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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 Peter Lassus och Marianne Nyqvist-
Mannsén samt fastställdes att protokollet skall justeras i stadskansliet fredagen                     
den 10.6.2016 kl.08.00 och hålles till allmänt påseende samma dag kl. 9-11. 
 

------ 
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Ekonomisk uppföljning per 30.4.2016 
 

Ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén: 
I enlighet med förvaltningsstadgan § 82 skall till stadsstyrelsen ges en rapport 
över stadens ekonomiska utveckling per 30.04.  
 
De externa verksamhetsintäkterna visar totalt sett per 30.04.2016 ett utfall i 
enlighet med budgeten för året. Utfallet ligger något under nivån år 2015.    
Budgeten för de externa intäkterna torde uppfyllas för året totalt sett, fortsätter 
trenden under slutet på året kan budgeten t.o.m. något överskridas men inte så 
mycket som i bokslutet för år 2015.  
 
De externa verksamhetskostnaderna följer totalt sett budgeten för året. Per-
sonalkostnaderna underskrider något budgeten men sommarmånaderna kom-
mer att jämna ut underskridningen något. Förhoppningsvis kan budgeten något 
underskridas för hela året men utfallet kommer att ligga närmare budgeten än i 
fjol.  
Köp av tjänster är på en lägre nivå än motsvarande tid förra året. Orsaken är att 
faktureringen från sjukvårdsdistriktet ligger under budgeten för de första fyra 
månaderna.   
Ingen återbetalning av fjolårets överskott kan väntas detta år.  
Totalt sett ligger de externa kostnaderna något under motsvarande tid i fjol.  
 
Material och förnödenheter överstiger något budgeten p.g.a. fastigheternas 
uppvärmningskostnader under vintern-våren. Detta balanseras upp under 
sommarmånaderna. Därtill görs under våren vissa säsongsmässiga inköp som 
sedan kan fördelas på hela året.  
Kostnader för understöd samt övriga kostnader följer budgeten.  
 
Bildningsnämnden följer budgeten för dina olika resultatområden. Av invester-
ingarna har endast en bråkdel genomförts per 30.04.2016.  
 
Vård- och omsorgsnämnden har totalt sett sin ekonomi i balans men är mycket 
beroende av inköp av tjänster från samkommunerna och det slutliga utfallet är 
mycket svårt att beräkna ännu i detta skede på året.  
 
Nämnden för fri bildning och musikinstitutnämnden har sin ekonomi i enlighet 
med budgeten per 30.4.2015. 
Fritidsnämnden ligger över budgeten, detta beror på att verksamhetsbidragen 
till största delen redan utbetalts per 30.04.2016.   
Tekniska nämnden följer även i stort budgeten bortsett från resultatområdet för 
byggnader som ligger något över budgeten efter vinterns uppvärmningskostna-
der.  
 
Investeringarna för de större projekten inom tekniska avdelningen går enligt 
budgeten. Investeringskostnaderna för de mindre projekten kommer i huvudsak 
senare under året.  
 
Nämndernas ekonomi är således i balans efter de första fyra månaderna.  
Alla möjligheter att spara in på nettokostnader bör dock användas för att hålla 
balansen även under senare delen av året 
 
Skatternas utfall fram till 30.04.2016 följer budgeten för året.  
De månatliga inbetalningarna varierar men jämfört med fjolåret kan en liten ök-
ning i utbetalningarna noteras, främst för samfundsskattens del. De första pre-

ALLM: 54/2016§ 76, SSTYR 2016-06-07 18:00 Sida 5



liminära uppgifterna för debiteringen år 2015 visar på en svag tillväxt i kommu-
nalskatten för stadens del. Förhoppningsvis stiger utfallet något vartefter be-
skattningen färdigställs under sommaren och hösten. Kommunförbundets skat-
teprognos för Närpes ligger något under stadens budgetsiffror men i detta ske-
de kan prognoserna ännu stiga för stadens del.  
 
Vissa positiva signaler har kommit gällande samfundsskatten, som verkar ha 
en stigande trend vilket också kommer att påverka utfallet positivt för stadens 
del så att budgeten kan uppnås.  
Eventuell merinkomst kan kompensera en underskridning av kommunalskatten.  
 
Statsandelarna per 30.04.2016 överstiger något budgeten, beroende på hur 
stor rättelseraten blir för undervisning-, kulturverksamhet och fritt bildningsarbe-
te som kommer i slutet på december 2016, kan statsandelen eventuellt justeras 
upp under hösten.  
 
Nettot för finansiella kostnader och intäkter överskrider i detta skede budgeten 
men osäkerheten är ännu stor huruvida den svaga uppgången på marknaden 
kommer att fortsätta.  
 
Den ekonomiska uppföljningen per 30.04.2016 utvisar att driftsbudgeten för 
året håller i stor utsträckning. Fortsätter trenden kan t.o.m. en liten underskrid-
ning av driftsbudgeten göras för året totalt sett. Beroende på det slutliga debite-
ringsutfallet för år 2015 kan kommunalskatteintäkten något underskridas år 
2016 vilket till en viss del kan vägas upp med ökade statsandelar och något 
mera samfundsskatt.  
Personalen på alla enheter är fortsättningsvis i en nyckelposition när det gäller 
att balansera stadens ekonomi genom sina beslut om användningen av bud-
getmedel. Det goda utfallet för år 2015 visade att det är möjligt att med god 
budgetdisciplin hålla balans i ekonomin.  
 
Investeringarna sker enligt planerna och de allra flesta har ännu inte kommit 
igång.  
 
Förhoppningsvis kan det budgeterade överskottet på 0,3 milj. euro för året 
uppnås så att den planerade nettoupplåningen på 2,2 milj. inte överskrids.  
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige  
 
att anteckna den ekonomiska uppföljningen per 30.04.2016 till kännedom.  
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Undantagslov för byggande av biltak-förråd i Finby, Sommarstället  
RNr 4:87/ Sigg Jan-Erik och Inberg Tiina 

        
Jan-Erik Sigg och Tiina Inberg ansöker 25.4.2016 om stadsstyrelsens undan-
tagslov för byggande av biltak-förråd på Sommarstället RNr 4:87 i Finby. Un-
dantagslovet gäller en väsentlig avvikelse av den sammanlagda byggrätten. 
 
Planläggningsingenjören: Ansökan gäller byggande av ett förråd/biltak med 
en våningsyta på 40 m2.  Byggplatsen är ifrån tidigare bebyggd med en fritids-
bostad omfattande 120 m2 våningsyta och en strandbastu omfattande 20 m2 
våningsyta. Byggplatsens areal är 2.900 m2. Eftersom bastubyggnaden enligt 
ansökan kommer att rivas blir den totala våningsytan med nybyggnaden inräk-
nad 160 m2.  
 
Byggplatsen ligger inom område med fastställd strandgeneralplan (VFM 
16.2.2000).  Området är i planen reserverat som en byggplats för semesterbo-
stad (RA). Enligt gällande byggnadsordning får byggnadernas sammanlagda 
våningsyta på en byggplats för fritidsändamål (RA-område) vara högst 140 v-
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. 
 
Antalet byggnader ökar inte men den sammanlagda byggrätten (160 v-m2) av-
viker väsentligt från vad byggnadsordningen tillåter på strandområden (140 v-
m2) och skall således avgöras med undantagslov. 
 
Då strandbastun rivs och den nya byggnaden (förråd/biltak) placeras längst 
bort från stranden kommer den utökade byggrätten på 20 m2 våningsyta inte att 
inverka menligt på strandlandskapet. Ansökan kommer inte att medföra 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. 
 

Byggnadsinspektören föreslår: 
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 Jan-Erik Sigg och Tiina Inberg med stöd av § 171-174 i markanvändnings- 
och bygglagen och Närpes stads förvaltningsstadga § 6 p.12 beviljas undantag 
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från stadgarna i 43 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen för uppföran-
de av ett biltak och förråd om 40 m2 på  Sommarstället RNr 4:87 i Finby. 
 
Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 10.6.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

BYGG: 1/2016§ 77, SSTYR 2016-06-07 18:00 Sida 8



Undantagslov för byggande av fritidsstuga i Nämpnäs, Rönnsten RNr 5:14/  
Lassas Ann-Cathrine och Rausk Curt 

        
Ann-Cathrine Lassas och Curt Rausk ansöker 6.5.2016 om stadsstyrelsens 
undantagslov för att uppföra en fritidsstuga på Rönnsten RNr 5:14 i Nämpnäs. 
Undantagslovet gäller avvikande placering från strandgeneralplanen och fritids-
stugans våningsyta avviker från byggnadsordningen. 
 
Planläggningsingenjören: Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus på fas-
tigheten Rönnsten RNr 5:14 i Nämpnäs by. Enligt ansökan är placeringen avvi-
kande från strandgeneralplanen och fritidshuset har en våningsyta på 120 m2 
som avviker från byggnadsordningen. Bastun ingår i huvudbyggnaden.  
  
Byggplatsen ligger inom område med fastställd strandgeneralplan (16.02.2000, 
H22A - 57). Fastigheten är i strandgeneralplanen reserverad med en byggplats 
för fritidsbostad (RA) samt jord- och skogsbruksområde (M-1).  Avsikten är att 
avvika från strandgeneralplanen genom att placera fritidshuset på M-1 området 
med hänvisning till terrängförhållandena. 
 
Vad fritidshusets våningsyta beträffar förordas ansökan i enlighet med bygg-
nadsordningens punkt 12.1 eftersom det är en mindre avvikelse och omdispo-
nering av byggnadernas totala våningsyta (140 m2) där bastun ingår i huvud-
byggnaden och således minskar antalet byggnader på tomten.  
  
Gällande flyttande av byggplatsen har det gjorts syn i terrängen och konstate-
rats att flyttningen är motiverad på grund av terrängförhållandena. Flyttningen 
av byggplatsen inverkar inte heller menligt på strandlandskapet eftersom nya 
placeringen är en naturlig fortsättning från byggplatserna i kvarter 7 i angrän-
sande stranddetaljplan (Raddon och Båtgrund), fastställd 18.9.1986. Ansökan 
kommer inte att medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomfö-
randet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. Ej heller för-
svåras möjligheterna att uppnå målen för naturvården och försvårar inte möjlig-
heterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. Eftersom ansökan 
uppfyller förutsättningarna för undantag enligt Markanvändnings- och byggla-
gen 171 § 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 Ann-Cathrine Lassas och Curt Rausk 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 en fritidsstuga om 120 m2 våningsyta på Rönnsten RNr 5:14 i 
Nämpnäs. 
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Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 10.6.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

BYGG: 2/2016§ 78, SSTYR 2016-06-07 18:00 Sida 10



Undantagslov för tillbyggnad av fritidsstuga i Norrnäs, Eriksro RNr 7:38/  
Westerlund Steve och Anne-May 

 
Steve och Anne-May Westerlund ansöker 16.5.2016 om stadsstyrelsens un-
dantagslov för tillbyggnad av en bef. fritidsstuga på Eriksro RNr 7:38 i Norrnäs. 
Undantagslovet gäller en liten avvikelse av den sammanlagda byggrätten. 
 
Ansökan gäller tillbyggnad av ett fritidshus med tvättrum och sovrum på 24 v-
m2. Med tillbyggnaden blir den sammanlagda bebyggda våningsytan 148 v-m2 
varav huvudbyggnaden utgör 94 v-m2.   
 
Byggplatsen ligger inom område med fastställd strandgeneralplan (VFM  
16.2.2000).  Området är i planen reserverat som en byggplats för semesterbo-
stad (RA). Enligt gällande byggnadsordning får byggnadernas sammanlagda 
våningsyta på en byggplats för fritidsändamål (RA-område) vara högst 140 v-
m2 och huvudbyggnadens våningsyta får vara högst 90 v-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.  
 
Antalet byggnader ökar inte men eftersom den totala våningsytan avviker från 
vad byggnadsordningen tillåter på strandområden (140 v-m2) skall  ärendet av-
göras med undantagslov.  
 
Byggrätten som tillåts enligt byggnadsordningen överskrids med 6%. Avvikel-
sen bör anses som ringa och kommer inte att medföra olägenheter med tanke 
på planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områ-
desanvändningen. Ej heller försvåras möjligheterna att uppnå målen för natur-
vården och försvårar inte möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den 
byggda miljön. Huvudbyggnadens avvikelse från byggnadsordningen (4 v-m2) 
förordas som en omdisponering av byggnadernas våningsytor i enlighet med 
byggnadsordningens punkt 12.1. Eftersom ansökan uppfyller förutsättningarna 
för undantag enligt Markanvändnings- och bygglagen 171 § förordas ansökan. 
 

Byggnadsinspektören föreslår: 
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 Steve och Anne-May Westerlund 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 en tillbyggnad av en bef. fritidsstuga om 24 v-m2 våningsyta på 
Eriksro RNr 7:38 i Norrnäs. 
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Undantagsbeslutet är i kraft ett (1) år under vilken tid ett bygglov som motsva-
rar undantagsbeslutet skall sökas. 
 
Beslutet utfärdas den 10.6.2016 efter anslag. Besvärstiden börjar från samma 
dag. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av finskspråkiga gatunamn och vissa ändringar av svensk 
språkiga gatunamn 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Efter att staden blivit tvåspråkig från och med 1.1.2016 skall bl.a gatorna inom 
detaljplanerade områden (enligt SpråkL) förses med finska namn. En arbets-
grupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda har utarbetat ett förslag till 
finska gatunamn.  Ärendet har behandlats i vägsektionen och granskats av In-
stutet för de inhemska språken. Med anledning av institutets utlåtande över 
namnförslagen har samtidigt alla svenska gatunamn som slutar på ”-gränd” 
ändrats till ”-gränden” och Gränden A har ändrats till A-gränden. Samtidigt 
har man på invånarnas begäran tagit bort gatunamnet Blåvägen Norra och i 
stället förlängt Blåvägen och bildat en ny gata Blågränden. Likaså har man 
tagit bort den delen av Kuskvägen som ansluter till Närpesvägen och i stället 
förlängt Carlborgsvägen för att uppnå ett klarare adressystem. 
 
Namnförslagen har varit framlagda till allmänt påseende under tiden 4.4 – 
18.4.2016 medels annons i tidningen Syd-Österbotten 1.4.2016 och Pohjalai-
nen 2.4.2016. Under tiden inlämnades 5 kommentarer. 
 
Gatunamnen på finska och ändringarna av vissa svenska gatunamn ändras en-
ligt MBL 55 § genom ett separat beslut av kommunen varefter namnändringar-
na överförs till plansammanställningen. 
 
Som bilagor finns en förteckning över förslag till svenska och finska gatunamn 
samt två kartor som utvisar ändringen av Blåvägen norra och Kuskvägen. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
1) att godkänna bilagda förteckning av finska gatunamn och ändring av vissa 
svenska gatunamn. 
 
2) att namnen överförs till plansammanställningen. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av bytesavtal mellan Närpes stad och Kiinteistö Oy Närpiön 
Liiketalo 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

I och med att Lemminkäinen Oy har planer på att påbörja byggandet av affärs- 
och bostadshuset intill torget är det orsak att med hjälp av ett bytesavtal ordna 
upp fastighetsgränserna så att de följer den fastställda detaljplanen.   
 
Enligt förslaget till bytesavtal erhåller Närpes stad hela fastigheten KAMB RN:r 
4:200, omfattande ca 800 m2 och  ca 220 m2 av fastigheten LÖV RN:r 4:187, 
båda i Näsby by i Närpes stad. Området utgör en del av allmänna parkeringen 
(LP) och en del av gång- och cykelleden. 
 
Kiinteistö Oy Närpiön Liiketalo erhåller ett ca 155 m2 stort tomtområde av fas-
tigheten BYGGDEBO RN:r 4:203 i Näsby by i Närpes stad. Området utgör en 
del av tomt nr 1 i kvarter 148 som är avsedd för bostads- affärs-och kontors-
byggnader (AL-2).  
 
Områdena har värderats som likvärdiga och föranleder således inga likvider. 
 
Som bilagor finns förslag till bytesavtal, karta och värdering. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till bytesavtal mellan Närpes stad och Kiinteistö Oy 
Närpiön Liiketalo. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Jasmin och Admira Velic 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Jasmin och Admira Velic har anhållit om att få köpa tomt nr 8 i kvarter 173 på 
Kåtnäs norra bostadsområde.  Sökandena har arrenderat tomten från och med 
01.03.2016. Bostadshuset har monterats och enligt punkt 7 i arrendeavtalet har 
arrendatorerna rätt att inlösa tomten.  
 
Området utgör ett ca 1.725 m2 stort område  av fastigheten Hägglund RN:r 1:99 
i Kåtnäs by och tomtens värde är 12.937 euro.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter  
 
att bilagda köpebrev mellan Närpes stad samt Jasmin och Admira Velic god-
känns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Närpes Kraft Fotbollsförening rf 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
Närpes Kraft Fotbollsförening rf har anhållit om att få köpa en ca 3.000 m2 stor 
tomt för fritidsstuga på Björkholmen i Pjelax. Föreningen har gett ett anbud på 
100.000 euro för tomten. Fotbollsföreningens supporterklubb har medels avtal 
med Närpes kommun fått tillstånd år 1979 att uppföra en fritidsstuga på områ-
det.    
  
Eftersom tomten är bebyggd och har en lång tid varit i klubbens användning 
kan anbudet på 100.000 euro anses vara skäligt.    
 
Försäljningen gäller ett ca 3.000 m2 stort område av fastigheten Rönnkvist RN:r 
2:148 i Pjelax by.  
 
Som bilagor finns förslag till köpebrev och karta. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige 
 
att bilagt köpebrev mellan Närpes stad och Närpes Kraft Fotbollsförening rf 
godkänns. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Avtal om dagvårdsverksamhet 
 

Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist: 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. har långtgående planer att låta 
uppföra ett Folkhälsanhus invid Mittistanfastigheten i centrum av Närpes. I 
byggnaden reserveras utrymmen för dagvårdsverksamhet. 
 
Folkhälsan Välfärd Ab bedriver för närvarande i Närpes ett finskspråkigt dag-
hem (”Päivis”) med 14 platser för barn i svenskspråkiga familjer. Huset där 
daghemmet finns ägs av Närpes stad och staden står för lokalitetskostnaderna. 
Staden betalar därtill ett årligt bidrag för bedrivande av barndagvård.  
 
Nuvarande utrymmen är oändamålsenliga. Folkhälsan planerar att flytta dag-
vårdsverksamheten till Folkhälsanhuset och utöka platserna till 24 barn. Enligt 
ett förslag till avtal (presenteras på sammanträdet) om dagvårdsverksamhet 
skulle staden och Folkhälsan fortsätta med nuvarande praxis så att Närpes 
stad står för utrymmeskostnaderna och därtill betalar ett årligt bidrag för verk-
samheten. Det skulle i praktiken gällande lokaliteterna innebära att Närpes stad 
hyr daghemsutrymmena och upplåter dessa åt Folkhälsan Välfärd Ab för bedri-
vande av dagvårdsverksamhet. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna ramavtalet om dagvårdsverksamhet mellan Närpes stad, Sam-
fundet Folkhälsan i svenska Finland rf och Folkhälsan Välfärd Ab samt att del-
ge stadsfullmäktige avtalet för kännedom. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av köpebrev / köpare: Samfundet Folkhälsan i svenska  
Finland r.f.  för ett under bildning varande bolags räkning 

 
Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har kommit så långt i planeringen av 
sitt våningshus för seniorboende att det är dags att söka bygglov. Innan bygg-
lovet kan behandlas skall tomtköpet verkställas. Tomaffären verkställs med ett 
under bildning varande bolags räkning. Enligt detaljplanen har hela tomten en 
sammanlagd byggrätt på 8.000 v-m2. Av denna byggrätt såldes 4.500 v-m2 till 
Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan och av byggrätten återstår  således  
3.500 v-m2 för skede II.  
 
Byggrätten ligger till grund för värderingen av tomtdelen. I värderingen används 
samma nivå som tillämpades i försäljningen av bl.a bostadshöghuset på gamla 
brandstationstomten, Mittistan-  och Tokmannitomten, eller 41 euro/v-m2. Tom-
tens värde utgör således 143.500 euro. Byggnaderna på området värderas till 0 
euro.  
 
Köpet avser ett ca 3.790 m2 stort område av fastigheten GÄSTGIVARS RN:r 
4:168 (545-412-4-168) och  ett ca 960 m2 stort område av fastigheten KVARN-
BO RN:r 4:67 (545-412-4-67) jämte bostadshus och garagebyggnad, båda i 
Näsby by i Närpes stad.  Området utgör sammanlagt ett ca 4.750 m2 stort om-
råde av tomt nr 2 i kvarter 124 med en byggrätt på 3.500 v-m2.  
 
Förslag till köpebrev jämte karta framgår av bilagor. 

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige 
 

att bilagda köpebrev mellan Närpes stad och Samfundet Folkhälsan i svenska 
Finland r.f. för ett under bildning varande bolags räkning godkänns. 

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Godkännande av delgeneralplan för Pjelax vindkraftpark 
 

Planläggningsingenjör Bo-Erik Liljedal: 
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i Pjelax by i Närpes stad. Den planera-
de vindkraftparken är belägen cirka tolv kilometer sydost om Närpes centrum 
och cirka två kilometer öster om Pjelaxfjärden. Området gränsar till riksväg 8 i 
väst och Kristinestads kommungräns i sydost.  Planområdet är ca 1.600 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 9.1.2015. 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 deltagan-
de och bedömning 14.3-14.4.2014 och ett första myndighetssamråd ordnades 
19.3.2014.  
 
Utkast till delgeneralplan var framlagt under tiden 1.4.2015 - 30.4.2015 och ett 
infotillfälle om planutkastet ordnades 13.4.2015 på Pjelax skola. Under tiden 
materialet var framlagt inlämnades 4 utlåtanden och 5 åsikter. Responsen har 
sammanställts och bemötts och finns som skild bilaga. 
  
Ett andra myndighetssamråd ordnades 19.5.2015. På mötet diskuterades plan-
utkastet och responsen efter påseendet i beredningsskedet samt naturfrågor. 
Ett tredje myndighetssamråd ordnades 27.4.2016 där man diskuterade kom-
pletteringar och förändringar som gjorts sedan förra myndighetsmötet. Sedan 
påseende av planutkastet har Naturabedömningen för vindkraftparken inläm-
nats och kompletterats i enlighet med NTM-centralens utlåtande och komplette-
rande naturutredningar har uppgjorts. 
   
Med stöd av de åsikter som framkommit i beredningsskedet och vid myndig-
hetssamråden har man uppgjort ett förslag till delgeneralplan för Pjelax vind-
kraftpark med plats för 18 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 
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 18 st 
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vindkraftverk. Inom planområdet finns också områden som är särskilt viktiga 
med tanke på naturens mångfald (luo-1 och luo-2), ett område som tillhör Natu-
ra 2000-nätverket (nat), ett fornlämningsområde (SM) och ett  naturskyddsom-
råde (SL). De planerade vindkraftverken består enligt planerna av ett ca 140 
meter högt ståltorn, ett maskinrum, en trebladig rotor och rotorbladens diameter 
är ca 130 meter. Enligt planförslagets allmänna bestämmelser får vindkraftver-
kens totala höjd vara högst 205 meter. Bullermodelleringen för parken har be-
räknats med ett vindkraftverk vars källjud är 105,9 dB. Enligt preliminära planer 
skall parken anslutas till Pjelax elstation nordväst om planområdet eller till el-
stationen i Kristinestad. 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 samt bemötande 
av åsikter från hörandet i beredningsskedet finns som skild bilaga. Delgeneral-
planen 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. 

 
Stadsdirektören föreslår: 

Stadsstyrelsen besluter  
 

- att förslaget till delgeneralplan för Pjelax 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, staden Kristinestad, Teuva kommun,  
Bötom kommun, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i 
Österbotten, Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Mu-
seiverket, Österbottens museum, Österbottens räddningsverk, Trafik-
säkerhetsverket, 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 viltcentral, Forststy-
relsen och Skogscentralen 

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

 
Stadsstyrelsens beslut: 

Förslaget godkändes enhälligt. 
 
Stadsstyrelseordförande Olav Sjögård anmälde jäv och ersattes av vice ordfö-
rande Sven Jerkku som fungerade som ordförande under detta ärendes be-
handling.  

------ 
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Utarrendering av skogsmark för vindkraft i Kalax 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
Närpes stad äger mark på Kalax vindkraftsparks område. På området finns 
laga kraft vunnen generalplan för vindkraft. Vindin Kalax Oy Ab som är projek-
tör på området önskar arrendera den av Närpes stad ägda skogsmarken. Ar-
rendet gäller skiftena 545-405-6-58 samt 545-411-26-5. Arrendekontrakt fram-
går av bilaga.  

 
I gällande förvaltingsstadga finns inte klart och tydligt specificerat vilket organ 
som har rätt att besluta om utarrendering av mark för vindkraft. Tekniska 
nämnden besluter enligt § 61 punkt 3 i stadens förvaltningsstadga om utarren-
dering av jordbruksmark medan stadsstyrelsen enligt §14 punkt 2 besluter om 
utarrendering av byggnadstomter. Eftersom arrendet löper på en förhållandevis 
lång tid om 30 år är det ändå skäligt att dylika ärenden hanteras av stadsstyrel-
sen. Då förvaltningsstadgan uppdateras i höst kommer även en punkt om dyli-
ka ärenden att intas.  

 
Stadsdirektörens förslag: 

Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda arrendeavtal med Vindin Oy Ab gällande skiftena 545-
405-6-58 samt 545-411-26-5. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
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Arrendering av radhustomt i Kåtnäs/ OY MR Byggarna Ab 
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
MR Byggarna Ab anhåller om att få arrendera tomt nr 4 i kvarter 162, del av 
fastigheten Häggback RN:r 1:102, i Kåtnäs by vilken är avsedd för radhus. 
Tomtens storlek är cirka 3200 m2 och dess värde är 32 000€. Arrendetiden fö-
reslås börja från och med den 1.3.2016. Förslag till arrendeavtal framgår av bi-
laga. 
 

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med MR Byggarna Ab gällande 
arrende av tomt nr 4 i kvarter 162, del av fastigheten Häggback RN:r 1:102, i 
Kåtnäs by. 

________________________  
 

Förvaltningssekreterare Markus Norrback: 
 MR Byggarna Ab anhåller om att få byta till tomt nr 4 i kvarter 162. Tomtens 
storlek är cirka 3933 m2 och dess värde är 47 196€. Föreslås att gällande ar-
rende kontrakt kompletteras med ovanstående ändring vilket framgår av bilaga
  

Stadsdirektörens förslag: 
Stadsstyrelsen besluter 
 
att godkänna bilagda förslag till arrendeavtal med MR Byggarna Ab gällande 
arrende av tomt nr 4 i kvarter 162, del av fastigheten Häggback RN:r 1:102, i 
Kåtnäs by. 
 

Stadsstyrelsens beslut: 
Förslaget godkändes enhälligt. 
 

------ 
 

 
 

ALLM: 17/2016§ 88, SSTYR 2016-06-07 18:00 Sida 22



För kännedom 
 
Information från nämndernas sammanträden: 

 
- nämnden för fri bildning 25.4.2016 
- bildningsnämnden 11.5.2016 
- vård- och omsorgsnämnden 18.5.2016 

 
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: 
§§ 74-76, 80, 82-83, 86, 89. 
 
 
 
 
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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