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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 Martin Westerberg och Lasse Åberg 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 21.8.2015 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av fritidsstuga och gäststuga i Norrnäs, Som 
marro RNr 2:112 och Börsskär RNr 2:174/ Wilson Börje och Majvor 

 
BYGG 17.06.2015, § 44 

 
Börje och Majvor Wilson ansöker den 11.5.2015 om stadsstyrelsens undan-
tagslov för att uppföra en fritidsstuga 117m2 och gäststuga 30m2 på Sommarro 
RNr 2-112 och Börsskär RNr 2:174 i Norrnäs. Undantagslovet gäller placering 
av gäststuga på M-1 område samt avvikelse från byggnadsordningen gällande 
byggrätt. 

 
Planläggningsingenjören: Ansökan gäller byggande av ett fritidshus med vå-
ningsytan 117 m2 och en gäststuga med våningsytan 30 m2 eller sammanlagt 
147 m2. Gamla fritidsstugan har rivits. 
 
Byggplatsen ligger inom område med fastställd strandgeneralplan (VFM 
16.2.2000). Området är i planen reserverat som en byggplats för semesterbo-
stad (RA). Gäststugan kommer att placeras bakom fritidsstugan längre bort från 
stranden på jord- och skogsbruksdominerat område (M-1). Enligt gällande 
byggnadsordning får byggnadernas sammanlagda våningsyta på en byggplats 
för fritidsändamål (RA-område) vara högst 140 m2 och huvudbyggnadens vå-
ningsyta får vara högst 90 m2. 
 
Sektionen för byggnadstillsyn kan avvika från byggnadsordningen om avvikel-
sen inte innebär att syftet med föreskriften väsentligen åsidosätts. När det är 
fråga om avvikelse från föreskrifterna om byggplatsens storlek och byggandets 
omfattning eller från avståndsföreskrifterna gällande stränder, kan tillstånd be-
viljas om byggandet inte försvårar planläggningen. 
 
Huvudbyggnaden är större än vad som tillåts enligt byggnadsordningen på 
grund av att bastudelen ingår i huvudbyggnaden. Eftersom gäststugan placeras 
på M-1 område och den totala våningsytan avviker från vad byggnadsordning-
en tillåter på strandområden (140 m2) skall ärendet avgöras med undantagslov. 
 
Antalet byggnader minskas till tre i antal och eftersom gäststugan placeras 
längre bort från stranden så kan man undvika att bebygga udden vilket gör att 
byggnaderna inte inverkar menligt på strandlandskapet. Byggrätten som tillåts 
enligt byggnadsordningen överskrids med 5 % vilket bör anses som ringa. An-
sökan kommer inte att medföra olägenheter med tanke på planläggningen, ge-
nomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. Ej hel-
ler försvåras möjligheterna att uppnå målen för naturvården och försvårar inte 
möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. Eftersom an-
sökan uppfyller förutsättningarna för undantag enligt Markanvändnings- och 
bygglagen 172 § förordas ansökan. 
 

Byggnadsinspektören föreslår: 
Avståndet till vattenlinje avgörs vid behandlande av bygglov. I övrigt förordar-
sektionen för byggnadstillsyn det ansökta undantagslovet enligt planläggnings-
ingenjörens utlåtande och motiveringar.  
 

Beslut: 
Sektionen för byggnadstillsyn beslöt förorda det ansökta undantagslovet enligt 
förslag. 
_____ 
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Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Börje och Majvor Wilson med stöd av § 171-174 i markanvändnings- och 
bygglagen och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12 beviljas undantag 
från stadgarna i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen för uppföran-
de av en fritidsstuga 117m2 och gäststuga 30m2 på Sommarro RNr 2-112 och 
Börsskär RNr 2:174 i Norrnäs. 
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 21.8.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av bageri i Näsby, Eriksgård RNr 1:170/ Hem- 
bageri Wilson Konditori Öb 
 
BYGG 17.06.2015, § 45 

   
Hembageri Wilson Konditori Öb ansöker den 4.6.2015 om stadsstyrelsens un-
dantagslov för att uppföra ett bageri på 162m2. Undantagslovet gäller uppfö-
rande av bageri på område planerat för småhus. 
 
Planläggningsingenjören: Tomten är bebyggd med ett bostadshus i en vå-
ning (160 m2) och ett hembageri (56 m2). Enligt ansökan rivs befintliga hemba-
geriet och ett nytt större (162 m2) hembageri byggs på samma plats. 
 
Enligt gällande detaljplan är tomten reserverad som kvartersområde för fristå-
ende småhus (AO I½). Tomtens totala byggrätt är 376 m2. Detaljplanen är fast-
ställd 15.11.2004. 
 
Hembageriverksamheten finns från tidigare på tomten, nya byggnaden uppförs 
på samma ställe och totala byggrätten överskrids inte. Projektet medför inte 
olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller an-
nan 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 MBL 172 §, förordas ansökan. 
 

Byggnadsinspektörens förslag: 
Sektionen för byggnadstillsyn förordar det ansökta undantagslovet enligt plan-
läggningsingenjörens utlåtande och motiveringar.  
 

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

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att Hembageri Wilson Konditori Öb med stöd av §§ 171-174 i markanvänd-
nings- och bygglagen och Närpes stads förvaltningsstadga § 14 p.12 beviljas 
undantag från stadgarna i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen för 
uppförande av ett bageri på 162 m2 på Eriksgård RNr 1:170 i Näsby. 
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 21.8.2015 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes Bostäder Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Närpes Bostäder Ab – Närpiön Asunnot Oy har anhållit om att få köpa bostads-
tomt nr 3 i kvarter 166 på Kåtnäs norra bostadsområde. Köparen har för avsikt 
att uppföra ett radhus på tomten – ”Nygränd”.  Först hade uppgjorts ett arren-
deavtal på 20 år, från och med 1.1.2015 – 31.12.2034. Till detta meddelade Fi-
nansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) att arrendetiden bör 
vara minst 45 år eller att man äger tomten för att få ARA-finansiering för projek-
tet. Eftersom projektet är planerat att påbörjas under detta år är det motiverat 
att sälja tomten i detta skede.    
 
För att staden skall säkerställa sig om att tomten bebyggs har det intagits ett 
villkor i köpebrevet om byggnadsskyldighet enligt vilket byggandet av ett hus, 
som är i överensstämmelse med detaljplanen och godkända ritningar, skall 
vara påbörjat senast 30.09.2016, i annat fall kan köpet hävas.  
 
Försäljningen gäller ett ca 4.155 m2 stort område av fastigheten Häggback RN:r 
1:102 och ett ca 60 m2 stort område av fastigheten Brunn RN:r 878:3, båda i 
Kåtnäs by. Värdet på tomten är 31.612 euro, enligt av stadsfullmäktige fastställt 
kvadratmeterpris (= 7,50 €/m2). 
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta.  
 

Stadsdirektörens förslag:  
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Närpes Bostäder Ab – Närpiön 
Asunnot Oy godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Ordförande Olav Sjögård deltog inte behandlingen av ärendet p.g.a. jäv.  
Som ordförande under ärendets behandling fungerade I viceordförande Sven  
Jerkku. 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Oy MJM Trading Ab 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Oy MJM Trading Ab har anhållit om att få köpa tomt nr 1 i kvarter 230 i Kåtnäs 
by. Tomten ligger vid korsningen Gammelvägen-Boställsvägen. Sökanden har 
arrenderat tomten från och med 01.01.2014. Arrendekontraktet har godkänts av 
stadsfullmäktige 16.12.2013 § 103. Uppförandet av ett parhus har påbörjats 
och enligt punkt 7 i arrendeavtalet har arrendatorn rätt att inlösa tomten.  
 
Tomtens sammanlagda storlek, enligt detaljplanen, är ca 1.680 m2. I köpebre-
vet ingår en areal på 1.425 m2 som kommer från fastigheten VASSAN RN:r 
5:62 i Kåtnäs by medan resten, ca 255 m2, utgöres av gammal upphävd lands-
väg (545-884-1-7) som inte ingår i arrendeavtalet men som överförs till tomten i 
samband med styckningsförrättningen och beaktas i värderingen. Tomtens 
värde är 7.913 euro och har värderats enligt samma kvadratmeterpris som eg-
nahemstomter på Kåtnäs södra bostadsområde, eller 4,71 euro/m2. 
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagda köpebrev mellan Närpes stad och Oy MJM Trading Ab godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Utlåtande över en eventuell stängning av Pörtom filialapotek och ansökan  
om tillstånd att hålla filialapotek i den nya Halpa-Hallifastigheten 

 
Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 

Närpes Apotek ber i ett brev per 30.6.2015 (bilaga) att Närpes stad godkänner 
att tillståndet att hålla filialapotek flyttas från Pörtom till den nya Halpa-
Hallifastigheten, som byggs på Högback industriområde i Finby. I motiveringar-
na nämns bl.a. att Pörtom filialapoteks verksamhet är olönsam, vilket leder till 
att filialapoteket stängs fr.o.m. 1.1.2016. I Halpa-Hallifastigheten skulle ett filial-
apotek erbjuda apotekstjänster inte enbart med tanke på de arbetsplatser som 
finns på Nixback- och Högbackområdet utan för alla som besöker affärerna på 
området. I ett brev per 6.8.2015 (bilaga) framför Närpes Apotek ytterligare ar-
gument i ärendet. I regeringens proposition (330/2014) till riksdagen föreslås 
ändringar i sjukförsäkringslagen och läkemedelslagen fr.o.m. 1.1.2016. Det 
centrala syftet är att utveckla systemet för läkemedelsersättning och minska sa-
tens utgifter. De föreslagna ändringarna påverkar aktörerna inom läkemedels-
branschen och minskar värdet på läkemedelsförsäljningen.  
 
Apotekstillstånd och filialapotekstillstånd 
Apoteksrörelse får enligt 40 § i läkemedelslagen drivas med tillstånd av Säker-
hets- och utvecklingscentralen för läkemedelsområdet (Fimea). Ett apotek kan 
beviljas tillstånd att upprätthålla filialapotek. Det är frågan om en rättighet att 
hålla filialapotek på ett visst område, men inte skyldighet därtill.  Apoteket kan 
flytta ett filialapotek endast inom det för filialapoteket angivna området.   Ett 
apotek kan ha högst tre filialapotek och Närpes Apotek har filialer i Kaskö, 
Övermark och Pörtom. Ett eventuellt tillstånd att lokalisera ett filialapotek i den 
nya Halpa-Hallifastigheten på Högback industriområde beviljas av Fimea på 
apotekets ansökan. Innan tillstånd beviljas kommer kommunen och angrän-
sande apotek att höras. 
 
Utlåtande 
Två kartor finns bifogade. På den ena kartan syns Närpes Apoteks verksam-
hetsområde med huvudapoteket och filialapoteken, byarnas invånarantal och 
avstånden till huvudapoteket inritade. Av den andra kartan framgår placeringen 
av ett eventuellt fililapotek inom industriområdet på Nixback och Högback. 
 
Filialapoteket i Pörtom 
Med tanke på likvärdig service till stadens invånare bör apoteksverksamheten i 
Närpes ses som en helhet där även mindre lönsamma filialapotek ingår. 
Eftersom det bor ca 950 personer I Pörtom och avståndet till Närpes apotek är 
ca 30 km anser Närpes stad att filialapoteket i Pörtom bör bibehållas. I Pörtom 
finns även Närpes stads boendeenheter för äldre. Vård- och omsorgsavdel-
ningens synpunkter finns bifogade. En namnlista med 757 namn, i huvudsak 
Pörtombor, överlämnades 7.8..2015 till Närpes stad. De som undertecknat pro-
testlistan motsätter sig en indragning av Pörtom filialapotek samt en eventuell 
flytt av apotekstillståndet till Halpa-Halli i Finby. Närpes stad förordar inte När-
pes Apoteks planer på att stänga Pörtom filialapotek. 
 
Ett eventuellt filialapotek i den nya Halpa-Hallifastigheten 
Industriområdet på Nixback och Högback omfattar ca 700 arbetstillfällen. Med 
tanke på apotekstjänsterna till de anställda på arbetsplatserna och till det stora 
antalet kunder som besöker affärerna på området finns ett gott underlag för ett 
filialapotek. Närpes stad har ingenting att invända mot att ett filialapotek öppnas  
i den nya Halpa-Hallifastigheten, om det inte sker på Pörtom filialapoteks be-
kostnad. 
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Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att avge ovanstående utlåtande med anledning av Närpes Apoteks anhållan om 
att filialapotekstillståndet flyttas från Pörtom till nya Halpa-Hallifastigheten i Fin-
by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsstyrelsen beslöt dessutom att ett eventuellt nytt filialapotek i Halpa-
Hallifastigheten får inte ske på varken Pörtom eller Övermark filialapoteks be-
kostnad. 
 

------ 
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Utlåtande över utkast till regeringsproposition om direkta val av borgmäs- 
tare och regionala organ 

 
Förvaltningsdirektör Peter Andersén: 

I samband med revideringen av kommunallagen, som trädde i kraft i maj 2015, 
inleddes en separat beredning av stadganden för att möjliggöra direktval av 
borgmästare och delområdesorgan. Denna process kräver ändringar i såväl 
kommunallagen som vallagen. 
En beredningsgrupp med representanter för finansministeriet, justitieministeriet 
och kommunförbundet har utarbetat ett förslag till proposition i ärendet och 
överlämnat detta till finansministeriet. Kommunerna har nu möjlighet att ge utlå-
tande över förslaget. En svensk sammanfattning av förslaget finns som bilaga. 
 
De lagändringar som föreslås i propositionen gör det möjligt att välja såväl 
borgmästare som delområdesorgan genom direkta val. Målet är att de ändring-
ar som föreslås i kommunallagen och vallagen ska träda i kraft 2016. Direkta 
val kan då tillämpas i kommunerna i samband med kommunalvalet i april 2017. 
 
Direkt borgmästarval 
Ställningen och uppgifterna för en borgmästare som utsetts genom direkta val 
ska i regel motsvara dem för en borgmästare som väljs av fullmäktige enligt 
den gällande kommunallagen. Även en borgmästare som utsetts genom direkta 
val ska således vara ordförande för kommunstyrelsen och fungera som kom-
mundirektör. Borgmästaren är förtroendevald i kommunen och hans eller hen-
nes mandattid är samma som fullmäktiges. En person kan samtidigt vara leda-
mot i fullmäktige och sköta uppgiften som borgmästare. Fullmäktige kan åter-
kalla uppdraget som borgmästare med kvalificerad majoritet om denne inte åt-
njuter fullmäktiges förtroende. Kommuninvånare som har rösträtt i kommunalval 
kan delta i borgmästarval och kandidaterna skall vara kommuninvånare, vilket 
skiljer sig från nuvarande lagstiftning då fullmäktige väljer borgmästare. 
 
Direkt val av delområdesorgan 
Enligt propositionen kan fullmäktige besluta att ledamöterna i delområdesorga-
nen tillsätts genom val (s.k. kommundelsval) som förrättas samtidigt med kom-
munalval. Fullmäktige besluter också om antalet delområdesorgan, om områ-
desgränserna och om antalet ledamöter i delområdesorganet. Eftersom delom-
rådesorganen (nämnder eller direktioner) är officiella kommunala organ kan de 
tilldelas kommunal beslutanderätt och också själva på eget initiativ lägga fram 
förslag och ta upp ärenden till behandling. Delområdesorganen har som lag-
stadgade uppgifter att påverka det kommunala beslutsfattandet och utveckla 
delområdet i kommunen. Organen ska även ges tillfälle att ge utlåtanden vid 
beredningen av kommunstrategin samt budget och ekonomiplan samt i frågor, 
som på ett betydande sätt kan påverka livsmiljön, arbetet eller övriga förhållan-
den för kommuninvånarna och dem som utnyttjar servicen. Bestämmelser om 
delområdesorganets övriga uppgifter finns inte i lag, utan kommunen får själv 
besluta om dem i förvaltningsstadgan. Rösträtt i val av delområdesorgan har de 
kommuninvånare som är bosatta i kommundelen i fråga och som har rösträtt i 
kommunalval och valbara är de kommuninvånare som är bosatta i kommunde-
len och som är allmänt valbara. 
 
Borgmästarval och kommundelsval ska alltid förrättas i samband med kommu-
nalval och kommunen bör underrätta justitieministeriet senast 90 dagar före 
valdagen om även dessa val skall förrättas. 
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Genom att införa direkt borgmästarval och val av kommundelsorgan vill man 
främja öppenheten och den lokala representativiteten i det demokratiska be-
slutsfattandet. 
 
Modellen med delområdesorgan är tänkt att stärka det regionala påverkandet i 
större kommuner och i kommuner som varit föremål för sammanslagning. 
 
Närmare uppgifter finns i bilagd sammanfattning, som även innehåller ett för-
slag till lag om ändring av kommunallagen och vallagen. 
 
Som en separat bilaga finns ett förslag till utlåtande i form av svar på finansmi-
nisteriets frågor digitalt i lausuntopalvelu.fi. 
 

Förvaltningsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagt förslag till utlåtande över utkastet till proposition om direkta 
val av borgmästare och delområdesorgan. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
Stadsdirektören anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 

------ 
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Utlåtande med anledning av besvär över stadsfullmäktiges beslut 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Sex besvär har inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol över stadsfullmäktiges 
beslut av den 15.6.2015 § 35 rörande godkännande av delgeneralplan för Pör-
tom vindkraftspark. 
 
Besvärsskrivelserna framgår av bilagorna. En översättning av de finskspråkiga 
besvären tillställes stadsstyrelsen senare. 
 
Förvaltningsdomstolen anhåller om stadens utlåtande med anledning av besvä-
ren och önskar få de handlingar i original som legat till grund för det överklaga-
de beslutet. 
Enligt § 13 punkt 5 i förvaltningsstadgan för Närpes stad kan stadsstyrelsen 
”avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut om stadssty-
relsen anser sig kunna omfatta fullmäktigebeslutet”. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att omfatta stadsfullmäktiges beslut under § 35 av den 15.6.2015 samt 
 
att utse två personer att på stadsstyrelsens vägnar avge utlåtande över besvä-
ren.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att omfatta stadsfullmäktiges beslut under § 35 av den 15.6.2015 samt 
 
att utse stadsstyrelsens ordförande Olav Sjögård och förvaltningssekreterare 
Markus Norrback att på stadsstyrelsens vägnar avge utlåtande över besvären.  
 

------ 
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Utlåtande om MKB-beskrivning för Böle vindkraftpark 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
VINDIN Ab Oy har för avsikt att bygga en vindkraftpark i Böle by på ett område 
som ligger österom riksväg 8. MKB-processen har framskridit så långt att be-
skrivningen  är framlagd till allmänt påseende och Närings- trafik- och miljöcen-
tralen i Södra Österbotten begär Närpes stads utlåtande om MKB-
beskrivningen för Böle vindkraftpark. Kungörelsen och miljökonsekvensbe-
skrivningen  för projektet är framlagda till allmänt påseende under tiden 22.7 – 
28.8.2015 på de officiella anslagstavlorna i Närpes, Kristinestad, Bötom och 
Östermark kommuner. Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen har också 
publicerats på NTM-centralens webbplats. 
 
I miljökonsekvensbedömningen bedöms konsekvenserna av två olika alternativ 
och ett nollalternativ. Alternativ 1 och 2 avviker från varandra i huvudsak i fråga 
om antalet vindkraftverk.  
 
I alternativ 1 består vindkraftparken av 27 vindkraftverk med en enhetseffekt 
på 3,5 MW eller totalt ca 95 MW. 
   
I alternativ 2 består vindkraftparken av 23 vindkraftverk med en enhetseffekt 
på 3,5 MW eller totalt ca 80 MW.  
 
Vindkraftverkens totala höjd är ca 205 m i båda alternativen. Syftet med ut-
formningen av alternativen 1 och 2 är att utreda om det finns skillnader mellan 
alternativens miljökonsekvenser särskilt i förhållande till grundvattenområdena 
Kankaanmäki A och B samt flyttfåglarna. 
 
Nollalternativet innebär att projektet inte genomförs och motsvarande el-
mängd produceras på något annat sätt. 
 
Vindkraftverken kopplas samman med en 20 – 45 kV jordkabel och en ny 110 
kV elstation byggs på projektområdet. En 110 kV kraftledning planeras för att 
möjliggöra elöverföring mellan Böle vindkraftpark och stamnätet. Vindkraftpar-
ken ansluts preliminärt till det nationella elöverföringsnätet med en 110 kV kraft-
ledning från parkens elstation till en elstation i närheten av Pjelax by vid MB:s 
110 kV elledning. Byggnadsansökan för Böle 110 kV är en separat EMV pro-
cess som i mån av möjlighet koordineras med MKB och planläggningen av 
Böle vindkraftpark. 

 
Direkt länk till MKB-materialet finns nedan: 
 
http://www.ymparisto.fi/sv-
FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvens
bedom-
ning/MKBprojekt/Vindkraftspark_i_Bole_Narpes/Vindkraftspark_i_Bole_Narpes(
32154)  
 
Bilagor:  förslag till utlåtande, kartor som utvisar projektet jämfört med etapp-
landskapsplan II, sammantagna bullerkonsekvenser, grundvattenområdets läge 
och planerad elöverföringsledning. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter  
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att ge bilagt förslag som utlåtande angående MKB-beskrivningen för Böle vind-
kraftpark. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 
 
- tekniska nämnden 3.6.2015 
- direktionen vid Närpes högstadieskola 8.6.2015 
- bildningsnämnden 22.6.2015 
- vård- och omsorgsnämnden 2.7.2015 
 
Annan information: 
 
- socialombudsmannens utredning om verksamhetsåret 2014 
 

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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