör Björn Häggblom: 

Närpes Kraft fotbollsförening anhåller om att Närpes stad fortsättningsvis deltar 
i marknadsföringsprojektet ”Företagsamma Närpes” med en summa om 10.000 
euro under år 2016.  
 
Målsättningen är att projektets samarbetspartners marknadsför en bild av När-
pes som en framåtsträvande, företagsam och attraktiv ort med ett rikt utbud av 
service och fritidsaktiviteter. Marknadsföring sker främst i samband med mat-
cher. Fotbollen spelar också en viktig roll i integreringen av nya medborgare 
och bidrar till att påverka trivseln för dessa.  
Säsongen 2016 spelar Kraft i division två.  
 
Förra året beviljades Kraft fotboll ett understöd om 6.300 euro. Budgeten för 
detta år medger en höjning av stödet till 7.650 euro.  
Medlen tas från näringslivsbudgeten.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att staden fortsätter sitt marknadsföringssamarbete tillsammans med Närpes 
Kraft fotbollsförening r.f. och att föreningen sponsoreras med 7.650 euro under 
år 2016.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Tillsättande av styrgrupp för beredning av ny förvaltningsstadga 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Bakgrund 
Den nya kommunallagen (410/2015) har till vissa delar trätt i kraft den 1 maj 
2015. En stor del av bestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2017 vid ingången 
av mandattiden för kommunfullmäktige som väljs i april år 2017. Enligt § 90 i 
kommunallagen är kommunstrategin, förvaltningsstadgan, budgeten och eko-
nomiplanen samt koncerndirektivet de viktigaste styrmedlen i kommunens 
verksamhet. De nya bestämmelserna i kommunallagen medför bl.a. omfattande 
ändringar i kommunernas förvaltningsstadgor. Frågor som ska fastställas i en 
instruktion samlas i förvaltningsstadgan.  
 
Kommunförbundet håller som bäst på att utarbeta en ny modellstadga. Kapitlen 
1-18 i mallen för förvaltningsstadga väntas bli klara på finska under april och 
kapitel 19 till midsommar. Utkastet till mall för förvaltningsstadga på svenska 
finns på Kommunförbundets webbsida under adressen: 
 
http://www.kommunerna.net/sv/databanker/nyheter/2016/Sidor/2016-02-25-
kommentera-mallarna.aspx 
 
och på finska under adressen: 
 
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/2016-02-25-
hallintosaantomallijne-kommenteille.aspx 
 
Organisering och tidtabell 
Antalet ledamöter i fullmäktige ska meddelas innevarande år inför kommunal-
valet 2017. Det är därför ändamålsenligt att Närpes stads nya förvaltningsstad-
ga fastställs av stadsfullmäktige under år 2016. Tjänstemannaberedningen vid 
utarbetandet av den nya förvaltningsstadgan skulle bestå av förvaltningssekre-
teraren, förvaltningsdirektören och stadsdirektören i samarbete med hela sta-
dens ledningsgrupp. För den politiska ledningen av beredningsarbetet kunde 
utses en parlamentarisk styrgrupp bestående av förslagsvis stadsfullmäktiges 
och stadsstyrelsens presidier förstärkta med representanter för fullmäktige-
grupperna. Tjänstemannaberedningen skulle ha närvaro- och yttranderätt på 
styrgruppens möten. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse medlemmar till en styrgrupp för beredning av Närpes stads nya förvalt-
ningsstadga. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse en parlamentarisk styrgrupp bestående av stadsfullmäktiges och stads-
styrelsens presidier förstärkta med följande representanter för fullmäktigegrup-
perna: Michaela Esch (ersättare Marianne Nyqvist-Mannsén) och Peter Sjökvist 
(ersättare Roger Kronlund). 
 
 

------ 
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Närpes stads representant till bolagsstämman för Vasaregionens  
Turism Ab samt bolagsstämman för Närpes Bostads Ab Björhagen 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Stadsstyrelsen har den 26.1.2016 utsett sina representanter för år 2016 till de 
årsmöten och bolagsstämmor, som hålls av föreningar, aktiebolag, andelslag 
m.fl. frivilliga sammanslutningar, vilka Närpes stad etablerat samarbete med.   
 
Till Närpes stads representant i Vasaregionens Tursims Ab:s bolagsstämma 
2016 valdes Raymond Wesander, som emellertid är förhindrad att delta i 
stämman. Stadsstyrelsen torde välja en ny representant till Vasaregionens Tu-
rism Ab:s bolagsstämma. 
 
Till Närpes stads representant i bolagsstämman för Närpes Bostads Ab Björk-
hagen (vänstugan) valdes Edd Grahn, som emellertid är förhindrad att delta i 
stämman. Stadsstyrelsen torde välja en ny representant till Närpes Bostads Ab 
Björkhagen bolagsstämma 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att utse förvaltningsdirektör Björn Häggblom som stadens representant till bo-
lagsstämman för Vasaregionens Turism Ab och att samtidigt utse fastighetsin-
genjör Hans Hall som stadens representant till bolagsstämman för Närpes Bo-
stads Ab Björkhagen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Uthyrning av restaurangdelen i Hilding Anders fastigheten 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Andreas Café och Catering planerar att överta verksamheten efter Birgittas 
Lunch och Festservice som varit belägen i restaurangdelen av den s.k. Hilding 
Anders-fastigheten. Den delen av fastigheten har haft ett separat hyresavtal 
och ingår inte i hyresavtalet med Hilding Anders Finland Oy. Utrymmet är i be-
hov av ytrenovering samt mindre ändringsarbeten vilket beaktats i hyresnivån. 
Hyresavtalet löper på fem år och hyran uppgår till 1500€/ månad. Förslag till 
hyresavtal finns som bilaga.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till hyresavtal med Andreas Café och Catering.  

 
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-
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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 utlåtande-
na inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stads-
fullmäktige med förslag om godkännande. Stadsstyrelsen önskar betona vik-
ten av att anslutningen till elstationen görs med jordkabel. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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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 utlåtande-
na inte föranleder väsentliga ändringar i förslaget förs ärendet direkt till stads-
fullmäktige med förslag om godkännande. e. Stadsstyrelsen önskar betona 
vikten av att anslutningen till elstationen görs med jordkabel. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- fritidsnämnden 4.4.2016 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att anteckna ovannämnda handling 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: §§ 65-66, 71-72. 
 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §§ 67-70. 
 
 
 
 
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. 

§ 9998, SSTYR 2016-05-10 18:00 Sida 14



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. 
 

§ 9998, SSTYR 2016-05-10 18:00 Sida 15



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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