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Sammanträdestid: 

Kokousaika: 

Tisdagen den 6 mars 2018, kl. 18.30-20.30 

Tiistaina 6. maaliskuuta 2018, klo 18.30-20.30 

Sammanträdesplats: 

Kokouspaikka: 

 

Purmo skola, Lillby 

Purmon koulu, Lillby 

Beslutande / Päättäjät     

 
Ersättare / Varajäsenet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik-Hästbacka, Carita 

Snellman, Patrik 

Björnvik, Michaela 

Häggman, Göran 

Högland, Ida 

Källman, Carl-Johan 

Löv, Jonas 

Nyberg-Sundqvist, Åsa 

Stenmark, Tore 

ordförande/puheenjohtaja 

viceordf./varapuheenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björklund, Annika 

Sten, Hans-Erik 

Vähäkangas, Mathias 

Backlund, Marlene 

Rudenko, Nadiia 

Holmblad, Birgitte 

Eriksson, Christian 

Bonde, Petter 

Mattjus-Sandström, Monica 

Övriga närvarande / Muut läsnä olleet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backlund, Christian 

Forsblom, Greger 

Svenfors, Stefan 

Björkvik, Lillemor 

Liljedahl-Lund, Yvonne 

Hellund, Stefan 

 

kst. representant/khall:n edustaja 

kst. ordf./k.hall:n puheenjohtaja 

kommundirektör/kunnanjohtaja 

sekreterare/sihteeri 

tekn.verkets chef/osastopäällikkö 

vägmästare/tiemestari 

 

 

Paragrafer / Pykälät 

 

 

12-36 

Underskrifter 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Carita Vik-Hästbacka 

ordförande/ puheenjohtaja 

 

 

Lillemor Björkvik 

sekreterare/sihteeri 

 

Protokollsjustering 

Pöytäkirjantarkastus 

 

 

 

Åsa Nyberg-Sundqvist 

 

 

 

Tore Stenmark 

 

Protokollet framlagt 

Pöytäkirjan julkipano 

 

Protokollet har varit framlagt till påseende i kommungården i Bennäs 

14.3.2018, intygar /Pöytäkirja on ollut nähtävänä kunnantalossa Pän-

näisissä 14.3.2018 todistaa: 

 

 

Lillemor Björkvik, sekreterare/sihteeri 
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Protokollsjusterarnas initialer    Utdragets riktighet intygar 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet   Otteen oikeaksi todistaa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 12 Sammanträdets öppnande/ Kokouksen avaus 

 

Tekniska nämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna väl-

komna 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. 

_____ 

 

 

 

 

 

 

§ 13 Val av två protokollsjusterare/ Kahden pöytäkirjantarkastajan valin-

ta 

 

Till protokollsjusterare valdes/ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: 

 

Åsa Nyberg-Sundqvist, Tore Stenmark. 

_____ 
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Protokollsjusterarnas initialer    Utdragets riktighet intygar 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

 

§ 14 Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med even-

tuella övriga ärenden 

Föredragningslistan godkändes enhälligt med följande tillägg: 

 

Nya paragrafer: 

§ 30 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 16, tomt nr 5 i kvarter 111 

§ 31 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 6, tomt nr 1 i kvarter 113 

§ 32 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 8, tomt nr 2 i kvarter 113 

§ 33 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 12, tomt nr 4 i kvarter 113 

§ 34 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 10, tomt nr 3 i kvarter 113 

§ 35 Val av entreprenör och leverantör för saltlösning och vägsalt 2018-2019 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 40 /2018 

 

§ 15 Ansökan om bostadstomt; Tallskogsvägen 7 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 2 i kvarter 82 vid Tallskogsvägen 7 på Bennäs 

detaljplanområde.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 65 /2018 

 

§ 16 Ansökan om bostadstomt; Tallskogsvägen 8 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 1 i kvarter 81 vid Tallskogsvägen 8 på Bennäs 

detaljplanområde.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 63 /2018 

 

§ 17 Ansökan om bostadstomt; Lillhagagränd 3 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 4 i kvarter 112 vid Lillhagagränd 3 på 

Lepplax detaljplanområde.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 18 Anhållan om tilläggsanslag för byggande av gata på Lövö affärs- och 

industriområde 

Kommunstyrelsen utarrenderat tomt nr 2 i kvarter 1002 på Lövö affärs- och industri-

område till ett trädgårdscenter. En gata på ca 190 m bör byggas för att göra området 

tillgängligt. Gatan byggs med öppna diken. Pedersöre Vatten bygger samtidigt sin del 

av kommunaltekniken till området. 

 

Kostnaderna för byggandet av Täppogränd inklusive vägbelysningskablar och funda-

ment uppskattas till 36 000 €.  

Tilläggsanslaget bokas under moment 9165 Lövö industriområde.      

 

Chefen för tekniska verket 

Tekniska nämnden anhåller om att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner ett tilläggsanslag på 36.000 € för byggande av Täppogränd på Lövö affärs- 

och industriområde. 

 

 

Beslut: 
 

Omfattades. 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 19 Val av entreprenör för byggande av gata på Lövö affärs- och indu-

striområde 

Den i föregående paragraf nämnda gatan till tomten på Lövö affärs- och industriom-

råde bör förverkligas i snabb ordning för att handelsträdgården ska hinna etablera sig 

på området inför vårens och sommarens växtsäsong. 

 

Den kommunaltekniska planeringen för området har granskats och kompletterats av 

kommunens planeringsingenjör.  

Anbudsbegäran sänds ut samt annonseras på kommunens hemsida 2.3.2018. Anbuden 

bör lämnas in senast 12.3.2018 och val av entreprenör bör ske genast därefter.  

  

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tekniska nämnden ger tjänstemännen på tekniska avdelningen fullmakt att 

välja entreprenör för byggande av Teppogränd på Lövö affärs- och industriområde. 

 

Ingen poängsättning används vid upphandlingen, varför det förmånligaste anbudet bör 

väljas under förutsättning att entreprenören bedöms kunna genomföra arbetet inom 

angiven tid. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 236 /2016 

 

§ 20 Verksamhetsberättelse 2017 

Verksamhetsberättelsen visar hur nyckeltalen och målen för prestationer har förverkli-

gats under år 2017. 

I prestationsredovisningen jämförs resurserna som erhållits och de uppställda målen 

med resultat som uppnåtts.  

Verksamhetsberättelsen utgör en textdel i kommunens bokslut. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden omfattar förslaget till verksamhetsberättelse. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 236 /2016 

 

§ 21 Bokslut 2017 

Tekniska nämndens bokslut visar omfattningen av det arbete som utförs. Driftsverk-

samheten har i stort sett kunnat förverkligas enligt uppgjorda planer och budget. En del 

tilläggsmedel har nämnden anhållit om under året. 

 

På investeringssidan noteras både överskridningar och underskridningar. Vissa föränd-

ringar kan ännu påverka det slutliga bokslutet. Avskrivningar är inte ännu beaktade. 

 

DRIFTSBUDGETEN 

 

FÖRVALTNINGEN 

Totalbudgeten för förvaltningen på 252 269 € överskreds med 9 486 € eller 3,76 %. Bland 

annat anslagen för inventarier och kontors- och skolmaterial överskreds något liksom an-

slaget för intern måltidsservice. 

 

GEODETISK VERKSAMHET 

Budgetmedlen användes till 100 %. 

 

LOKALTJÄNSTER BYGGNADER 

Beträffande hyresinkomsterna förverkligades inte budgeterade inkomster till fullo och 

verksamhetens kostnader överskred vad som budgeterats. Renoveringen av Pedersheim 

resulterade i ett hyresbortfall på ca 17 500 € under årets sista kvartal. Att nettobokslutets 

budgeterade plusresultat inte uppnåtts kan bl.a. förklaras med att anslaget för rese- och 

transporttjänster varit underbudgeterat och att kostnaderna för inventarier varit högre än 

budgetanslaget. 

Kostnaderna för byggnadsmaterial för fastigheternas drift och underhåll har varit högre än 

anslaget i budgeten.  

 

TRAFIKLEDER 

Totalbudgeten på 742 272 € överskreds med 4 242 €, vilket är en överskridning med 

försumbara 0,57%.  

 

JORD OCH SKOGSBRUK 

De budgeterade inkomsterna uppnåddes inte eftersom alla planerade avverkningar inte 

kunde utföras under året pga. väderleksförhållandena. 

 

GRÖNOMRÅDEN 

Enligt budget. 

 
MASKINDEPÅN  

De förväntade budgetmålen uppnåddes inte till fullo. Detta beror främst på lägre in-

täkter.  

 

MASKINCENTRALEN 

Intäkterna enligt budgeterat. Byggande och underhåll av maskiner överskreds något.    
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

 

INVESTERINGAR 
 

KAPITALPROJEKTEN 

Budgetanslaget för byggande av vägar underskreds med ca 17 000 €.  

Asfalteringsanslaget kunde användas enligt budgeterat. 

Anslaget för vägbelysning överskreds med 14 239,99 €. 

Parker och planteringar enligt budgeterat. 

Maskiner och transportmedel enligt budgeterat. 
 

Chefen för tekniska verket: 

 

Antecknas för kännedom. 

 

Beslut: 

Antecknades för kännedom. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 352 /2013 

 

§ 22 Virkesförsäljning 2018 

Enligt bugetförslaget förväntas kommunen detta år genomföra en virkesförsäljning 

motsvarande ca 155 000 €. Kommunens skogar har en årlig tillväxt på ca 3 500 m
3
. 

 

På uppdrag av tekniska verket begär Skogsvårdsföreningen Österbotten anbud på vir-

kespriser. De skogsavverkningar, gallringar och röjningar som utgör grund för an-

budsförfrågan har sammanställts i samråd med kommunens tjänstemän. 

Anbudsförfrågan har varit utsatt på www.kuutio.fi.  

 

Följande anbud har kommit in: 

 

UPM-Kymmene Oyj   106 129 €  

Metsä Group  96 914 €  

 

  

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att UPM-Kymmene Oyj väljs till virkesköpare för år 2018.  

 

 

Beslut: 
 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 85 /2011 

 

§ 23 Gemensamt upphandlingssamarbete 2018 

Nejdens kommuner har under en längre tid samarbetat kring upphandling av olika 

tjänster och produkter hörande till de tekniska sektorerna. 

Enligt kommunförbundets direktiv behövs en fullmakt från respektive kommun för att 

upphandlingen skall kunna inledas. 

 

För år 2018 är intagande av anbud fördelat enligt följande: 

 

Dammbindning och saltanskaffningar  Kronoby 

Asfalteringsarbeten   Jakobstad 

Kommunaltekniska produkter  Kronoby och Larsmo 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden omfattar förslaget till arbetsfördelning för intagande av 

anbud. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 24 Fastighetsunderhållsbudgeten 2018 

Underhåll och renovering av byggnadernas invändiga ytor och yttre ytkonstruktioner, 

reparationer av vvs-, automatik- och övervakningsanläggningar tar stora delar av de 

beviljade budgetmedlen i anspråk. Mindre ändringsarbeten i fastigheterna som är nöd-

vändiga för verksamheten utförs också inom budgetramen. 

 

Oförutsedda arbeten som inte kunnat prioriteras gör att budgeten för fastighetsunder-

hållet bör kunna användas flexibelt.  

 

Största delen av anslaget för underhåll av fastigheternas yttre områden utbetalas som 

ersättning till entreprenörer för utförd snöröjning vintertid och gräsklippning sommar-

tid. Eftersom det finns många områden i kommunen som bör underhållas åtgår i prin-

cip den budgeterade summan till dessa arbeten.  

 

Fastighetschefen och arbetsledaren uppgör gemensamt en sammanställning över öns-

kemål och behov vid de olika verksamhetspunkterna. De stora riktlinjerna för fastig-

hetsunderhållet under år 2018 presenteras av fastighetschefen vid mötet. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Tekniska nämnden tar del av fastighetschefens information beträffande budgeten för 

fastigheter och yttre områden och antecknar informationen för kännedom. 

 

Beslut: 

Antecknades för kännedom. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 529 /2017 

 

§ 25 Motion gällande farligt vägavsnitt längs nya Bennäsvägen 

Stephan Ekman m.fl. har lämnat in en motion där man uppmanar kommunen att snar-

ast utreda och åtgärda vägavsnittet på Remso i Lövö så att det blir tryggare för skol-

barn och fotgängare att korsa landsväg 741.  

 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden den 22 november 2017 

och trafiksäkerhetgruppen som har som uppgift att bereda trafiksäkerhetsärenden för 

nämnden har behandlat motionen vid sitt möte den 30 januari 2018.  

 

Eftersom det är fråga om landsväg har kommunen inga möjligheter att besluta eller 

verkställa åtgärder längs vägen varför trafiksäkerhetskommittén föreslog att skrivelsen 

sänds vidare till NTM-centralen.  

  

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden beslutar skicka en skrivelse till NTM-centralen där de 

uppmanas se över vilka trafiksäkerhetsåtgärder som vore lämpliga för att öka trafiksä-

kerheten på vägavsnittet. 

 

Motionen anses härmed vara besvarad. 

 

 

Beslut: 
 

Beslöts enligt förslag. Beslutet delges kommunstyrelsen.  
_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 75 /2018 

 

§ 26 Hastighetsbegränsning längs Åsbackavägen 

Trafiksäkerhetsgruppen konstaterar behov av att utreda möjligheten att begränsa has-

tigheten till 80 km/h längs landsväg 747 med anledning av den företagsverksamhet 

som finns på området norr om landsvägen. Sträckan där hastigheten borde begränsas 

till 80 km/h utgör cirka 2,2 km före landsväg 747 ansluter till stamväg 68. 

 

Motiveringarna till hastighetsbegränsningen är: 

 Fordonsmängderna samt andelen tunga fordon 

 Flera större företagsetableringar norr om Åsbackavägen längs den 

          aktuella vägsträckan 

 Bosättningen ökar kontinuerligt på området 

 

Trafiksäkerhetsgruppen föreslår därför att tekniska nämnden sänder ärendet för be-

dömning till NTM-centralen. 

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tekniska nämnden sänder ärendet till NTM-centralen för bedömning av 

möjligheten att övergå till en hastighetsbegränsning på 80 km/h längs den aktuella 

vägsträckan. 

 

Beslut: 

Beslöts enligt förslag. 

_____ 
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Dnr: 76 /2018 

 

§ 27 Försäljning av obehövligt lösöre och teknik 

I samband med fastighetsrenoveringar och nybyggen tenderar gammal inredning och 

tekniska apparater att samlas i kommunens förråd i avsikt att dessa behövs i något an-

nat sammanhang. Återanvändning sker dock mycket sällan och lösöret kunde avyttras 

genom försäljning eller återvinning. Även äldre fordon kan bli aktuella att avyttra. 

 

På nätet finns auktionssidor för den offentliga sektorn, vilka kunde användas i sam-

manhanget. Tekniska sektorn bör dock ges rätt att till försäljning enligt ovan.  

 

Chefen för tekniska verket: 

Föreslår att tekniska nämnden ger tjänstemännen rätt att sälja fordon, lösöre och annat 

som bedöms ha ett ringa värde och vilket bedöms obehövligt för återanvändning. 

 

Tjänstemännen vid tekniska verket avgör lämplig auktionssida för försäljning. 

 

Beslut: 

Omfattades. 

_____ 

  



 

PEDERSÖRE KOMMUN 

PEDERSÖREN KUNTA 

Tekniska nämnden 

Tekninen lautakunta 

PROTOKOLL/ PÖYTÄKIRJA 

 

06.03.2018 
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Protokollsjusterarnas initialer    Utdragets riktighet intygar 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet   Otteen oikeaksi todistaa 

 

___________________ ______________________ _____________________________________ 

§ 28 Anmälningsärenden 

Annullering av arrendetomt, Bergkullagränd 3 

Dnr: 216/2017 

 

Maskinpriser 2018 

Dnr 43/2006 

 

Kippkärra till traktor 

Dnr: 447/2017 

Enligt tekniska nämndens budget 2018 köps en kippkärra till traktorn. Priset för en ny 

kärra varierar mellan 14 000 € - 18 000 € (moms 0 %). Anbud har begärts av olika le-

verantörer. En leverantör kunde även offerera en något begagnad kippkärra. Kärran 

har använts under vintern för snötransport men var annars som ny. Priset på den kär-

ran var 10 887 €. 

Till leverantör valdes Inter-osat Oy till ett pris på 10 887 € (moms 0 %). 

 

Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 27 mars 2018. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Antecknas för kännedom. 

 

 

Beslut: 
 

Antecknades för kännedom. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 447 /2017 

 

§ 29 Ansökningar om bostadstomter på Storklubb, Ytteresse detaljplan 

Intresset för de nya bostadstomterna på Storklubb, Ytteresse detaljplan har varit stort. 

Ett antal tomtansökningar har kommit in och tekniska avdelningen tar emot ansök-

ningar fram till mötet den 6 mars 2018. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Ansökningarna presenteras på mötet. 

 

 

Beslut: 
 

Ansökningarna presenterades på mötet. Eftersom flera ansökningar kommit in på 

samma tomter avgjordes tomtutgivningarna genom lottdragning. 

 

Tekniska nämnden beslöt behandla varje tomtutgivning i enskild paragraf. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 73 /2018 

 

§ 30 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 16, tomt nr 5 i kvarter 111 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 5 i kvarter 111 vid Kärrstigen 16 på Ytteresse 

detaljplanområde.  

 

Beslut: 

Tomten utarrenderas till NN. 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 143 /2017 

 

§ 31 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 6, tomt nr 1 i kvarter 113 

NN ansöker om att få arrendera tomt nr 1 i kvarter 113 vid Kärrstigen 6 på Ytteresse 

detaljplanområde.  

NN har i sin ansökan om tomt nr 5 i kvarter 111 (§ 30) uppgett denna tomt som alter-

nativ 3. 

 

Beslut: 

Eftersom NN erhållit tomt nr 5 i kvarter 111 genom beslut i § 30 utarrenderas denna 

tomt till NN. 

 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

_____ 

 

 

  



 

PEDERSÖRE KOMMUN 

PEDERSÖREN KUNTA 
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Tekninen lautakunta 

PROTOKOLL/ PÖYTÄKIRJA 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 143 /2017 

 

§ 32 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 8, tomt nr 2 i kvarter 113 

Följande ansöker om att få arrendera tomt nr 2 i kvarter 113 vid Kärrstigen 8 på Ytter-

esse detaljplanområde: 

 

 NN 

 NN 

 

NN har i sin ansökan om tomt nr 5 i kvarter 111 (§ 30) uppgett denna tomt som alter-

nativ 2. 

 

Beslut: 

Eftersom NN erhållit tomt nr 5 i kvarter 111 genom beslut i § 30 avgörs utgivningen 

av denna tomt genom lottdragning mellan parterna NN och NN. 

 

Vid lottdragningen tillföll tomten NN.  

 

Reserv: NN.  

 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

_____ 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 82 /2018 

 

§ 33 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 12, tomt nr 4 i kvarter 113 

Följande ansöker om att få arrendera tomt nr 4 i kvarter 113 vid Kärrstigen 12 på Ytte-

resse detaljplanområde: 

 

 NN 

 NN 

 NN 

 

Beslut: 

Eftersom tre ansökningar kommit in på denna tomt avgörs utgivningen genom lott-

dragning. 

 

Vid lottdragningen tillföll tomten NN. 

 

1:a reserv: NN 

2:a reserv: NN 

  

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

_____ 

 

  



 

PEDERSÖRE KOMMUN 

PEDERSÖREN KUNTA 

Tekniska nämnden 

Tekninen lautakunta 
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___________________ ______________________ _____________________________________ 

Dnr: 143 /2017 

 

§ 34 Ansökan om bostadstomt; Kärrstigen 10, tomt nr 3 i kvarter 113 

Följande ansöker om att få arrendera tomt nr 3 i kvarter 113 vid Kärrstigen 10 på Ytte-

resse detaljplanområde: 

 

 NN 

 NN 

 NN 

 

NN har i sin ansökan om tomt nr 4 i kvarter 113 (§ 33) uppgett denna tomt som alter-

nativ 2. 

 

Beslut: 

Eftersom NN erhållit tomt nr 4 i kvarter 113 genom beslut i § 33 avgörs utgivningen 

av denna tomt genom lottdragning mellan tre parter; NN, NN samt NN. 

 

Vid lottdragningen tillföll tomten NN. 

 

1:a reserv: NN 

2:a reserv: NN 

 

Arrendekontrakt uppgörs och kontraktet bör undertecknas före tekniska nämndens 

nästa möte. 

För ej mottagen/annullerad tomt debiteras en av kommunfullmäktige fastställd annull-

lerings/behandlingsavgift. 

_____ 

 

  



 

PEDERSÖRE KOMMUN 
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Tekninen lautakunta 
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Dnr: 261 /2005 

 

§ 35 Val av entreprenör och leverantör för saltlösning och vägsalt 2018-

2019 

Den av samarbetsnämnden utsedda arbetsgruppen för inköp av saltlösning och vägsalt 

har sammanträtt och beslutat begära anbud för 2018-2019 med option för 2020. 

 

Anbud har begärts på saltlösning inkl. utbredning och maskinarbeten samt på vägsalt, 

se bilaga. Priserna på saltlösning inkl. maskinarbeten är ca 10 % lägre än tidigare år.  

 

Arbetsgruppens föreslag: 

 

 YIT väljs som entreprenör för saltlösning inkl. maskinarbeten till en kostnad av 

150 €/ton 

 K-Rauta Jakobstad väljs som leverantör av vägsalt till en kostnad av 226,30 

€/ton för 1000 kg:s säckar och 260,45 €/ton för 25 kg:s säckar. 

 

Respektive kommun bör göra de formella besluten eftersom arbetsgruppen inte har 

sådan fullmakt. 

 

 

Chefen för tekniska verket: 

 

Föreslår att tekniska nämnden omfattar arbetsgruppens förslag. 

 

 

Beslut: 
 

Omfattades. 

_____ 
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§ 36 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: 12-14, 18-21, 23-29, 36 

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

inte sökas genom besvär hos domstol. 
 
Gäller paragraferna: 15-17, 22, 30-35 

 

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: Tekniska nämnden 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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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: 

 

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. Besvärstiden räknas från              2018. 

 

Beslutet har delgetts sakägaren             2018 

 

Intygas  
 


