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Sammanträdets öppnande/ Kokouksen avaus
Tekniska nämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja
totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.
_____

§2

Val av två protokollsjusterare/ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Till protokollsjusterare valdes/ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin:
Carl-Johan Källman, Jonas Löv.
_____

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa

___________________

_____________________________________

______________________
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§3
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Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella övriga ärenden
Föredragningslistan godkändes enhälligt.

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa

___________________

_____________________________________

______________________
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Dnr: 236 /2016

§4

Utgivning av nya arrendetomter
Lillhaga bostadsområde i Lepplax samt utvidgningen av Storklubb bostadsområde i
Ytteresse blir utgivningsklara inom februari månad detta år.
Utvidgningen i Ytteresse ger tillgång till 14 nya bostadstomter och öppnandet av Lillhaga i Lepplax ger 7 nya bostadstomter.
Bostadstomterna kan ansökas fr.o.m. den 1 mars 2018 och kan utannonseras inom februari månad. Förhoppningsvis kan tekniska nämnden ge ut de första bostadstomterna
på områdena redan vid sitt nästa möte.
Chefen för tekniska verket:
Föreslår att bostadstomter på Lillhaga bostadsområde i Lepplax och på Storklubb bostadsområde i Ytteresse kan sökas fr.o.m. den 1 mars 2018.
Information om detta annonseras inom februari månad.

Beslut:
Beslöts enligt förslag.
_____

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
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___________________

_____________________________________

______________________

PEDERSÖRE KOMMUN
PEDERSÖREN KUNTA
Tekniska nämnden
Tekninen lautakunta

PROTOKOLL/ PÖYTÄKIRJA
5

30.01.2018

Dnr: 17 /2017

§5

Ansökan om förlängning av reservering av bostadstomt; Bergkullavägen 4
TN 7.2.2017 § 8:
NN ansöker om att få reservera tomt 1 i kvarter 3 på Bergkulla detaljplanområde i
Forsby för 6 månader. Avsikten är att påbörja byggande av parhus/radhus.

Chefen för tekniska verket:
Föreslår att tomt 1 i kvarter 3 på Bergkulla detaljplanområde i Forsby reserveras åt
NN t.o.m. 15.8.2017.
Reserveringsavgiften utgör 20 % av arrendeavgiften. Före reserveringstiden går ut
bör slutligt arrendekontrakt undertecknas.

Beslut:
Beslöts enligt förslag.
_____

TN 29.8.2017 § 81:
NN önskar förlänga reserveringen av tomt 1 i kvarter 3 på Bergkulla detaljplaneområde i Forsby med 6 månader.

Chefen för tekniska verket:
Föreslår att reserveringen av tomt 1 i kvarter 3 på Bergkulla detaljplaneområde i
Forsby förlängs till 15.2.2018.

Beslut:
Omfattades.
_____

Ny beredning:
NN önskar förlänga reserveringen av tomt 1 i kvarter 3 på Bergkulla detaljplaneområde i Forsby med 6 månader.

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa
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Chefen för tekniska verket:
Föreslår att reserveringen av tomt 1 i kvarter 3 på Bergkulla detaljplaneområde i
Forsby förlängs till 15.8.2018.

Beslut:
Omfattades.
_____

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa
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Dnr: 45 /2017

§6

Ansökan om förlängning av reservering av bostadstomt; Munterholmsvägen 16
TN 7.2.2017 § 10:
NN ansöker om att få reservera tomt 2 i kvarter 139 på Sandsund södra detaljplaneområde för 6 månader. Avsikten är att påbörja byggande av parhus/radhus.

Chefen för tekniska verket:
Föreslår att tomt 2 i kvarter 139 på Sandsund södra detaljplaneområde reserveras åt
NN t.o.m. 15.8.2017.
Reserveringsavgiften utgör 20 % av arrendeavgiften. Före reserveringstiden går ut
bör slutligt arrendekontrakt undertecknas.

Beslut:
Beslöts enligt förslag.
_____

TN 29.8.2017 § 82:
NN önskar förlänga reserveringen av tomt 2 i kvarter 139 på Sandsund södra detaljplaneområde med 6 månader.

Chefen för tekniska verket:
Föreslår att reserveringen av tomt 2 i kvarter 139 på Sandsund södra detaljplaneområde förlängs till 15.2.2018.

Beslut:
Omfattades.
_____

Ny beredning:
NN önskar förlänga reserveringen av tomt 2 i kvarter 139 på Sandsund södra detaljplaneområde med 6 månader.

Protokollsjusterarnas initialer
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Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa
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Chefen för tekniska verket:
Föreslår att reserveringen av tomt 2 i kvarter 139 på Sandsund södra detaljplaneområde förlängs till 15.8.2018.

Beslut:
Omfattades.
_____
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Dnr: 447 /2017

§7

Prioritering av kommunaltekniska investeringar 2018
Tekniska nämnden bör ta ställning till de projekt som ska utföras under år 2018 på basen av de budgetmedel som beviljats. De beviljade budgetanslagen motsvarar inte helt
nämndens äskanden varför en del projekt inte kan genomföras. Nämnden kan dock
vara tillfreds med de tilldelade medlen och bör nu fördela medlen på ett bra sätt.
Ur bilagan framkommer ett förslag till fördelning av årets anslag.
Jämförelsen nedan visar de beviljade anslagen i förhållande till nämndens äskanden:
Förslag
Beviljat








Byggande och grundförbättring av gator
Specialprojekt i samråd med
myndigheter
Ytbeläggning
Torrläggning
Vägbelysning
Lekparker, planteringar
Maskinanskaffningar

452 000

350 000

45 000
239 000
50 000
175 000
30 000
209 000

100 000
180 000
50 000
175 000
30 000
89 000

Byggande av gator
I anslaget som beviljats för byggande av gator ingår även kostnader för planering.
Planering av Östensö bostadsområde (Rödberget) och Överesse industriområde har
beaktas i fördelningen av kostnaderna.
Då det gäller nybyggnad och saneringar bör alltid en viss summa reserveras för oförutsedda åtgärder liksom till sanering av gator. Totalt föreslås 32 000 € reserveras för
detta. För färdigställandet av Lillhagagränd i Lepplax och utbyggnaden av Storklubb i
Ytteresse reserveras totalt 118 000 €. Överesse industriområde skede 1 (av 4) skulle
kräva 10 000 € och för Rödberget i Östensö finns reserverat 99 000 €. Beträffande
Överesse och Rödberget klarnar kostnaderna efter planering och offertrunda för byggande.
Ytbeläggningar
För saneringar och ilappningar reserveras 33 000 €. Pådragningar görs på Skolhusvägen, Lodevägen, Bärklarsvägen och Sportplansvägen, totalt reserveras 108 000 € för
detta.
Beläggning dras på Nyjälovägen, Skolhusgränd i Sandsund (Sandåkers) samt Banvägen inom Sandsund industriområde, totalt 39 000 €.
Vägbelysning
En del av anslaget, 80 000 €, reserveras för byte av kvicksilverlampor till ledbelysning
samt andra saneringsarbeten. För planerade projekt tillsammans med elbolagen reserProtokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa
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veras 60 000 € och 30 000 € för oförutsedda projekt i samråd med elbolagen. För byggande av belysning till Banvägen reserveras 5 000 €.
Anslaget för lekparker
Anslaget används för saneringen av befintlig lekutrustning till EU-skick och för nyanläggande av lekområden där det är befogat. En del av medlen används även för färdigställande av lekområdet på Sandsund södra.
Maskinanskaffningar
De medel som erhölls i budgeten räcker till anskaffande av ny sandspridare till traktorn, en traktorkärra samt en ny fastighetsunderhållsbil (den gamla byts in), totalt
89 000 €.
Chefen för tekniska verket:
Föreslår att tekniska nämnden godkänner förslagen till fördelning och användning av
de budgetmedel som beviljats för år 2018.

Beslut:
Omfattades.
_____
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Dnr: 69 /2016

§8

Utlåtande gällande ändring av Forsby delgeneralplan
Avsikten med planändringen, som utförs på markägarens begäran, är att flytta en obebyggd byggplats.
Byggplatsen är i den gällande delgeneralplanen anvisad något längre bort från Forsby
centrum och lågstadiet än den nya placeringen. Den nya platsen befinner sig ca 2,5
kilometers avstånd från Forsby centrum och på ca 5 kilometers avstånd från Bennäs
centrum varifrån den mesta servicen kan fås.
Den nya placeringen ligger närmare annan bosättning och vägförbindelse eftersom
byggplatsen placeras intill en befintlig enskild väg.
Den nya placeringen ligger i anslutning till en skyddszon för en aktiv pälsfarm. Den
befintliga byggplatsen ligger också i anslutning till en skyddszon, varför situationen
till den delen inte ändrar. Möjligheterna att utvidga pälsdjursfarmen är redan i dagens
läge begränsade på grund av närheten till befintlig bostadsbebyggelse.
Chefen för tekniska verket:
Den nya placeringen ligger närmare befintlig väg och bosättning vilket ur samhällsteknisk och -ekonomisk synvinkel är en bra lösning.
Planförslaget omfattas i föreliggande form.

Beslut:
Omfattades.
_____
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Dnr: 474 /2017

§9

Motion gällande byggande av en alternativ infart för tung trafik till
industriområdet i Sandsund
Christian Dahlin, m.fl., lämnande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 oktober 2017 in en motion där man ber kommunen undersöka möjligheten att bygga en alternativ infart för tung trafik till industriområdet i Sandsund.
Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden för behandling.
Den tunga trafiken till industriområdet på sandsundområdet konstateras i motionen ha
ökat längs Bennäsvägen mellan Bulderbackavägen och Storsandsundvägen vilket leder till olägenheter för boende på området samt trafikfara för skolbarn som färdas ut
efter Bennäsvägen. I motionen ber man kommunen undersöka möjligheten att bygga
en alternativ infart till industriområdet för den tunga trafiken.
Trafiksäkerheten och vägnätet inom området har varit på tapeten i flera repriser. För
ca 10 år sedan beslöt tekniska nämnden sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h
för att göra trafiken tryggare på området. Många reagerade negativt mot hastighetssänkningen och nämnden beslöt att återgå till 40 km/h.
Tung genomfartstrafik är förbjuden med skyltning vid Bennäsvägens båda ändar och
en hastighetstavla finns i dagsläget invid vägen för att mäta hastigheter och räkna trafikmängder.
Många skolbarn väljer idag att använda lättrafikleden längs nya Bennäsvägen till och
från skolan, vilket gör att endast ett fåtal använder den upphöjda trottoaren längs
gamla Bennäsvägen. Längs båda trafiklederna finns dock redan lättleder för separat
gångtrafik.
Kommunen ställer för övrigt höga krav på vinterunderhållet längs huvudlederna inom
sandsundområdet vilket bidrar till att öka trafiksäkerheten på området.
Chefen för tekniska verket:
Sandsund industriområde gränsar till bostadsområdet och all trafik på området använder sig av samma huvudled. Markanvändningen på området försvårar planeringen av
en separat ny infart för den tunga trafiken till industriområdet.
För att trygga trafikmiljön:

Har tekniska verket gått in för att låta en hastighetstavla kontinuerligt
cirkulera inom sandsundområdet.

Ställs höga krav på vinter- och sommarunderhåll av huvudlederna i
Sandsund.

Förbjuds genomfart med tunga fordon längs gamla Bennäsvägen.

Har lättrafikled byggts längs gamla Bennäsvägen.
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Den mest belastade delen av gamla Bennäsvägen, mellan bostadsområdet
och industriområdet, beläggs med ny asfalt denna sommar.
Följer tekniska verket uppmärksamt trafikförhållanden inom området.

Föreslår att denna beskrivning över åtgärder är ett svar på motionen.

Beslut:
Beslöts enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.
_____

Protokollsjusterarnas initialer
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Anmälningsärenden
Sandspridningsvagn för traktor
Dnr: 447/2017
Enligt tekniska nämndens budget 2018 köps en hjulgående bogserbar hydraulisk valssandspridningsvagn för traktor. Till leverantör har valts VAMA Product Oy till en pris
om 12.293 €, moms 0 % (inkl. skolning).
Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen 6 mars 2018 kl. 18.30.

Chefen för tekniska verket:
Antecknas för kännedom.

Beslut:
Antecknades för kännedom.
_____
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Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Besvärsförbud
Vad förbudet
grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet,
kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer 1-4, 7-11

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över
beslutet:
Paragrafer 5-6

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisningar om hur man begär omprövning
Myndighet till vilken
omprövningsbegäran
kan framställas samt
tid för begäran om
omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig
omprövningsbegäran. Omprövning av beslutet kan yrkas hos:
Tekniska nämnden i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs,
fax 06-7290 547, e-post pedersore.kommun@pedersore.fi.
Paragrafer 5-6
Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på.
Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller
upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller göra en skriftlig
framställan till:
Marknadsdomstolen, Pb 118, 00131 Helsingfors, fax 02956 43314,
e-post markkinaoikeus@oikeus.fi.
Paragraf:
Framställan bör inlämnas inom 14 dagar från det att parten fått del av beslutet.
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Besvärsanvisning
Besvärsmyndighet
och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har
ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.
Besvärsmyndighet: Vasa förvaltningsdomstol, Pb 204, 65101 Vasa,
fax 02956 42760, e-post vaasa.hao@oikeus.fi.
Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet
adress och postadress

Besvärstiden börjar
Besvärsskrift

Paragrafer

Besvärstid
dagar

2018.

I besvärsskriften skall uppges
 ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
 vilket beslut som överklagas
 motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som
författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar
den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som
officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall
räknas.

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens
Inlämnande av
besvärshandlingarna utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men
i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.
Besvärshandlingarna kan/skall lämnas till:
Paragrafer
Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till
protokollsutdraget.

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-4, 7-11
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 5-6
HvalL 3 §:n § mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Pedersören kunnan tekninen lautakunta, Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen,
faksi 06-7290 547, sähköposti pedersoren.kunta@pedersore.fi.
Pykälät 5-6
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
sisältö
Hankintaa koskeva
päätös

Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoitteeseen:
Markkinaoikeus, Pl 118, 00131 Helsinki, faksi 02956 43314, sähköposti
markkinaoikeus@oikeus.fi.
Pykälä
Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon.

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa

___________________

_____________________________________

______________________

PROTOKOLL/ PÖYTÄKIRJA

PEDERSÖRE KOMMUN
PEDERSÖREN KUNTA
Tekniska nämnden
Tekninen lautakunta

18

30.01.2018

Valitusosoitus
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunja valitusaika
nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, Pl 204, 65101 Vaasa,
faksi 02956 42760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen
osoite ja postiosoite

Valitusaika alkaa
Valituskirja

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika
päivää

2018.

Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa/on toimitettava:

Lisätietoja

Pykälät:

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Protokollsjusterarnas initialer
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Utdragets riktighet intygar
Otteen oikeaksi todistaa

___________________

_____________________________________

______________________

