


 

PEDERSÖRE KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

29.10.2018 

 

 

 

263 

 

 

Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 213 Sammanträdets öppnande 

 

Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 214 Val av två protokollsjusterare 

 

Till protokollsjusterare valdes Christian Backlund och Yvonne Borgmästars. 

  

 

 

 

 

 

§ 215 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna föredragningslistan i föreliggande 

form. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 430/2018 

 

§ 218 Uppgörande av generalplan för Riksväg 8 och Jakobstad-Kållby  

arbetsplatskorridorer 

 

Pedersöre kommuns målsättningar för Edsevö handels- och industriområde har varit 

att etablera ett stort område med industriverksamhet och handel. Detaljplanen för in-

dustriområdet längs stamväg 68 godkändes 2012 och detaljplanerna för handelsområ-

det godkändes 2008 och 2009. Förverkligandet av industriområdesdelen längs stam-

väg 68 har förverkligats bra men förverkligandet av handelsområdet står stilla. Detalj-

planerna för områdena väster om stamväg 68 är äldre och är i princip förverkligat.  

 

Enligt den nuvarande lagstiftningen är det möjligt att etablera en stor detaljhandelsen-

het eller -koncentration på totalt 4 000 m² på området. De gällande detaljplanerna 

möjliggör byggande av affärsbyggnader i en betydligt större omfattning vilket innebär 

att detaljplanen till den del som gäller handelsområdet är föråldrad. Det finns också 

trafiksäkerhetsmässiga problem med både de interna trafikarrangemangen och trafiken 

till och från området. 

 

Föredragandes förslag: 

 

Konstateras att Edsevö detaljplan till de delar som gäller handel är föråldrad. Plan-

läggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att ta planläggningsbeslut för att på-

börja revidering av detaljplanen efter att den anhängiga detaljplanändringen som berör 

vägarrangemangen i Edsevö har godkänts av kommunstyrelsen och -fullmäktige. Den 

föreslagna plangränsen kan justeras vid behov. 

 

PLS  Planläggningssektionens beslut: 

§ 51 

Godkändes enligt förslag. 

_____ 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planläggningssektionens förslag. 

 

KST  Kommunstyrelsens beslut: 

§ 177 

 Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

I samband med den årligen återkommande utvecklingsdiskussionen med Södra Öster-

bottens ELY-central framkom att det vore skäl att innan detaljplanen revideras över-

väga uppgörande av en generalplan för ett större område inklusive Edsevö. Under ti-

den som generalplanen uppgörs är det detaljplanen som styr byggandet på områden 

såvida kommunen inte tar beslut om byggförbud. Detta betyder att utvecklingen av 

området kan fortsätta i en viss omfattning under tiden som generalplanen uppgörs.    

 

Föredragandes förslag: 

 

Planläggningssektionens medlemmar diskuterar frågan och föreslår hur ärendet ska 

hanteras.  

 

 

PLS Planläggningssektionens beslut: 

§ 60 

Planläggningssektionen föreslår för kommunstyrelsen att påbörja uppgörandet av en 

generalplan för de i Jakobstadsregionens strukturplan anvisade arbetsplatskorridorerna 

längs riksväg 8 (Lövö – Edsevö) och stamväg 68 (kommungränsen mot Jakobstad – 

Kållby). Den föreslagna plangränsen kan justeras under planeringens gång. 

_____   

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planläggningssektionens förslag. 

 

 

KST Kommunstyrelsens beslut: 

§ 218 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 271/2009 

 

§ 219 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. 
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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. 
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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 



6 
 

 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. 
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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   
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BILAGOR: 

1. Program för deltagande och bedömning (PDB)   
2. Respons i utkastskede 
3. Respons i förslagsskedet (kompletteras senare) 
    

 

UTREDNINGAR SOM LIGGER TILL GRUND FÖR DETALJPLANEN: 

• Inventering av kulturhistoriska miljön i Östensö, Tekniska avdelningen (2015)  
• Naturinventering, EssNature (2010) 
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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 
 

Kommunstyrelsen 

 

PROTOKOLL 

 

29.10.2018 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 420/2018 

 

§ 220 Motion om kiky-avtalet och dess tillämpning i Pedersöre kommun 

 

Viktor Kock, m.fl., inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 

2018 en motion där man yrkar på att: 

 

- konkurrenskraftsavtalets tillämpning på personalen redogörs för kommunfullmäk-

tige vid nästa sammanträde 

- oskäliga avbrott i arbetstid under dagen undviks 

- samma principer för den förlängda arbetstiden tillämpas på alla personalgrupper 

- den förlängda arbetstiden förhandlas bort lokalt i fall den inte går att genomföra på 

ett rättvist sätt. 

 

Kommundirektörens förslag: 
 

Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till personalsektionen för behandling. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 40/2017 

 

§ 221 Anhållan om bidrag; Seniorbostadsföreningen Hedbo r.f. 

 

Kommunstyrelsen har tidigare i år beviljat Seniorbostadsföreningen Hedbo r.f. ett  

bidrag om 40 000 euro för att täcka årets amorteringar på de lån som kommunen teck-

nat borgen för (KST § 16/2018). Föreningen anhåller nu om ett bidrag på ytterligare 

20 000 euro på grund av ökande personalkostnader. De ökade personalkostnaderna är 

en följd av att klienterna blir äldre och vårdtyngden ökar. Den ersättning som före-

ningen får via social- och hälsovårdsverket täcker inte verkliga kostnaderna för vår-

den.  

(beredning: ekonomi- och utvecklingsdirektören) 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen besluter bevilja Seniorbostadsföreningen Hedbo r.f. ett extra bidrag 

om 20 000 euro för att täcka de ökande kostnaderna. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 222 Verkställighetsbeslut; kommunfullmäktige 15.10.2018 

 

§ 61 Inköp av tomt; Ytteresse affärscenter.  

§ 62 Utvidgning av detaljplanen för Kållby industriområde.  

§ 63 Anhållan om förlängning av arrendekontrakt; Föreningen Pensionärs-

hemmet i Purmo r.f.  

§ 64 Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.  

§ 65 Motion om Kiky-avtalet och dess tillämpning i Pedersöre kommun. 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut tillkommit i laga ord-

ning och beslutar verkställa dem när besvärstiden gått ut. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 223 Anmälningsärenden 

 

1. Sysselsättningsöversikt; september 2018 

(Dnr 122/2018) 

 

Vid utgången av september månad var antalet arbetslösa i Pedersöre 120 st. eller 2,3 

% av den totala arbetskraften. Noteringen för september 2017 var 164 st. eller 3,1 %. 

Medeltalet för kommunerna inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område var i 

september 2018 5,8 % och för hela landet 8,8 %. 

 

Av de arbetslösa arbetssökande i Pedersöre var 10 st. permitterade. I september 2018 

fanns det 19 st. lediga jobb i kommunen. 

 

Av de arbetslösa Pedersöreborna var: 

 

September 2018   September 2017 

 

13 st. (10,8 %) under 25 år   17 st. (10,4 %) 

56 st. (46,7 %) över 50 år   87 st. (53,0 %) 

33 st. (27,5 %) långtidsarbetslösa  60 st. (36,6 %) 

53 st. (44,2 %) kvinnor   85 st. (51,8 %) 

67 st. (55,8 %) män   79 st. (48,2 %) 

 

En arbetslöshetsgrad under 3,0 % hade Pedersöre (2.3 %), Närpes (2,4 %) och Larsmo 

(2,5 %). Av alla kommuner inom Österbottens arbets- och näringsbyrås område hade 

Vasa i september den högsta arbetslösheten; 7,6 %. 

Kommundirektörens förslag: 

Arbetslöshetssiffrorna för september 2018 antecknas för kännedom. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut: 
 

Kommunstyrelsen beslutade enhälligt omfatta kommundirektörens förslag. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 224 Anvisning för sökande av ändring 
 

Besvärsförbud 
 

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

nallagen (KomL § 136) inte omprövning framställas eller besvär anföras över beslutet. Besvär 

eller omprövning gäller inte heller för anmälningsärenden. 
 
Gäller paragraferna:  213-215, 218-220 o. 222-224. 

 
 
Omprövning 
 

Den som är missnöjd med ett beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får 

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraf:  221. 

 

Rätt att begära omprövning har den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 

direkt påverkas av beslutet (part) eller är en kommunmedlem. Yrkandet skall framställas inom 

14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning skall framställas hos: Kommunstyrelsen i Pedersöre, Skrufvilagatan 

2, 68910 Bennäs, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi, fax 06 729 0547 senast den dag då 

besvärstiden går ut, före tjänstetidens slut. Protokollsutdrag och bilagor som beslutet gäller 

begärs av beslutande organs sekreterare. 

 

Begäran om omprövning görs skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller även kravet på 

skriftlig form. I omprövningsbegäran anges det beslut i vilket en omprövning begärs och 

hurudan omprövning som begärs samt på vilka grunder omprövning begärs. Sökanden bör 

uppge namn, hemkommun, postadress, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter. Yrkandet 

undertecknas av den som framställer det. Ett elektroniskt dokument behöver inte kompletteras 

med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns an-

ledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. Om omprövningsbeslutet får del-

ges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadressen uppges. 

 

I beslut gällande upphandling som överstiger det nationella gränsvärdet kan den som 

ärendet gäller även inlämna en framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 Helsing-

fors, fax 029 564 3314, e-post markkinaoikeus@oikeus.fi. Framställan inlämnas inom 14 da-

gar.  
 
Gäller paragraferna: 

 
 
Tidsfristen för omprövning och besvär börjar räknas från delfåendet av beslutet. Kommun-

medlem anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att protokollet har lagts fram offentligt på 

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

den tidpunkt som framgår av ett mottagningsbevis eller anteckning på skilt delgivningsintyg. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sänts om inte något annat kan påvisas. Dagen för delfående räknas inte med i 

tidsfristen. Om sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, 

första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första var-

dagen därefter. Besvären skall inlämnas senast under besvärstidens sista dag innan myndighet-

en stänger. 
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Protokolljusterarnas initialer     Utdragets riktighet intygar 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

Besvär 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som meddelats 

med anledning av en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av 

den som framställt yrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av yrkandet kan även en part 

eller kommunmedlem söka ändring genom kommunalbesvär. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet tillkommit i fel ordning, den beslutsfattande 

myndigheten överskridit sina befogenheter eller att beslutet strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet, besvärstid 30 dagar 

 

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43, 65100 Vasa 

e-post vaasa.hao@om.fi, fax 010 364 2760 
 
Gäller paragraferna:  216-217. 

 

 

Annan besvärsmyndighet och besvärstid: 
 
Gäller paragraferna: 

 

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 änd-

ring 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 nöd-

vändig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt 

meddelande skall e-postadressen uppges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som över-

klagas, i original eller kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.  

 

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. Besvärshandlingarna inlämnas till besvärsmyndigheten före be-

svärstidens utgång.  

 

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). 

 

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

 

Delgivning av beslut 
 

Beslutet gäller paragraf 

 

Protokollet har lagts fram offentligt                 2018. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas 
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