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§ 67 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunfullmäktiges ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 68 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Markus Sandbacka och Niclas Sjöskog. 
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Dnr: 211/2000 

 

§ 69 Fastställande av inkomstskatteprocent för år 2019 

 

Enligt § 111 i kommunlagen skall kommunfullmäktige senast i samband med att bud-

geten godkänns fatta beslut om kommunens inkomstskattesats. 

 

Enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) skall kommunen meddela in-

komstskatteprocentens storlek till skattestyrelsen senast den 17 november eller den 

längre tid som Skatteförvaltningen medgivit. Finlands Kommunförbund har meddelat 

kommunerna att skattesatserna för 2019 skall meddelas till Skatteförvaltningen senast 

19.11.2018 klockan 24. Inkomstskattesatsen fastställs med en kvarts procents nog-

grannhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 13.11.2017, § 77, att fastställa inkomstskatteprocenten 

för år 2018 till 20,5 procent. Medeltalet för inkomstskattesatsen i hela landet är 19,86 

medan det vägda medeltalet för landskapet Österbotten är 20,65. 

 

Enligt den senaste prognosen för pågående år kommer årets underskott att bli ca 1,4 

miljoner euro. Summan av skatter och statsandelar kommer att vara ca 0,5 miljoner 

mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna, i synnerhet hälso- och sjukvårdskost-

naderna och specialsjukvårdskostnaderna, kommer att bli högre än budgeterat.  

 

Statsandelarna för nästa år påverkas dels av den nedskärning som genomförs med 

hänvisning till det s.k. konkurrenskraftsavtalet och de inbesparingar som avtalet be-

räknas medföra (-91 €/inv.) och dels av justeringen av kostnadsfördelningen mellan 

stat och kommun (-42 €/inv.). Kommunerna kompenseras för skattebortfall genom att 

statsandelarna höjs motsvarande 224 miljoner euro år 2019. Enligt de beräkningar som 

gjorts kommer statsandelarna nästa år att uppgå till sammanlagt 26 miljoner euro.  

 

Sammanlagda förvärvsinkomsterna i kommunen ökade i fjol med 1,4 % enligt preli-

minära uppgifter för beskattningsåret 2017. I hela landet var ökningen 1,8 %, medan 

ökningen i landskapet Österbotten var 1,1 %. Ändringar i beskattningsreglerna gjorde 

att effektiva skattegraden i Pedersöre sjönk från 14,19 % till 13,53 % och kommunal-

skatterna minskade med 3,7 %. Minskningen i hela landet begränsade sig till 1,4 %. 

Sysselsättningsläget i Pedersöre är mycket bra och arbetslöshetsersättningarna mins-

kade med 10,7 %. Under de följande åren antas förvärvsinkomsterna öka med i snitt 

3,5 % per år (kommunförbundets prognos). Med oförändrad skattesats beräknas 

kommunen nästa år få 31,8 miljoner euro i kommunalskatt.  

 

I rambudgeten för år 2019, som kommunfullmäktige godkände i september, kalkyle-

rade kommunen med ett litet underskott beräknat utgående från oförändrade skatte-

procenter. Skatte- och statsandelsintäkterna i budgetförslaget kommer att vara 0,5 mil-

joner större än rambudgeten. Sammanställningen av budgetönskemålen inom de egna 

verksamheterna överstiger visserligen rambudgetens kostnader med 0,8 miljoner, men 

då kostnadsökningen inom specialsjukvården verkar plana ut, kan ett positivt resultat 

ändå uppnås med en viss återhållsamhet i budgetberedningen.    
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Det ackumulerade överskottet uppgår i senaste bokslut till 12,2 miljoner euro. Det 

ackumulerade överskottet räcker för att tillfälligt täcka mindre underskott om utgifter 

och inkomster kan balanseras över en längre tidsperiod.   
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskatteprocenten 

för år 2019 till 20,5 %.    

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 229 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 69 

Under diskussionen framförde Viktor Kock den socialdemokratiska fullmäktigegrup-

pens förslag, att inkomstskatteprocenten höjs med 0,5 procentenheter till 21 %, för att 

möjliggöra satsningar på avgiftsfri småbarnspedagogik och mellanmål till lågstadie-

elever. 

 

Vid verkställd omröstning mellan Viktor Kocks förslag (Sdp-gruppens förslag) och 

kommunstyrelsens förslag, fick kommunstyrelsens förslag 32 röster och Kocks förslag 

3 röster. 

 

Ordförande konstaterade därefter att kommunfullmäktige beslutat omfatta kommun-

styrelsens förslag och fastställa inkomstskatteprocenten för år 2019 till 20,5 %. 
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Dnr: 568/2005 

 

§ 70 Fastställande av procentsatser för fastighetsskatten för år 2019 

 

Enligt § 111 i kommunlagen skall kommunfullmäktige senast i samband med att bud-

geten godkänns fatta beslut om procentsatserna för fastighetsskatten. Enligt § 11 i fas-

tighetsskattelagen (654/1992) bestämmer kommunfullmäktige årligen på förhand fas-

tighetsskatteprocentens storlek, samtidigt som fullmäktige fastställer inkomstskatte-

procenten för finansåret. Fastighetsskatteprocenten bestäms med en hundradels pro-

cents noggrannhet inom de i lagen fastställda gränserna (Fastighetsskattelag 

20.7.1992/654, skatteprocentsatserna ändrats 27.11.2009/969, RP 158/2014 och RP 

188/2014, RP 133/2017).  

 

Enligt riksdagens beslut är de övre och undre gränserna för fastighetsskattesatserna 

2019 följande:  

 

 den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93 – 2,00 

 skatteprocentsatsen för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 – 1,00  

 skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93 – 2,00 

 skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser är 2,00–6,00 

 nedre gräns för fastighetsskattesatsen för allmännyttiga samfund är 0,00 

 skatteprocentsatsen för kraftverk 0,93 - 3,10    

 

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt möte 13.11.2017, § 78, fastighetsskatteprocen-

terna för år 2018 enligt följande (inom parentes medelvärden för Österbotten/Finland): 

 

    Österbotten Finland 

 

 Allmän fastighetsskatteprocent  0,93 (1,07) (1,06)  

 Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 (0,52) (0,49) 

 Övriga bostadsbyggnader 1,15 (1,14) (1,16) 

 Obebyggda byggplatser    -  

 Allmännyttiga samfund  0,00 

 Kraftverk   2,85 

 

Med ovanstående fastighetsskatteprocenter inbringar fastighetsskatten 2,2 miljoner i 

skatteintäkter år 2018 (allmänna fastighetsskatt 0,9 milj., bostäder 1,2 milj. och fri-

tidsbostäder 0,1 milj.). Genom att fastighetsskatteprocenten för allmännyttiga samfund 

fastställdes till 0,00 gick kommunen miste om 45 000 euro i fastighetsskatt. 

 

Enligt fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. tillämpas allmän fastighetsskatteprocent på 

vatten- och vindkraftverk vilkas märkeffekt är högst 10 megavoltampere. Samtliga 

kraftverk i Pedersöre räknas som s.k. små kraftverk och beskattas enligt allmän fastig-

hetsskatteprocent. 
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören)  

 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

19.11.2018 

 

 

 

111 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatteprocen-

terna för år 2019 oförändrade enligt följande: 

 

 Allmän fastighetsskatteprocent  0,93 

 Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 

 Övriga bostadsbyggnader 1,15 

 Obebyggda byggplatser     - 

 Allmännyttiga samfund  0,00 

 Kraftverk   2,85 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 230 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 70 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och fast-

ställde fastighetsskatteprocenterna oförändrade enligt följande: 

 

 

 Allmän fastighetsskatteprocent  0,93 

 Stadigvarande bostadsbyggnad 0,55 

 Övriga bostadsbyggnader 1,15 

 Obebyggda byggplatser     - 

 Allmännyttiga samfund  0,00 

 Kraftverk   2,85 
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Dnr: 382/2017 

 

§ 71 Tilläggsbudget för år 2018 

 

Tilläggsbudgeten för detta år innehåller anslag för det kostnadsavvikelser som notera-

des i resultatprognosen från augusti. Specialsjukvårdens anslag höjs med 0,6 miljoner 

euro. Anslagen för social- och hälsovården ökas med 0,4 miljoner euro. Småbarnspe-

dagogikens intäkter kommer att vara 200 000 euro mindre än budgeterat och kost-

hållsservicen intäkter 75 000 euro mindre än budgeterat. Den grundläggande utbild-

ningen behöver mera, 150 000 euro högre anslag, främst på grund av ökat behov av 

elevvård, specialundervisning och mera timmar på högstadiet. Tekniska sektorn anhål-

ler om ökade anslag för snöplogning och underhåll av områden. Tilläggsanslag behövs 

också inom ekonomiförvaltningen, musikinstitutet och för brand- och räddningsvä-

sendet. Skatteinkomsterna minskar med 0,9 miljoner euro jämfört med budget   

eftersom avdragen i beskattningen för 2017 höjdes kraftigt. Statsandelarna kan där-

emot budgeteras något högre än beräknat 

 

Investeringsbudgeten innehåller omdisponeringar av befintliga anslag. Det budgete-

rade resultatet för året blir minus 1,5 miljoner euro.  
(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudgeten för 

2018.  

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 228 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 71 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och god-

kände tilläggsbudgeten för år 2018. 
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Dnr: 271/2009 

 

§ 72 Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård 599-412-6-46) 

 

Ägaren till fastigheten Norrgård 599-412-6-46 i Östensö har anhållit om att flytta en 

byggplats som enligt den gällande delgeneralplanen ligger invid Östensövägen till ett 

område invid Sandövägen. Den nuvarande och den tilltänkta byggplatsen ligger på 

samma fastighet.  

 

Den tilltänkta byggplatsen ligger på ca 2 kilometer från lågstadiet i Östensö och på 

drygt 3 kilometers avstånd från övrig närservice i Bennäs centrum och består av ett li-

tet åkerområde omgivet av skog i anslutning till vattendraget Leden.  Den tilltänkta 

byggplatsen ligger inom befintlig samhällsstruktur. 

 

Planläggningssektionens förslag: 

 

Planläggningssektionen föreslår för styrelsen att ta planläggningsbeslut för att påbörja 

flyttning av byggrätten från Östensövägen till Sandövägen.  

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 34 

 Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

 Kommundirektörens förslag:  

 

Kommunstyrelsen beslutar fatta planläggningsbeslut i enlighet med planläggnings-

sektionens förslag. 

 

KST  Kommunstyrelsens beslut: 

§ 123 

 Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

 _____ 

 

  

Ett program för deltagande och bedömning (pdb) och ett planutkast har gjorts i enlig-

het med markägarens anhållan.  

 

Enligt den naturinventering som EssNature gjorde 2010 finns inga särskilda naturvär-

den på den tilltänkta byggplatsen. På eller invid den tilltänkta byggplatsen finns inte 

heller några kulturhistoriska värden som bör beaktas.  
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Föredragandes förslag: 

 

PDB och utkastet läggs fram till påseende i 14 dagar. Vid behov begärs utlåtanden 

från berörda myndigheter.  

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 45  

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Under tiden som utkastet var framlagt till påseende kom en kommentar gällande 

byggplatsens placering. Byggplatsens placering justeras i enlighet med kommentar lite 

norrut. I övrigt görs inga förändringar i förhållande till utkastskedet. 

 

 

Föredragandes förslag: 

 

Förslaget läggs fram till påseende i 30 dagar. Under tiden som förslaget är framlagt 

begärs utlåtanden från berörda myndigheter och grannarna informeras om planänd-

ringen.  

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 53 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Förslaget har varit framlagt till påseende 14.9-14.10.2018. Under påseendetiden kom 

inga anmärkningar och därför föreslår kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att 

ändringen av Östensö delgeneralplan, 599-412-6-46, godkänns. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 219 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 72 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och god-

kände ändringen av Östensö delgeneralplan, 599-412-6-46. 
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Program för deltagande och bedömning 
(PDB) 
Enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) 63 § ska ett program för deltagande och 
bedömning (PDB) utarbetas i ett tillräckligt tidigt skede av planläggningen. Syftet med 
programmet är att planera växelverkan med intressenterna, tidtabellen för planens behandling 
och bedömningen av planens konsekvenser. Planens anhängiggörande ska kungöras så att de 
berörda ges möjlighet att få information om planläggningens utgångspunkter och PDB. I PDB 
redogörs för varför planen uppgörs, hur planeringen framskrider och i vilka skeden man kan 
påverka. 

1. Planområdet  
Planläggningsområdets delområden ligger i Östensö som båda delområdena hör till fastigheten 
Norrgård 599-412-6-46. Tanken är att flytta en i Östensö delgeneralplan utmärkt byggrätt till en 
ny plats. Byggplatsens nuvarande plats är centralt i anslutning till Östensövägen. Tanken är att 
flytta byggplatsen till Sandön i norra delen av Östensö. 
 
Den tilltänkta byggplatsen består i dag av en äng omgiven av skog och ligger i direkt anslutning 
till befintlig bostadsbebyggelse. Avståndet till lågstadiet i Östensö är ca 2 kilometer och till 
närservicen i Bennäs drygt 3 kilometer. 

 
Bild 1: Planområdets ungefärliga läge är utmärkt med röda stjärnor. 

 

 



4 
 

 

 

 
Bild 2: Delgeneralplanändringens delområden är anvisade med grön cirkel.  

2. Utgångspunkter och målsättningar 
Ändringen av delgeneralplanen görs på markägarens initiativ. Målsättningen med 
delgeneralplanändringen är att flytta en i Östensö delgeneralplan anvisade byggplats till en ny 
plats. Området dit det är tänkt att flytta byggplatserna är i den gällande delgeneralplanen anvisad 
som jordbruksområde (MT). 
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Bild 3: De tilltänkta bostadstomterna består i dag av en äng med omgivande skog. 

3. Planeringssituation 

3.1 De riksomfattande målen för områdesanvändning 
Statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen trädde i kraft 1.6.2001. 
Målen har reviderats till vissa delar. De reviderade riksomfattande målen trädde i kraft 1.3.2009. 
Förnyade målsättningar är under arbeta och de nya målen planeras träda i kraft 1.4.2018.  

På basen av sakinnehållet har de riksomfattande målen för områdesanvändningen har de 
nuvarande målen grupperats i följande helheter. 

• Fungerande regionstruktur 
• Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 
• Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser 
• Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 
• Specialfrågor i Helsingforsregionen 
• Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer 
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 3.2 Österbottens landskapsplan 2030 

 

Bild 4. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030 (delgeneralplanändringens ungefärliga läge 
märkt med röd cirkel). 

Delgeneralplanändringen ligger inom Jakobstadsregionens stadsutvecklingszon (kk-2) där den 
befintliga samhällsstrukturen bör vara utgångspunkten vid byggande, utvecklingsområdet för Esse 
och Purmo ådalar (mk-4) där särskilt hållbar användning av naturen och miljön, landskapsvård och 
förbättring av vattenkvaliteten betonas. Området ligger också inom Jakobstadsregionens område 
med turistattraktioner (mv-9) vars grund är åar, sjöar, skogar, vandrings- och cykelleder, 
fritidsfiske.  

Östensö är i landskapsplanen anvisat som en by (at). 

Varken i etapplandskapsplan 1 (gällande handel) eller i etapplandskapsplan 2 (gällande förnybar 
energi) finns det några reserveringar eller utvecklingsprinciper som berör delgeneralplanområdet.  

3.2 Generalplan 
På området finns en gällande delgeneralplan som delvis har rättsverkningar (Östensö 
delgeneralplan) från 2016. Enligt den gällande delgeneralplanen är området reserverat som 
jordbruksområde (MT).  
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Bild 5. Utdrag ur Östensö delgeneralplan. Planområdets ungefärliga läge är anvisat med lila.  

4. Befintliga utredningar 
En byggnads- och miljöinventering gjordes i Östensö 2015. Enligt inventeringen finns inga 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader på området för den tilltänkta byggplatsen. Den nuvarande 
byggplatsen ligger inom en värdefull byggd kulturmiljö (sk).  

I samband med uppgörandet av delgeneralplanen som godkändes 2016 gjordes en kartläggning av 
miljövärdena på planområdet. Enligt kartläggningen finns inga särskilda miljövärden på 
planområdet.  
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5. Planläggningens konsekvenser 

Delgeneralplanen kan ha konsekvenser för: 
 

• Landskapet 
• Flora och fauna 
• Jord- och skogsbruket 
• Rekreationsmöjligheterna 
• Jämlik behandling av markägarna 

6. Intressenter 
Information om planeringen och dess utgångspunkter, samt planeringens målsättningar ska ges så 
att intressenterna har möjlighet att delta i beredningen av planen. Intressenterna bör också ges 
möjlighet att bedöma planläggningens konsekvenser och ges möjlighet att skriftligen eller 
muntligen säga sin åsikt om planläggningen. 

I detta fall kan följande grupper anses vara intressenter: 

Markägare, invånare och företag 
• Grannar till fastigheten som berörs av planändringen 
• Herrfors 

Förvaltningsenheter 

• Hälsoinspektionen 
• Miljö- och byggnadsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Pedersöre vatten 
• Södra Österbottens NTM-central 
• Österbottens förbund 

7. Planeringens olika skeden 
Planläggningen är uppdelad i faser: Inledningsskedet, utkastskedet och förslagsskedet. I 
inledningsskedet samlas planens utgångsmaterial in och ett PDB görs och framläggs. I 
utkastskedet görs ett första utkast till delgeneralplankartan och ett utkast till beskrivning av 
planlösningen. Gäller planen ett mindre område kan de två första skedena sammanslås. Utgående 
från den respons som kommer i utkastskedet utarbetas ett planförslag. Intressenterna ska ges 
möjlighet att uttrycka sin åsikt i planeringens alla skeden.  

Information om att planläggningen har påbörjats, om PDB, planutkast och planförslag ges på 
kommunens anslagstavla: Skrufvilagatan 2, Bennäs och på kommunens hemsida: 
www.pedersore.fi /aktuella-planer samt i Österbottens tidning och Pietersaaren sanomat. 

7.1 Beslut om ändring av delgeneralplan 
Kommunstyrelsen beslöt 11.6.2018 § 123 att påbörja en ändring av Östensö delgeneralplan. 



9 
 

7.2 Inlednings-, beredningsskedet och utkastskedet 
I början av planprocessen samlas information som behövs som underlag för planläggningen in och 
sammanställs. I detta skede görs också ett PDB som läggs fram till offentligt påseende i 30 dagar. I 
detta fall är det frågan om en liten ändring som till största delen kan göras på basen av tillgängliga 
utredningar och information. Ett utkast till delgeneralplan framläggs samtidigt som PDB. 
Intressenterna ges i detta skede möjlighet att framföra sina åsikter om planen. Samtidigt begärs 
eventuellt utlåtanden från berörda myndigheter. PDB är tillgängligt under hela planprocessen och 
uppdateras vid behov.   

7.3 Förslagsskedet 
Utgående från myndigheternas utlåtanden och övrig respons från intressenter revideras 
planutkastet till ett förslag. Planläggningssektionen godkänner förslaget och det läggs på nytt fram 
till offentligt påseende i 30 dagar. Under den tid som planen är framlagd kan intressenterna 
lämna in skriftliga anmärkningar om planen. I detta skede begärs också utlåtanden från berörda 
myndigheterna in. Utlåtandena och anmärkningarna behandlas och bemöts. Vid behov kan i 
planförslaget ännu göras små ändringar. Därefter godkänner kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige delgeneralplanen. 

7.4 Godkännande av ändringen av delgeneralplanen 
Delgeneralplanen godkänns slutligen av kommunfullmäktige. Överklagande mot beslutet kan 
göras till Vasa Förvaltningsdomstol och vidare i ärendet till Högsta Förvaltningsdomstolen. 

8. Tidtabell 
Planläggningsarbetet inleds i juni 2018, målsättningen är att planen skall vara klar för behandling i 
kommunfullmäktige i årsskiftet 2018/2019. 

9. Kontaktuppgifter    
 

Ansvarig för beredningen:   
Anna-Karin Pensar, planläggare 
Tel. 06-7850324, 044 755 7619 
E-post: anna-karin.pensar@pedersore.fi 
Postadress: Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs   



Ändring av Östensö delgeneralplan  
(Norrgård 599-412-6-46)  

 

Planbeskrivning 
Plankod: 5994122018Y2 
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Beskrivning 
Enligt Markanvändnings- och bygglagen (MBF) 17 § ska beskrivningen innehålla en 
redogörelse för planområdets förhållanden, planområdets utgångspunkter, ett sammandrag 
av utredningar, en konsekvensbedömning, en utredning av planens förhållande till annan 
planläggning som styr eller åskådliggör förverkligandet av planen, en redogörelse för planens 
olika skeden, en redogörelse dör det centrala innehållet i den valda planlösningen samt 
tidsplanering och uppföljning av planen.  

1. Bas- och identifikationsuppgifter 

1.1 Identifikationsuppgifter 
 

Delgeneralplanens kod: 5994032015Y2 

Planområde: Östensö dgp, fastigheten Norrgård 6:46  

Delgeneralplanens namn: Ändring av Östensö delgeneralplan, 
Norrgård 6:46 

Kontaktuppgifter: Anna-Karin Pensar, planläggare 

Pedersöre kommun 

 tel: 044 755 7619 

Detaljplanens godkännande: KST _._.2018 § __ 

KFG _._.2018 § __ 
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1.2 Planområdets läge 
Planläggningsområdet ligger i Östensö ca 2 kilometer norr om Östensö byacentrum.  Avståndet 
till Bennäs centrum är ca 3 kilometer. Planläggningsområdet består av två delområden som 
båda ligger på fastigheten Norrgård 599-412-6-46. 

  
Bild 1. Planområdenas ungefärliga läge. 

 

1.3 Planens namn och syfte 
Ändringen av delgeneralplanen görs på markägarens initiativ. Kommunstyrelsen beslöt 
11.6.2018 att påbörja ändringen till den del där markanvändningen ändras. Målsättningen med 
delgeneralplanändringen är att flytta en i Östensö delgeneralplan anvisad byggplats till en 
lämpligare plats i anslutning till befintlig enskild väg. Området dit det är tänkt att flytta 
byggplatsen är i den gällande delgeneralplanen anvisad som jordbruksområde (MT).  

2. Sammandrag 

2.1 Olika skeden i planprocessen 
 

17.5.2018 § 36 Planläggningssektionen föreslog för styrelsen att besluta att påbörja 
en ändring av Östensö delgeneralplan. 

 
11.6.2018 § 123 Kommunstyrelsen beslöt att påbörja ändringen av Östensö 

delgeneralplan. 
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20.6.2018 § 45 Planläggningssektionen beslöt att lägga fram program för PDB och 
utkast till påseende. Utkastet lades fram 9.7-17.8.2018. Utlåtanden 
begärdes från berörda myndigheter och de berörda informerades 
och gavs möjlighet att framföra sin åsikt.  

 
4.9.2018 § 53 Planläggningssektionen beslöt att lägga fram ett förslag till påseende. 

Förslaget lades fram _._-_._.2018. Utlåtanden begärdes från berörda 
myndigheter.  

 
_._.2018 § __ Kommunstyrelsen godkände delgeneralplanen. 
 
_._.2018 § __ Kommunfullmäktige godkände delgeneralplanen. 
 

 
Bild 2: Planområdena anvisat med röda cirklar. 

2.3 Förverkligandet av delgeneralplanen 
Då kommunfullmäktige i Pedersöre har godkänt delgeneralplanändringen är det upp till 
markägarna att förverkliga den.  

2.4 Delgeneralplanens rättsverkningar 
Generalplanen ska tjäna till ledning när detaljplaner utarbetas och ändras och när åtgärder 
annars vidtas för att reglera områdesanvändningen. När myndigheter planerar åtgärder som 
gäller områdesanvändningen och besluter att vidta åtgärder, ska de se till att åtgärderna inte 
försvårar genomförandet av generalplanen.  
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3. Utgångspunkter 

3.1 Beskrivning av området 

Bild 3: Området består i dag av betesmark. Byggplatsens ungefärliga placering utvisas med vit pil. 

Målsättningen med delgeneralplanändringen är att flytta en byggplats. Byggplatsen är i den 
gällande delgeneralplanen anvisad i de centralaste delarna av Östensö inom ett område som 
är viktigt med tanke på bybilden. Den nya placeringen ligger på ca 2 kilometers avstånd från 
Östensö lågstadium och på ca 3 kilometers avstånd från Bennäs där största delen av 
närservicen finns. 

Området som planändringen berör ligger inte inom Pedersöre vattens verksamhetsområde 
men vattenanslutning finns på ca hundra meters avstånd. Avloppshanteringen bör ordnas med 
egen anläggning. Till området leder en privat väg utan väglag.  

4. Planeringssituation 

4.1 Riksomfattande mål för områdesanvändningen 
Statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen trädde i kraft 1.6.2001. 
Målen har reviderats till vissa delar. De reviderade riksomfattande målen trädde i kraft 
1.3.2009. Förnyade målsättningar är under arbeta och de nya målen planeras träda i kraft 
1.4.2018.  
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Enligt markanvändnings- och bygglagen ska de riksomfattande målen beaktas och främjas vid 
planering i landskapet, vid kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas 
verksamhet. I kommunerna är generalplanen det viktigaste redskapet för konkretiseringen av 
målen. 

På basen av sakinnehållet har de riksomfattande målen för områdesanvändningen har de 
nuvarande målen grupperats i följande helheter. 

• Fungerande regionstruktur 
• Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 
• Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser 
• Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 
• Specialfrågor i Helsingforsregionen 
• Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer 

Redogörelse för hur delgeneralplanen förhåller sig till de riksomfattande målen för 
områdesanvändning: 

Fungerande regionstruktur 

Flyttningen av byggplatserna förändrar inte situationen i förhållande till den gällande 
delgeneralplanen med tanke på regionstrukturen. 

Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser 

Inom delgeneralplanområdet har den kulturhistoriska miljön naturmiljön inventerats och inga 
särskilda natur- och kulturvärden som har hittats.  

Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 

I delgeneralplanen har de nya byggplatsen placerats så att det befintliga vägnätet kan 
utnyttjas. 

Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer 

Byggplatsen ligger enligt den gällande delgeneralplanen i utkanten av en värdefull byggd 
kulturmiljö. Flyttningen av byggplatsen har ingen angörande betydelse för den byggda 
kulturmiljöns karaktär.  
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4.2 Österbottens landskapsplan 2030 

 

Bild 4: Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030 (delområdens ungefärliga läge är anvisat med röd 
cirkel). 

Delgeneralplanändringen ligger inom Jakobstadsregionens stadsutvecklingszon (kk-2) och 
utvecklingsområdet för Esse och Purmo ådalar (mk-4) där särskilt hållbar användning av 
naturen och miljön, landskapsvård, förbättring av vattenkvaliteten och förtätning av 
samhällsstrukturen betonas. Området ligger också inom Jakobstadsregionens område med 
turistattraktioner (mv-9) vars grund är åar, sjöar, skogar, vandrings- och cykelleder, fritidsfiske. 
Flyttningen av byggplatsen försämrar inte rekreationsmöjligheterna på området och förändrar 
inte situationen gällande samhällsstrukturen. 

Östensö centrum som ligger ca 2 kilometer söder om den plats dit byggplatsen flyttas är i 
landskapsplanen anvisat som by (at). Flyttningen av byggplatsen ändrar inte i förhållande till 
den nuvarande situationen.  

Varken i etapplandskapsplan 1 (gällande handel) eller i etapplandskapsplan 2 (gällande 
förnybar energi) finns det några reserveringar eller utvecklingsprinciper för 
delgeneralplanområdet.  
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4.3 Gällande delgeneralplan 

 
Bild 5: Utdrag ur gällande delgeneralplan från 2010. Byggplatsens nuvarande placering märkt med röd 
cirkel och byggplatsens nya plats med grön cirkel. 

4.4 Detaljplan 
Området är inte detaljplanerat. 

5. Planeringens olika skeden 

5.1 Behovet av revidering av delgeneralplanen 
Initiativet till flyttning av byggplatsen har kommit från markägaren. 

5.2 Delgeneralplanens målsättningar 
Målsättningen är att flytta en byggplats till en mer lämplig plats enligt markägarens önskemål. 

5.3 Målsättningar som har uppkommit under planeringens gång 
Under planeringens gång uppkom inga nya målsättningar. 

5.4 Inlednings-, berednings- och utkastskedet 
I inledningsskedet samlades information om delgeneralplanområdet in. En bedömning av om 
informationen är tillräcklig gjordes och utgående från materialet gjordes ett utkast till 
delgeneralplanändring och ett program för deltagande och bedömning (PDB). I PDB planeras 
växelverkan med intressenterna, tidtabellen för planens behandling och bedömningen av 
planens konsekvenser. 
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5.5 Förslagsskedet 
Under tiden som utkastet var framlagt till påseende kom en kommentar.  

5.6 Godkännande av delgeneralplanen 
Gällande förslaget gavs _____ utlåtande (bilaga 3). Kommunstyrelsen godkände 
delgeneralplanen _._.2018. 

5.7 Deltagande och samarbete 
Information om delgeneralplanen och dess utgångspunkter och målsättningar bör ordnas så 
att de som berörs har möjlighet att delta i beredningen av planen. Intressenterna bör också ha 
möjlighet att bedöma planens konsekvenser och skriftligen eller muntligen säga sin åsikt om 
planen. 

5.7.1 Intressenter 
Följande grupper bedöms vara intressenter i denna ändring av Östensö delgeneralplan. 

Markägare, invånare och företag 
• Grannar till fastigheten som berörs av planändringen. 
• Eventuella samfälligheter, byaråd och väglag. 

Förvaltningsenheter 

• Miljö- och byggnadsnämnden 
• Tekniska nämnden 
• Pedersöre vatten 
• Hälsoinspektionen 

5.7.2 Anhängiggörande 
Kommunstyrelsen beslöt 11.6.2018 att påbörja en ändring av Östensö delgeneralplan. 
Påbörjandet kungjordes i lokalpressen (ÖT och Pietarsaaren sanomat) 6.7.2018 samtidigt som 
framläggandet av PDB och utkastet kungjordes. 

5.7.3 Deltagande och växelverkan 
I planläggningens inledningsskede gjordes ett program för deltagande och bedömning (PDB). 
PDB och ett planutkast var framlagt till påseende 9.7-17.8.2018. Under tiden hade 
intressenterna möjlighet att säga sin åsikt om planen. Grannfastigheternas ägare informerades 
brevledes om utkastet och allmänheten informerades i lokalpressen. Utgående från responsen 
i utkastskedet gjordes ett förslag som lades fram till påseende _._.2017.  

5.7.4 Myndighetssamarbete 
Eftersom flyttningen av byggplatsen är en liten ändring ansågs det inte nödvändigt att ha 
några myndighetsmöten. Södra Österbottens NTM-central och Österbottens förbund har fått 
kännedom om planändringen. 
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6. Beskrivning av delgeneralplanändringen 
Genom delgeneralplanändringen flyttas en byggplats, inom samma fastighet, från ett område 
som i den gällande delgeneralplanen är anvisad i Östensö bys centralaste delar till ett område 
som ligger ca 2 kilometer norr om bycentrumet men i anslutning till befintlig bebyggelse. Till 
området kan man ta sig längs befintligt vägnät förutom den sista biten som består av en privat 
väg. I anslutning till området finns befintlig kommunalteknik men området ligger utanför 
Pedersöre vattens verksamhetsområde.   

7. Delgeneralplanens konsekvenser 
Den tilltänkta byggplatsen lämpar sig för bostadsbyggande. Flyttningen av bostadsbyggplatsen 
förändrar inte nämnvärt situationen gällande samhällsstrukturen. 

Platsen ligger i anslutning till en enskild väg, el och vattenanslutning finns i närheten. Eftersom 
platsen ligger utanför Pedersöre vattens verksamhetsområde måste ett eget system för 
avloppshanteringen bekostas av byggaren.  

Avståndet till både lågstadiet och närservicen i Bennäs centrum ökar i och med flyttningen. 

8. Förverkligande av delgeneralplanen 
Målet är att planen ska godkännas i kommunfullmäktige vid årsskiftet 2018/2019. Efter det är 
det upp till markägarna att förverkliga delgeneralplanen. 

 

Pedersöre 29.8.2018 

Anna-Karin Pensar, planläggare 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

19.11.2018 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 118/2003 

 

§ 73 Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) 

 

Efter diskussioner med kommunens tjänstemän har församlingen Agape Internation-

ella baptistkyrka r.f. anhållit om ändring av Lövö delgeneralplan för att möjliggöra 

byggande av en kyrkobyggnad mellan riksväg 8 och Lövögränd i anslutning till kors-

ningsområdet mellan riksvägen och Vasavägen. Samtidigt anhåller föreningen om att 

få reservera ett 5 000 kvadratmeter stort område för samma syfte.  

 

Föredragandes förslag:  

 

Planläggningssektionen föreslår att kommunstyrelsen fattar planläggningsbeslut och 

preliminärt reserverar ett 5 000 kvadratmeter stort område för byggande av en kyrko-

byggnad. Ett avtal om kostnader för ändringen av delgeneralplanen görs med Agape 

Internationella baptistkyrka r.f.  

 

Planls.  Planläggningssektionens beslut:  

§ 107/16 

Godkändes enligt förslag.  

_____  

 

 

Kommundirektörens förslag:  

 

Kommunstyrelsen besluter enligt planläggningssektionens förslag  

 

Kst Kommunstyrelsens beslut:  

§ 8/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_____ 

 

 

Ett program för deltagande och bedömning (PDB) och ett utkast har utarbetats utgå-

ende från de tillgängliga utredningarna och terrängbesök.  

 

I utkastet har ett ca 5 000 m² stort område anvisats som ett område för service och för-

valtning (P). Tanken är att infarten till tomten sker via Lövögränd. På området tillåts 

ingen kommersiell service.  

 

Föredragandes förslag: 

 

PDB och ett utkast läggs fram till påseende samtidigt informeras berörda markägare 

om planändringen och ges möjlighet att kommentera. Vid behov begärs utlåtanden 

från myndigheter. 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

19.11.2018 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Planls. Planläggningssektionens beslut:  

§ 31/17 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Under tiden som utkastet var framlagt till påseende kom ingen respons in. Inte heller 

några utlåtanden. Ett förslag har utarbetats. Förslaget har kompletterats med allmänna 

bestämmelser gällande anpassning av byggandet till de värdefulla miljöerna i omgiv-

ningen och gällande beaktandet av trafikbuller vid planering av bebyggelsen på områ-

det.  

 

Föredragandes förslag: 

 

Förslaget till ändring av Lövö delgeneralplan läggs fram till påseende och utlåtanden 

begärs från berörda myndigheter och andra sakägare ges möjlighet att framföra skrift-

liga anmärkningar.  

 

Planls. Planläggningssektionens beslut: 

§ 54/17 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Förslaget till ändring av Lövö delgeneralplan var framlagt till påseende 3.7-18.8.2017. 

Under tiden som förslaget var framlagt kom utlåtanden från tekniska nämnden, miljö- 

och byggnadsnämnden, miljöinspektionen och Herrfors. Inget av det som framfördes i 

utlåtandena ledde till några ändringar i förslaget.  

Föredragandes förslag: 

Planläggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att 

godkänna förslaget. 

 

 

Planls. Planläggningssektionens beslut: 

§ 72/17 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ändringsförslaget godkänns. 

 



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 

 

PROTOKOLL 

 

19.11.2018 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

Kst Kommunstyrelsens beslut: 
§ 244/17 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 73 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt omfatta kommunstyrelsens förslag och god-

kände ändringen av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 452/2017 

 

§ 74 Redogörelse för bindningar 

 
Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänste-

innehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tilläm-

pas från den 1 juni 2017. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att per-

sonen har blivit vald till sitt uppdrag. 

 

Skyldiga att lämna en redogörelse är kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, ord-

föranden och vice ordförandena i fullmäktige och nämnderna samt ledamöter och er-

sättare i de organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen. 

Skyldigheten gäller också kommunstyrelsens sektioner och sektioner inom organ som 

sköter uppgifter som avses inom markanvändnings- och bygglagen samt ordförandena 

och föredragandena i övriga nämnders sektioner. 

 

Av tjänsteinnehavarna omfattas kommundirektören och föredragandena i kommunsty-

relsen och nämnderna av redogörelseplikten. Tjänsteinnehavarna ska dessutom redo-

göra för sina bisysslor. 

 

Redogörelserna för bindningarna ska lämnas till kommunens revisionsnämnd som 

övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. En 

sammanställning av redogörelserna ska även publiceras på kommunens webbplats. 

 

Sekreteraren har i augusti 2018 uppmanat alla som omfattas av skyldigheten att an-

mäla om eventuella ändringar senast 31.8.2018.  

 

Revisionsnämnden bör gå igenom redogörelserna (bilaga), göra eventuella ändringar 

och tillkännage redogörelserna för kommunfullmäktige. Dataskyddsbeskrivningen för 

bindningsregistret har även uppdaterats för att uppfylla kraven i personuppgiftslagen 

och GDPR. 

 

En sammanställning av redogörelserna publiceras på kommunens webbplats efter att 

revisionsnämndens protokoll har justerats. 

 

RN Revisionsnämndens beslut: 

§ 43 

Revisionsnämnden beslutade godkänna sammanställningen med en del tekniska änd-

ringar. Sammanställningen publiceras på kommunens webbplats efter att revisions-

nämndens protokoll är justerat och tillkännages efter det för kommunfullmäktige.  

______ 

 
 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 74 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt anteckna redogörelsen för kännedom. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 89/2018 

 

§ 75 Svar på motion om avgiftsfria preventivmedel 

 

Fullmäktige Victor Kock har inlämnat en motion till Pedersöre kommunfullmäktige 

5.3.2018, om att kommunen och social- och hälsosamarbetsområdet utreder kostnader 

och erbjuder avgiftsfria preventivmedel till ungdomar under 25 år. Kommunstyrelsen 

remitterade motionen till ungdomsrådet och social och hälsovårdsverket för utlåtande. 

 

Ungdomsrådet i Pedersöre förordar motionen. 

 

Social och hälsovårdsnämnden har behandlat motsvarande initiativ i from av en skri-

velse, ”Gratis preventivmedel till ungdomar under 20 år samt gratis preventivmedel 

till kvinnor med upprepade aborter”, från kommunfullmäktigeordförande Johanna 

Holmäng som också representerar Pedersöre i social- och hälsovårdsnämnden. 

 

Social- och hälsovårdsnämnden har även behandlat en begäran från Jakobstads stads-

fullmäktige i samma ärende. 

 

Social- och hälsovårdsverket har utrett kostnaderna för avgiftsfria preventivmedel för 

ungdomar under 25 år samt för kvinnor med upprepade aborter, samt system för  

distribution och utdelning av dessa. 

 

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt efter omröstning att inför budgeten 2019 reser-

vera 50 000 euro för ändamålet, så att man från 1.1.2019  erbjuder unga under 25 år 

gratis prevention inklusive undersökning, rådgivning och lämpliga preventivmedel, 

samt att för kvinnor med upprepade aborter erbjuda gratis långverkande prevention på 

motsvarande sätt (se bilagor). 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att motionen är besvarad i och 

med ovanstående. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 
§ 235 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

  

 

 

KFGE Kommunfullmäktiges beslut: 
§ 75 

Under diskussionen framförde Roger Pettersson den kristdemokratiska fullmäktige-

gruppens förslag att motionen är slutbehandlad, men att de föreslagna åtgärderna inte 

omfattas. Ordförande avbröt sammanträdet för en förhandlingspaus. När behandlingen 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

av ärendet återupptogs framförde Roger Pettersson den kristdemokratiska fullmäkti-

gegruppens ändrade förslag, att motionen förkastas.  

 

Vid verkställd omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Roger Petterssons 

förslag (KD-gruppens förslag) fick kommunstyrelsens förslag 20 röster och Roger 

Petterssons förslag 7 röster (8 röstade blankt). Ordförande konstaterade därefter att 

kommunfullmäktige beslutat omfatta kommunstyrelsens förslag att motionen är be-

svarad. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 462/2018 

 

§ 76 Motion om trafiken vid Överesse skola, Esselunden och värme-

centralen 

 

Roger Häggman m.fl. lämnade in en motion där man kräver att trafiksituationen vid 

området kring Överesse skola, Esselunden och värmecentralen ses över och att trafik 

som inte berör skolan eller Esselunden styrs om, till exempel genom en ny väganslut-

ning från någon av sidovägarna. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut: 
 

Kommunfullmäktige antecknade motionen för kännedom och remitterade den till 

kommunstyrelsen för behandling. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 77 Besvärsanvisning 

Besvärsförbud 
 
Ingen besvärsrätt finns gällande paragraferna:  67-68, 74,76-77. 

 

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommu-

nallagen (KomL § 136) inte besvär anföras över beslutet. Besvär kan inte heller anföras 

över anmälningsärenden. 

 

Ändring i besluten kan sökas genom besvär 

 

Besvärsgrunder 

 

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att: 

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning 

- den myndighet som fattat beslut har överskridit sina befogenheter eller 

- beslutet annars strider mot lag. 

 

Kommunalbesvär 
 
Gäller paragraferna:  69-71, 75. 

 

Förvaltningsbesvär 
 
Gäller paragraferna:  72-73. 

 

Besvärsrätt har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 

av beslutet (part) och vid kommunalbesvär även kommunmedlemmar. 

 

Besvärsmyndighet 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Gäller paragraferna: 

 

Besvärstiden 

 

Kommunalbesvär anförs inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvären skall lämnas in 

till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten 

stänger. Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att an-

föra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommaraf-

ton eller en helgfri lördag, får besvär lämnas in den första vardagen därefter. 

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram of-

fentligt i det allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att brevet 

sänts om inte annat kan påvisas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av 

beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sänts om inte annat påvisas. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Besvärens form och innehåll 

 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kraven på skriftlig 

form. 

 

I besvärsskriften bör framgå  

1)  det beslut i vilken ändring söks  

2)  till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas  

3)  de grunder på vilka ändring yrkas  

4)  ändringssökandens namn och hemkommun samt postadress, telefonnummer och övrig 

nödvändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektro-

niskt meddelande skall e-postadressen uppges. Om ändringssökandens talan förs av perso-

nens lagliga företrädare eller ombud eller någon annan person avfattat besvärsskriften, ska 

också denna persons namn och hemkommun uppges i besvären. 

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, den lagliga företrädaren eller 

ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras med en underskrift om doku-

mentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumen-

tets autenticitet och integritet.  

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller kopia samt intyg om 

den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Bifogas även de handlingar som ändringssökan-

den åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare lämnats till myndigheten. 

 

Rättegångsavgift 

 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i en-

lighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

 

Protokollsutdrag 

 

Protokollsutdrag med bilagor som gäller beslutet sänds på begäran. Handlingarna kan beställas 

från Pedersöre kommun tfn 06 785 0111 eller via e-post pedersore.kommun@pedersore.fi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Intyg över delgivning av beslut 

 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                    2018.  

 

Beslutet har delgetts sakägaren med brev eller e-post                 2018. 

 

Intygas 
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