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PROTOKOLLJUSTERING
Protokollet har justerats och konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollbladen har samtidigt försetts med våra initialer.
Karleby 28.11.2014
Erkki Mustasaari
protokolljusterare

Alpo Puusaari
protokolljusterare

PROTOKOLLET HAR VARIT OFFENTLIGT FRAMLAGT
På Mellersta Österbottens förbunds anslagstavla 2.12.2014
Karleby

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
förvaltningschef
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MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 7
Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte bör minst 4 arbetsdagar före
mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt till dem som har
närvaro- och yttranderätt vid mötet samt till kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Inom samma tid bör mötet kungöras officiellt på anslagstavlan för officiella kungörelser. Möteskallelsen bör innehålla information om tid och plats för mötet samt ärenden som ska behandlas.
Kallelse till detta möte har skickats 19.11.2014 per post till sammanslutningens fullmäktigeledamöter, landskapsstyrelsens ledamöter och till
kännedom för medlemskommunernas kommunstyrelser. Kallelse har
även publicerats i tidningarna Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning
och Kalajokilaakso 19.11.2014.
Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två tredjedelar (43/29) av ledamöterna är närvarande.
Ordförandes förslag:
Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen sammankallat
och beslutfört.
Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter:
Medlemskommun

Halso
Hotakainen Maarit
Koskela Sakari
Kalajoki
Pahkala Eija
Puusaari Alpo
Kannus
Jaakola Taisto
Kaustby
Kulpakko Marko
Kinnula
Ihanti Mikko
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Karleby
Herlevi Reino
Jukkola Janne
Sabel Roy
Liimatta-Åström Katja
Maijala Aimo
Mustasaari Erkki
Puolimatka Pekka
Rasmus Jarmo
Salo Mauri
Snellman Hans
Cygnel Hanna
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Nurmi Pekka
Kant Esa
Kronoby
Wistbacka Inger
Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka
Perho
Kellokoski Matti
Patovisti Marja-Leena
Reisjärvi
Kokkoniemi Tapio
Kinnunen Irma
Sievi
Linna Jukka
Toholampi
Pahkakangas Kauko
Vetil
Aho-Kivioja Sanni
Huusko Mari
Övriga närvarande
Ojala Kauko
Kentala Anneli
Haapalehto Raimo
Kouvo Kajsa
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Kivistö Matti

Landskapsfullmäktige 2/2014

26.11.2014/§ 7

Tjänstemän
Ylikarjula Jukka
Mikkonen-Karikko Marja-Leena
Lyyski Kaj
Rekilä Teppo
Räisänen Janna
Rintala Ilkka

landskapsdirektör
förvaltningschef
utvecklingsdirektör
planeringschef
regionplanerare
utvecklingsplanerare

9 landskapsfullmäktigeledamöter var frånvarande
Beslut:
Ordförande konstaterade att 34 ledamöter var närvarande. Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (43/29).
---
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PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL

Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 8
Enligt § 92 i förvaltningsnormen skall fullmäktiges protokoll justeras av
två fullmäktigeledamöter som vid varje tillfälle valts till uppgiften.
Enligt § 15 i förvaltningsnormen antecknas i protokollet bl.a. anvisningar för rättelseyrkan och besvärshänvisning samt anteckning om framläggandet av protokollet.
Enligt § 85 i kommunallagen bör en kopia av protokollet skickas ut till
kommunstyrelserna i varje medlemskommun innan protokollet framläggs. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått kännedom om de beslut som nämns i protokollet den dag som protokollet
framläggs.
Ordförandes förslag:
Landskapsfullmäktige
1) utser två protokolljusterare.
Protokolljusteringen sker 28.11.2012 vid samkommunens kansli.
2) framlägger protokollet till påseende på anslagstavlan vid samkommunens kansli 2.12.2014 och skickar innan dess en kopia av protokollet till
medlemskommunerna.
3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som rösträknare.
Beslut:
Fullmäktige
1) utsåg enhälligt Alpo Puusaari och Erkki Mustasaari till protokolljusterare,
2) godkände enhälligt att protokollet justeras vid samkommunens kansli
28.11.2014.
3) beslöt enhälligt att protokollet framläggs till påseende 2.12.2014 på
anslagstavlan vid samkommunens kansli samt att kopior av protokollet skickas till medlemskommunerna före framläggandet och
4) beslöt enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera som
rösträknare.
---
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UTARBETANDE AV ETAPPLANDSKAPSPLAN 4 FÖR MELLERSTA
ÖSTERBOTTEN

Landskapsstyrelsen 26.3.2012 § 39
Mellersta Österbottens förbund har påbörjat beredningen av etapplandskapsplan 4. Landskapsplaneringen framskrider i takt med programmet
som utarbetats i etapp 1 och den förverkligas i form av en etapplanering.
I landskapsplanens etapplan 1 (fastställd av miljöministeriet 24.10.2003)
behandlades följande ämnesområden:
- de centrala målområdena för utveckling i landskapet,
- markanvändningsreserveringar som förutsätts av områdes- och samhällsstrukturen med undantag av stora handelsenheter,
- trafik- och tekniska arrangemang som är hållbara ur miljö- och ekonomisynvinkel med undantag av vindkraftverk,
- grund- och ytvattenområden som förutsätts av en hållbar användning
av naturresurser med undantag av torvproduktion och marktäkter,
- skydds- och Natura 2000-områden som tryggar en ekologiskt hållbar
områdesanvändning samt
- områdesreserveringar som förutsätts för att värna om landskapet, naturresurserna och kulturarvet samt tillräckligt med rekreationsområden.
I etapplandskapsplan 2 (fastställd av statsrådet 29.11.2007) behandlas
följande:
- mångsidig användning av myrar,
- vindkraftsproduktion i havsområden,
- handelns servicenät och
- fornminnen samt landskaps- och kulturmål (uppdatering).
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I etapplandskapsplan 3 (fastställd av miljöministeriet 8.2.2012) behandlas följande:
- handelns servicenät
- områdesreserveringar som berör marktäkter.
I etapplandskapsplan 3 granskas dessutom följande punkter i de gällande
etapplanerna 1 och 2:
- samhällsstrukturen
- rekreationsområden
-

områdesreserveringar som berör värnande om naturens mångfald
beteckningar som berör utvecklingsprinciper.

Med landskapsplanen hävs etapplan 1 och 2 vad gäller de områdesreserveringar och beteckningar som etapplan 3 riktar sig till.
Etapplandskapsplan 4 koncentrerar sig på placeringen av vindkraften på
fastlandet samt styrningen av den i landskapet Mellersta Österbottens
område.
Vid utarbetandet av etapplandskapsplan 4 tas stöd av fastställda etapplaner samt i synnerhet av vindkraftsutredningen för Norra och Mellersta
Österbottens fastlandsområde. Dessutom beaktas bl.a. vindkraftsprojekt
som planeras i området i den mån det behövs samt landskapsplaneringens situation i landskap som angränsar till landskapet Mellersta Österbotten.
Utarbetandet av landskapsplanen grundar sig på den lagstiftning som styr
landskapsplaneringen, på statsrådets principbeslut, handböcker om landskapsplanering och på landskapets övriga planeringssystem.
Ansvaret för programmeringen och utarbetandet av landskapsplanen tillfaller Mellersta Österbottens förbund och en delegation för landskaps-
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planeringen som styr beredningen. Delegationen består av tjänsteinnehavare som ansvarar för medlemskommunernas planläggning samt representanter för NTM-centralen i Södra Österbotten och Mellersta Österbottens förbund.
Landskapsstyrelsen 3/2012
Landskapsfullmäktige 1/2012
Landskapsstyrelsen 6/2012
Landskapsstyrelsen 4/2013
Landskapsstyrelsen 6/2013
Landskapsstyrelsen 7/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

26.3.2012/§ 39
25.4.2012/§ 5
21.5.2012/§ 77
15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Ramboll Finland Oy med arkitekt Jouni Laitinen som planläggare har
utvalts till att utarbeta etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten.
Enligt det preliminära schemat borde förslaget till landskapsplan skickas
för godkännande till landskapsfullmäktige i september 2013.
Enligt markanvändning- och bygglagen (MarkByggL) bör det meddelas
att en plan blivit anhängig så att delaktiga har möjlighet att få uppgifter
om utgångspunkterna för planläggningen och förfarandet vid deltagande
och bedömning. Meddelandet om anhängigheten bör ordnas på ett sätt
som är lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse.
Då planen utarbetas bör det enligt MarkByggL i ett så tidigt skede som
möjligt utarbetas en plan för förfarandet vid deltagande och växelverkan
som är nödvändig med tanke på planens syfte och betydelse samt för
planens konsekvensbedömning.
Som grund för utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten utarbetas ett program för deltagande och bedömning (PDB).
Programmet för deltagande och bedömning är ett dokument som förutsätts av markanvändnings- och bygglagen. I planen beskrivs deltagande
och växelverkan som ska följas vid utarbetandet av planen (MarkByggL
63 § och 9 §). I det utarbetade programmet för deltagande och bedömning ingår även uppgifter om utgångspunkterna, målen och schemat för
planeringen.
Intressenter kan ge respons om programmet för deltagande och bedömning till Mellersta Österbottens förbund under den meddelade perioden
för framläggandet och även därefter under planläggningsprocessen, fram
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till framläggandet av planförslaget. Planen revideras vid behov under arbetets gång.
Målen för och förverkligandet av etapplandskapsplan 4 kommer att behandlas under delegationen för landskapsplaneringens möte tillsammans
med kommunerna, NTM-centralen och representanter för regionala aktörer. I anknytning till mötet ordnas även det första myndighetssamrådet i
anknytning till landskapsplanen.
Landskapsstyrelsen 3/2012
Landskapsfullmäktige 1/2012
Landskapsstyrelsen 6/2012
Landskapsstyrelsen 4/2013
Landskapsstyrelsen 6/2013
Landskapsstyrelsen 7/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

26.3.2012/§ 39
25.4.2012/§ 5
21.5.2012/§ 77
15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. beslutar att ordna ett myndighetsmöte om huruvida programmet för
deltagande och bedömning är tillräckligt omfattande,
2. föreslår för landskapsfullmäktige att
- landskapsfullmäktige antecknar målen för, förverkligandet av och
beredningssituationen för Mellersta Österbottens landskapsplan,
etapplan 4 till kännedom samt
- att landskapsfullmäktige kungör att etapplandskapsplan 4 blivit anhängig.
Beslut:
Landskapsstyrelsen beslutar enhälligt
1. att ordna ett myndighetsmöte om huruvida programmet för deltagande
och bedömning är tillräckligt omfattande,
2. att föreslå för landskapsfullmäktige att
- landskapsfullmäktige antecknar målen för, förverkligandet av och
beredningssituationen för Mellersta Österbottens landskapsplan,
etapplan 4 till kännedom samt
- att landskapsfullmäktige kungör att etapplandskapsplan 4 blivit anhängig.
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Dessutom beslöt styrelsen att inför det verkställande mötet utreda om en
representant för markägarna kan utses till arbetsgruppen för landskapsplaneringen eller delegationen för landskapsplaneringen.
--Landskapsfullmäktige 25.4.2012 § 5
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige antecknar målen för
och förverkligandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten
samt dess beredningssituation till kännedom samt kungör att etapp 4 blivit anhängig.
Landskapsfullmäktige 1/2012
Landskapsstyrelsen 6/2012
Landskapsstyrelsen 4/2013
Landskapsstyrelsen 6/2013
Landskapsstyrelsen 7/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

25.4.2012/§ 5
21.5.2012/§ 77
15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Fullmäktigeledamot Hans Snellman lämnade mötet under behandlingen
av ärendet kl. 18.50.
Beslut:
Landskapsfullmäktige antecknade målen för och förverkligandet av
etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten samt dess beredningssituation till kännedom samt kungör att etapp 4 blivit anhängig.
Landskapsstyrelsen 21.5.2012 § 77
Enligt markanvändning- och bygglagen (MarkByggL) bör det meddelas
att en plan blivit anhängig så att intressenter har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen och förfarandet vid deltagande och bedömning.
Meddelandet om att planen blivit anhängig bör ordnas på ett sätt som är
lämpligt med tanke på planens syfte och betydelse.
Då planen utarbetas bör det enligt MarkByggL i ett så tidigt skede som
möjligt utarbetas en plan för förfarandet vid deltagande och växelverkan
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som är nödvändig med tanke på planens syfte och betydelse samt för
planens konsekvensbedömning.
Som grund för utarbetandet av etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten gjordes ett program för deltagande och bedömning (PDB).
I programmet för deltagande och bedömning presenteras vissa delar av
målen för och förverkligandet av landskapsplanen. Dessutom ordnas
landskapsplanens första myndighetsmöte samt möten i kommunerna för
att kartlägga planens utgångspunkter.
Kungörelse om att denna etapp av landskapsplanen för Mellersta Österbotten har blivit anhängig publiceras och intressenternas åsikter om PDB
begärs under perioden 22.5 - 30.6.2012.
Landskapsstyrelsen 6/2012
Landskapsstyrelsen 4/2013
Landskapsstyrelsen 6/2013
Landskapsstyrelsen 7/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

21.5.2012/§ 77
15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Mera information fås av programchef Teppo Rekilä.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen besluter
1. att verkställa landskapsfullmäktiges beslut
2. att kungöra att landskapsplanens etapp 4 blivit anhängig samt
3. att begära samarbetsparternas åsikter om programmet för deltagande
och bedömning.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 15.4.2013 § 52
Det första myndighetsmötet i etapp 4 av landskapsplanen, som framskridit till beredningsskedet, hölls 5.10.2012. Vid myndighetsmötet presenterade projektchef Minna Vesisenaho (Ramboll Finland Oy) programmet
för deltagande och bedömning (PDB) för Mellersta Österbottens etapplandskapsplan 4. Kommentarer inlämnades från Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund, Norra Österbottens förbund, huvudstaben,
Trafikverket, Museiverket, NTM-centralen i Södra Österbotten samt
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Fingrid. I kommentarerna framkom en önskan om ett separat samråd
mellan förbunden. Dessutom framfördes preciseringar till PDB, som
därefter har uppdaterats efter kommentarerna.
Under den gångna vintern har vindkraftsplanen diskuterats i en arbetsgrupp för områdesanvändningen, som består av planerare inom markanvändningen i kommunerna i landskapet, vid ett gemensamt möte med
grannlandskapens förbund samt vid ett arbetsmöte vid miljöministeriet.
För tilläggsutredningar som är nödvändiga med tanke på vindkraftsbyggandet ansökte man i november om statsbidrag med 30 procents egenfinansieringsandel.
Landskapsstyrelsen 4/2013
Landskapsstyrelsen 6/2013
Landskapsstyrelsen 7/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

15.4.2013/§ 52
17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Bidraget beviljades enligt verkliga kostnader med en kostnadsberäkning
på 175 500 euro enligt ansökan.
För närvarande bereds en helhet av nödvändiga tilläggsutredningar. Av
dessa är de viktigaste utredningar som berör landskap, fåglar, specialtransporter och natur samt bedömning av de nya vindkraftsområden som
tagits med i planutkastet. Bedömningen sker på ett sätt som motsvarar
utredningar som gjorts för områdena tidigare.
Avsikten är att utkastet till vindkraftsplanen ska framläggas i beredningsskedet i maj. Tilläggsutredningar som anses vara nödvändiga bearbetas under sommaren och enligt schemat framskrider planen till förslagsskedet hösten 2013.
Information om hörandet i beredningsskedet för vindkraft på fastlandsområden i etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten delges och
planutkastet framläggs offentligt under perioden 2.5.2013 - 31.5.2013.
Materialet publiceras dessutom på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats. Från intressenterna begärs utlåtanden om planutkastet. Efter
att bemötanden utarbetats till utlåtandena ordnas ett arbetsmöte mellan
myndigheterna och sammanslutningarna.
Landskapsdirektörens förslag:
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Styrelsen beslutar att framlägga planutkastet under perioden 2.5.2013 31.5.2013 samt begär att kontaktmyndigheterna ska framföra sina åsikter
om planutkastet.
Regionplanerare Janna Räisänen presenterade planutkastet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Landskapsstyrelsen 17.6.2013 § 97
Perioden för framläggandet av etapplandskapsplan 4 gick ut 31.5.2013.
Ett planmöte med kontaktmyndigheterna hålls 19.6.2013.
Landskapsstyrelsen 6/2013
Landskapsstyrelsen 7/2013
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

17.6.2013/§ 97
26.8.2013/§ 104
18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar de utlåtanden som inlämnats under perioden för
framläggandet till kännedom och utnämner representanter för styrelsen
till det planmöte som hålls 19.6.2013.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt och utnämnde Kauko Ojala, Anneli Kentala, Raimo Haapalehto och Raimo Hentelä till representanter
för landskapsstyrelsen vid planmötet.
Landskapsstyrelsen 26.8.2013 § 104
Om utkastet till etapplandskapsplan 4 inlämnades sammanlagt 24 utlåtanden och anmärkningar (22 utlåtanden och 2 anmärkningar).
De inlämnade utlåtandena och anmärkningarna behandlades vid arbetsmötet i beredningsskedet, som hölls 19.6.2013. De myndigheter som deltog i mötet framförde sina egna kommentarer om planutkastet och utlåtandena. Beredningen av landskapsplanen har fortsatt utifrån den inlämnade responsen. Det sammandrag som gjorts utifrån utlåtandena och anmärkningarna har försetts med bemötanden till utlåtandena. Separata
möten om de viktiga planeringsfrågorna ordnas i augusti-september.
Avsikten är att utkastet till landskapsplanen ska beredas till ett planför-
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slag under hösten så att planförslaget är framlagt för utlåtanden i början
av år 2014. Avsikten är att planförslaget ska tas till landskapsfullmäktiges vårmöte för behandling år 2014.
Regionplanerare Janna Räisänen och planeringschef Teppo Rekilä presenterade utlåtanden som inlämnats i beredningsskedet samt bemötanden
till dessa.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner bemötandena till de utlåtanden som inlämnats i beredningsskedet.

Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 18.11.2013 § 141
Etapplandskapsplan 4 som håller på att beredas av Mellersta Österbottens förbund är en plan som styr placeringen av den regionalt betydande
vindkraften på fastlandsområden. Etapplan 4 har framskridit till förslagsskedet. Tio eller fler vindkraftsområden har varit mål för utredningen av
vindkraftsområden med en regional betydelse. De vindkraftsområden
som presenteras i landskapsplanen har en areal på minst 5 km2.
Utkastet till landskapsplan har varit framlagt under perioden 2.5.2013 31.5.2013 och om utkastet inlämnades sammanlagt 22 utlåtanden och två
åsikter. Utifrån den respons som inlämnats i utkastsskedet togs tre nya
områden med bland de områden som ska utredas och ett av områdena i
utkastet lämnades utanför utredningen.
I utredningsarbetet i anknytning till etapplandskapsplan 4 bereddes under
hösten separata utredningar och arbetsmöten hölls om de viktigaste planeringsfrågorna tillsammans med Fingrid och NTM-centralen. Då de separata utredningarna blivit färdiga och då planen framskrider till förslagsskedet finns det skäl att granska gränserna för de vindkraftsområden
som ingår i förslaget till landskapsplanen.
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Grunder för gränsdragningen:
I de separata utredningarna anvisas möjligt vindkraftsbyggande i regel
till de vindkraftsområden som ingått i utredningen. I projektplanernas utredningsarbete preciseras de områdesgränser som preciseras genom långt
framskridna generalplaner så att de stämmer överens med projektutredningarna. Bedömningen av konsekvenser för landskapet, det växande avståndet till bosättningen samt fågelutredningen stöder de ändringar som
gjorts i gränserna. Fågelutredningen har utöver ovan nämnda ändringar
även lett till ett behov av avgränsningar på ett utredningsområde.
Kuuronkallio, Kannus. Området görs mindre på grund av konsekvenser
för landskapet, bosättningen och ett örnrevir.
Toholampi västra, Toholampi. Området har delats in i två områden utifrån utredningar i samband med den pågående generalplanen och placeringsplanen.
Kokkoneva, Perho. Området gjordes mindre på grund av ett rastområde
för fåglar och ett fiskgjusbo.
Landskapsstyrelsen 11/2013
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Kritiska områden:
Utifrån fågelutredningen har ett vindkraftsområde visat sig vara kritiskt.
Dessutom har alla de tre av de nya utredningsområdena som tagits med
utifrån responsen i utlåtandena från utkastsskedet visat sig vara något
svårare att genomföra.
Järvineva, Halso. I utredningen av specialtransporter framkom att området har en något mjukare terräng än de övriga utredningsområdena och är
därför svårare att genomföra. Bosättning finns nära.
Alaviirre, Karleby. Området ligger längs ett fågelflyttstråk. Försvarsmaktens utlåtande om området saknas fortfarande. Finns på ett flyghinderområde.
Kalliolampi, Lestijärvi. Området är betydande med tanke på landskapet.
I närheten av området finns dessutom ett fiskgjusbo och ett örnrevir och i
landskapsplanen anvisas en vägsträckning på området. Området ligger på
ett rådjursstråk, vilket strider mot landskapsplanens principer.
Salmijärvi, Lestijärvi. Området tas upp i fågelutredningen och bedömningen av konsekvenser för landskapet.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
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Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige tar ställning
till beredningsprocessen för etapplandskapsplan 4 och de faktorer som
framkommit i de separata utredningarna under beredningen samt framför
sin åsikt om de vindkraftsområden som ingår i förslaget till landskapsplan.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 27.11.2013 § 15
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige tar ställning
till beredningsprocessen för etapplandskapsplan 4 och de faktorer som
framkommit i de separata utredningarna under beredningen samt framför
sin åsikt om de vindkraftsområden som ingår i förslaget till landskapsplan.
Landskapsfullmäktige 2/2013
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Beslut:
Landskapsfullmäktige diskuterade den plan som håller på att beredas och
bidrog med frågor och enskilda ställningstaganden för den fortsatta beredningen.
Landskapsstyrelsen 25.8.2014 § 181
I förslagsskedet har beredningen av Mellersta Österbottens etapplandskapsplan 4 framskridit till ett planförslag. Planförslaget består av den
fjärde etappens plankarta och planbeskrivning med bilagor. Dessutom
utarbetas en kartsammanställning där de fastställda etapplanerna har
kombinerats med nya ämnesområden och ämnesområden som ska uppdateras i etapplan 4.
Efter landskapsfullmäktiges bidrag fortsatte diskussionen om de vindkraftsområden som utreds med en kommunrunda i de kommuner som
meddelat att det finns ett behov av diskussion. Till beredningen av planförslaget medtogs 19 vindkraftsområden som ska utredas. Utredningarna
har uppdaterats i den utsträckning som är nödvändigt.
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Utifrån utredningarna och det arbetsmöte som ordnades 18.6.2014 vid
miljöministeriet har det framkommit ett behov av att avgränsa område 15
Toholampi Östra ytterligare så att det ligger längre bort från Lestijokidalens nationellt sett värdefulla landskapsområde. Delegationen för landskapsplaneringen framför sin åsikt i frågan vid ett möte som hålls 22.8.
Avsikten är att planförslaget samt en kartsammanställning som består av
gällande etapplaner ska framläggas enligt PDB på Mellersta Österbottens
förbunds kansli samt i medlemskommunerna under minst 30 dygn under
perioden 1 - 30.9.2014.
Kungörelserna publiceras i de dagstidningar som meddelas i PDB. Om
framläggandet informeras dessutom på Mellersta Österbottens förbunds
webbplats. På webbplatsen finns även annat viktigt planmaterial tillgängligt.
Begäran om utlåtanden om planförslaget skickas till de delaktiga enligt
PDB och till varje myndighet som separat begär ett sådant. Avsikten är
att inlämnade utlåtanden och anmärkningar ska behandlas under oktober
månad. Dessutom utarbetas sammanfattningar av och bemötanden till
dessa. Ett myndighetsmöte enligt markanvändnings- och bygglagen ordnas i slutet av oktober.
Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. framlägger hela förslaget till landskapsplan (etapplan 4) till påseende
under perioden 1 - 30.9.2014,
2. begär utlåtanden om planförslaget (etapplan 4) genom en begäran om
utlåtande och
3. ger regionplaneringens ansvarsområde i uppgift att göra eventuella
ändringar och revideringar i förslaget till landskapsplan (etapplan 4)
enligt de förslag som framförs i utlåtandena och på mötena.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Styrelsens suppleant Anna-Maija Syri lämnade mötet under behandlingen av ärendet och under beslutsfattandet. Landskapsstyrelsens ledamot
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Ulla-Riitta Harju lämnade mötet under behandlingen av ärendet kl.
11.25.
Landskapsstyrelsen 10/2014 10.11.2014/§ 207
Förslaget till etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten var framlagt under perioden 1.9 - 8.10.2014. Om förslaget till landskapsplan begärdes utlåtanden från 47 instanser. Kungörelsen publicerades i de officiella dagstidningarna. Sammanlagt inlämnades 27 utlåtanden och 17
anmärkningar. Av anmärkningarna var tre från näringslivet, två från en
lokalförening och 12 från privatpersoner med underskrifter från sammanlagt 28 personer. En av de anmärkningar som inlämnades av en privatperson har kompletterats med en expertbedömning vad gäller konsekvenser för landskapet.
I de utlåtanden som inlämnats från kommunerna föreslog Halso,
Lestijärvi och Toholampi att vindkraftsområdena ska utvidgas eller att
vindkraftsbyggande möjliggörs på nya områden. Kannus, Kaustby, Perho
och Vetil samt Evijärvi kommuner hade inget att anmärka om planförslaget. Karleby föreslår att området Hilli stryks från planförslaget på
grund av den press på att bygga som konstaterats i samband med utarbetandet av etappgeneralplanen för bybebyggelsen i Kelviå randområde.
Utlåtandena och anmärkningarna som berör vindkraftsområdena i det
förslag som varit framlagt riktade sig i stort sett till de tv-områden som
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

10.11.2014/§ 207
17.11.2014/§ 216
26.11.2014/§ 9

anvisas på följande sida. Utlåtanden som berör de olika vindkraftsområdena har markerats med raster och anmärkningarna med cirklar. I det utlåtande som markerats vid gränsen föreslås att tv-området i fråga utvidgas.
I utlåtandena framfördes dessutom allmänna åsikter om planförslaget
och dess utredningsmaterial. I åsikterna i utlåtandena och anmärkningarna framkommer att det omfattande vindkraftsbyggandet skapat en osäkerhet och känslig attityd i förhållande till den information som finns till
hands. Privatpersonernas anmärkningar berör huvudsakligen sådana
vindkraftsprojekt som planeras i deras närmaste livsmiljö.
De bedömningar av miljökonsekvenser och den generalplanering som
pågår inom olika projekt samtidigt med landskapsplaneringen har för sin
del påverkat dem som inlämnat utlåtanden. Flera åsikter som berör land-
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skapsplanen kommer att behandlas först i samband med den noggrannare
planeringen.

Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014
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Kannisto
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I sina bemötanden konstaterar Mellersta Österbottens förbund att styrningen av det vindkraftsbyggande som ingår i landskapsplanens mål
skapar möjligheter och är framåtseende. I landskapsplanens planbestämmelser, i planbeskrivningen och i utredningarna har man försökt
föra fram osäkerhetsfaktorer som bör beaktas på de olika områdena i de
mera detaljerade planerna. Vindkraftsområdena preciseras och vindkraftverkens placeringar fastställs först i samband den områdesspecifika
Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014
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planeringen och konsekvensbedömningen. I landskapsplanen har man
inte i onödan velat begränsa möjligheten att undersöka områdenas lämplighet ifall granskningen av de icke-områdesspecifika analyserna har
gjort vindkraftsbyggande möjligt och utredningarna inte har kunnat påvisa att områdena absolut är olämpliga för detta ändamål.
Beteckningar beträffande landskap och kulturmiljö som uppdateras i
etapplan 4 väckte uppmärksamhet hos NTM-centralen, Trafikverket och
Museiverket. I bemötandena preciserades att uppdateringens syfte är att
skapa aktuell information som överensstämmer med de nationella inventeringarna. I regionplaneringen konstaterades dessutom att Mellersta Österbottens landskapsplan inom den närmsta framtiden bör uppdateras
med statsrådets beslut år 2015 med den nya inventeringen av landskapsområden av riksintresse samt värdefulla landskapsområden av landskapsintresse och byggda kulturmiljöobjekt samt arkeologiska kulturarv
som ska ingå i en landskapsplan.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Styrelsen antecknar de utlåtanden och anmärkningar som inlämnats om
förslaget samt bemötanden till dem till kännedom och utser representanter för styrelsen till det myndighetsmöte i förslagsskedet som hålls
13.11.2014.
Under behandlingen av ärendet anlände landskapsstyrelsens medlemmar
Elina Tuikka (kl. 9.15) och Anneli Kentala (kl. 9.25) till mötet.
Beslut:
Styrelsen antecknade de inlämnade utlåtandena och anmärkningarna
samt bemötanden till dessa till kännedom och utnämnde styrelsens ordförande Kauko Ojala, styrelsemedlemmarna Anneli Kentala och Elina
Tuikka samt landskapsfullmäktiges ledamot Raimo Hentelä till styrelsens representanter till förslagsskedets myndighetsmöte 13.11.2014.
--Landskapsstyrelsen 17.11.2014 § 216
Etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten behandlades vid ett
myndighetsmöte i enlighet med § 66 i MarkByggL 13.11.2014. Vid
myndighetsmötet behandlades

Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014
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utlåtanden och anmärkningar som inlämnats om beredningsmaterialet
samt hur de beaktats. Även ändringar som är nödvändiga i planförslaget
behandlades.
Genom att stryka tv-område 272_701 Hilli som funnits med i förslaget
säkerställs möjligheterna att bygga ut bybosättningen i Karleby. Genom
att avgränsa tv-område 849_703 Toholampi Östra säkerställs att de konsekvenser som riktas till Natura-området beaktas i den mera detaljerade
planläggningen. I övrigt är de ändringar som ska göras på plankartan av
teknisk natur. Eftersom ett vindkraftsområde som ingått i det förslag som
varit framlagt stryks rekommenderar miljöministeriets planstyrning att
planförslaget framläggs på nytt (§ 32 MarkByggL).
Vid myndighetsmötet framkom behov av kompletteringar och preciseringar både i den utarbetade Natura-bedömningen och i planbeskrivningen. Dessutom rekommenderar miljöministeriet att landskapsutredningen
kompletteras med en kvalitativ bedömning av vindkraftsområdenas placering i förhållande till värdefulla landskapsområden och de eventuella
förändringar i landskapsförhållandena som byggandet medför. Ändringsbehoven fastställdes vid ett arbetsmöte med NTM-centralen och miljöministeriet 27.11.2014.
Avsikten är att det ändrade planförslaget samt den kartsammanställning
som utarbetats utifrån de gällande etapplanerna ska läggas fram i enlighet med § 65 i MarkByggL och § 12 i MarkByggF på Mellersta Österbottens förbunds kansli och i medlemskommunerna under perioden 19.1
- 17.2.2015. Kungörelsen publiceras i de dagstidningar som nämns i
PDB och om framläggandet informeras på Mellersta Österbottens förbunds webbplats där det viktigaste planmaterialet är tillgängligt. Om det
ändrade planförslaget skickas en begäran om utlåtande till intressenterna.
Avsikten är att inlämnade utlåtanden och anmärkningar ska behandlas i
februari-mars. Dessutom utarbetas sammanfattningar av och bemötanden
till dem. Ett myndighetsmöte enligt markanvändnings- och bygglagen
ordnas i slutet av mars. Efter att förslaget varit framlagt på nytt är det
meningen att etapplandskapsplan 4 ska godkännas av fullmäktige under
våren 2015.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. fattar beslut om att framlägga planförslaget på nytt under perioden
19.1 - 17.2.2015 och begär utlåtanden om det ändrade planförslaget.
2. informerar landskapsfullmäktige om hur etapplandskapsplan 4 framskrider och om schemat för den fortsatta beredningen.
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Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 9
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen informerar landskapsfullmäktige om hur etapplandskapsplan 4 framskrider och om schemat för den fortsatta beredningen.
Beslut:
Fullmäktige antecknade framskridandet av etapplandskapsplan 4 och
schemat för den fortsatta beredningen till kännedom.
---

Protokolljusterarnas initialer

Protokollets riktighet intygas av

Mellersta Österbottens förbund

Landskapsfullmäktiges protokolll

Landskapsstyrelsen 5/2014
Landskapsstyrelsen 6/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

19.5.2014 § 52
16.6.2014 § 167
17.11.2014/§ 217
26.11.2014/§ 10

10 §

45

UTARBETANDE AV ETAPPLANDSKAPSPLAN 5 FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTEN

Landskapsstyrelsen 19.5.2014 § 52
UTREDNING AV DEN KOMMERSIELLA SERVICESTRUKTUREN
FÖR UPPDATERINGEN AV LANDSKAPSPLANEN
Den kommersiella servicestrukturen i Mellersta Österbotten har uppdaterats i etapplandskapsplan 3 efter de dåvarande behoven i ett skede då en
lagändring om stora detaljhandelsenheter bereddes för markanvändningsoch bygglagen. Förslaget till etapplandskapsplan 3 för Mellersta Österbotten var framlagt innan lagreformen trädde i kraft 15.4.2011, och de
särskilda kraven på innehåll som stadgas i den uppdaterade lagen (§ 71 b
i MarkByggL) har därför inte tillämpats vid beredningen av planen. Enligt de nya innehållskraven bör det i en landskapsplan anges en minimigräns för när en stor detaljhandelsenhet är av regional betydelse samt en
tillräckligt noggrann maximal dimensionering för stora detaljhandelsenheter.
Utrymmeskrävande specialvaruhandel behandlas på samma sätt som en
sådan stor detaljhandelsenhet som avses i lagen, dvs. som 2 000 våningskvadratmeter stora butiker inom detaljhandeln (§ 71 a i MarkByggL) efter att tiden för övergångsbestämmelsen på fyra år har gått ut.
Till stora detaljhandelsenheter räknas därför alla hypermarketar, hypermarketcenter, stora supermarketar och varuhus och köpcenter samt från
och med 16.4.2015 även stora detaljhandelsenheter (t.ex. bil- och järnvaruhandel). Beträffande butikskoncentrationer inom detaljhandeln tillämpas dessutom särskilda bestämmelser för stora detaljhandelshelheter då
storleken av en enskild butik inte överskrider 2 000 k-m2 men koncentrationens konsekvenser kan jämföras med en stor detaljhandelsenhet.
Den primära platsen för etablering av stora detaljhandelsenheter är centrumområden. På andra områden är det möjligt att anvisa sådana endast
då det är motiverat med tanke på handelns kvalitet och i ett sådant fall
bör det område som avses anvisas i landskapsplanen (§ 71c MarkByggL). Landskapsplanen för Mellersta Österbotten bör uppdateras beträffande detta.
I Mellersta Österbotten gjordes utredningar av den kommersiella servicestrukturen åren 2002 och 2008. För att uppdatera planläggningen för
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handeln finns det ett behov av att uppdatera utredningen av den kommersiella servicestrukturen samt dimensioneringsberäkningen. Samtidigt
har Karleby stad ett behov av att utreda den kommersiella servicestrukturen för kommunplanläggningen.
Landskapsstyrelsen 5/2014
Landskapsstyrelsen 6/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

19.5.2014 § 52
16.6.2014 § 167
17.11.2014/§ 217
26.11.2014/§ 10

Utredningen av den kommersiella servicestrukturen påbörjas enligt en
noggrannare plan och kostnadsberäkning. Detta har att göra med Karleby
stads och Mellersta Österbottens förbunds serviceavtal beträffande en
planläggningsexpert, om vilket förhandlingar pågår. Syftet med detta är
att planläggningen ska framskrida beträffande etapplanen för handeln
och landskapsplanens helhetsbeteckningar.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen beslutar att inleda beredningen av en utredning av
det kommersiella servicenätet för att uppdatera landskapsplanen.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 16.6.2014 § 167
ETAPPLANDSKAPSPLANERING FÖR MELLERSTA
ÖSTERBOTTEN
Inom Mellersta Österbottens förbund har landskapsplaneringen skett i
etapper. Landskapsplaneringen har styrts av en delegation för landskapsplaneringen vars medlemmar består av kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten, intressebevakningskommunerna samt representanter
för NTM-centralen i Södra Österbotten. Från och med år 2013 har landskapsplaneringen uppföljts mera aktivt av arbetsgruppen MALLI inom
Mellersta Österbottens områdesanvändning. Arbetsgruppens medlemmar
består av representanter för kommunerna i landskapet Mellersta Österbotten.
De kommuner vars område berörs av den allmänna landskapsplaneringen är en viktig part och samarbetspartner i landskapsplaneringen. Innan
innehållet i den följande etappen av landskapsplaneringen fastställs vill
vi på ett omfattande sätt säkra att kommunernas planläggningsbehov
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framkommer i landskapsplanens utvecklingsarbete och därför ber vi
kommunerna att ta ställning till hur arbetet framskrider.
Mellersta Österbottens förbunds begäran om utlåtande:
Distribution: Halso kommun, Kannus stad, Kaustby kommun, Karleby
stad, Lestijärvi kommun, Perho kommun, Toholampi kommun och Vetil
kommun.
Landskapsstyrelsen 6/2014
16.6.2014 § 167
Landskapsstyrelsen 11/2014
17.11.2014/§ 217
Landskapsfullmäktige 2/2014
26.11.2014/§ 10
Mellersta Österbottens förbund begär utlåtande från landskapets kommuner om hur landskapsplaneringen framskrider och om de regionala
planläggningsbehoven inom den närmsta framtiden. Vi bereder etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten som kommer att styra placeringen av vindkraftsbyggande av regional betydelse. Planen kommer att
framläggas som förslag i augusti-september 2014 och målet är att den
ska bli färdig för godkännande i landskapsfullmäktige på hösten 2014.
Landskapsförbundets uppgift är enligt § 19 i markanvändnings- och
bygglagen (MarkByggL) att sörja för landskapets planering. Om landskapets planering stadgas i § 25 i MarkByggL enligt följande: Planeringen på landskapsnivå omfattar en landskapsöversikt, en landskapsplan
som styr annan områdesplanering och ett regionalt utvecklingsprogram.
Vid planeringen på landskapsnivå beaktas de riksomfattande målen som
samordnas med landskapets mål och de lokala målen för områdesanvändningen. I landskapsplanen anges principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen och områden som är nödvändiga med
tanke på landskapets utveckling. Områdesreserveringar anges endast i
den mån och med den noggrannhet som behövs med tanke på de riksomfattande målen eller landskapets mål för områdesanvändningen.
Mellersta Österbottens förbund godkände nyligen landskapsstrategin
som omfattar en landskapsöversikt fram till 2030 samt ett landskapsprogram för åren 2014 - 2017. Landskapsplaneringen har skett i etapper så
att den gällande landskapsplanen består av 1 - 3 etapplandskapsplaner.
Dessa kommer att kompletteras med etapplan 4 efter att planen i fråga
blivit fastställd. Landskapsförbundet bör enligt § 27 i MarkByggL se till
att en landskapsplan utarbetas, att den hålls aktuell och att den utvecklas.
Om landskapsplanens innehållskrav stadgas i § 28 i MarkByggL enligt
följande: När en landskapsplan utarbetas ska de riksomfattande målen
för områdesanvändningen (VAT) beaktas. När planen utarbetas bör det
fästas vikt vid de särskilda behov som förhållandena i landskapet betingar. Planen ska i mån av möjlighet samordnas med landskapsplaneringen
av områden som gränsar till området för landskapsplanen. Beslut som
avses i § 7, 77 och 32 i naturskyddslagen bör användas som ledning när
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planen utarbetas. När planen utarbetas ska särskild vikt fästas vid 1) att
landskapets region- och samhällsstruktur är ändamålsenlig, 2) att områdesanvändningen är ekologiskt hållbar, 3) att arrangemangen för trafik
och teknisk service är hållbara med tanke på miljö och ekonomi, 4) att
vatten- och marksubstanstillgångarna används på ett hållbart sätt, 5) att
verksamhetsbetingelser för näringslivet i landskapet ordnas samt 7) att
det finns tillräckligt med områden för rekreation
Landskapsstyrelsen 6/2014
16.6.2014 § 167
Landskapsstyrelsen 11/2014
17.11.2014/§ 217
Landskapsfullmäktige 2/2014
26.11.2014/§ 10
i den mån som förutsätts av landskapsplanens uppgift i egenskap av allmän plan.
I takt med att etapplandskapsplan 4 framskridit har preliminära diskussioner om kommande planläggningsbehov i landskapet för de kommande
etapplanerna förts i MALLI-arbetsgruppen inom områdesanvändningen
som har i uppgift att följa upp landskapsplaneringen. Då etapplandskapsplan 4 för Mellersta Österbotten fastställs kommer de särskilda innehållskrav för en landskapsplan som fastställs i de riksomfattande målen för områdesanvändningen, naturskyddslagen och markanvändningsoch bygglagen att behandlas i planen. För att landskapsplanen ska vara
aktuell och för att det ska vara möjligt att ständigt utveckla landskapet
förutsätts att planens innehåll uppdateras.
Ett av de framkomna mest brådskande behoven var att beakta de särskilda bestämmelser om detaljhandeln i lagändringen i § 9a MarkByggL,
som trädde i kraft efter att landskapsplanen fastställts. Dessutom överförs bestämmelserna om utrymmeskrävande handel till styrningen av
stora detaljhandelsenheter i MarkByggL fr.o.m. 16.4.2015. Ett annat
brådskande behov var att i landskapsplanen beakta de gruvtagsområden
som ingår i planen för den kommande gruvverksamheten. Andra behov
har framkommit åtminstone beträffande beteckningar för trafikmässiga
utvecklingsprinciper, landskaps- och kulturhistoria och mångsidig användning av myrar.
Landskapsstyrelsen har fattat ett beslut om att inleda beredningen av en
utredning om planläggningen av handeln, men innan följande
etapplan eller etapplaner inleds vill vi höra vilka synpunkter kommunerna i landskapet har på planläggningen. Vår preliminära åsikt är att vi
samtidigt kunde påbörja två etapplandskapsplaner på hösten. Av dessa
skulle etapplan 5 behandla handeln och gruvverksamheten och etapplan
6 trafiken och kulturen. Av dessa skulle etapplandskapsplan 5 framskrida
med ett intensivare schema med målet att bli färdig för landskapsfullmäktiges godkännande under år 2015, varefter etapplandskapsplanen
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skickas för fastställelse och bedömning av innehåll och lagenlighet till
miljöministeriet.
Vi ber er skicka in era aktuella tankar och åsikter om utvecklandet av
landskapsplaneringen i Mellersta Österbotten före den 5 september 2014
till adressen Mellersta Österbottens förbund, Områdesanvändning,
Strandgatan 14, 67100 Karleby eller per e-post till kirjaamo@keskipohjanmaa.fi.
Mera information fås av regionplanerare Janna Räisänen, tfn 040 168
1490, e-post janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Landskapsstyrelsen 6/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

16.6.2014 § 167
17.11.2014/§ 217
26.11.2014/§ 10

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen godkänner begäran om utlåtande och antecknar
framskridandet av landskapsplaneringen till kännedom.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsstyrelsen 17.11.2014 § 217
Mellersta Österbottens förbund har påbörjat beredningen av etapplandskapsplan 5. Av kommunerna i landskapet berättade Kaustby, Karleby,
Lestijärvi och Perho om sina åsikter om behovet av landskapsplanering
inom den närmaste framtiden och utöver det som beskrivs ovan framkom
inget övrigt nytt.
Landskapsplaneringen har framskridit i takt med programmet som utarbetats i etapp 1 och den förverkligas i form av en etapplanering. De fastställda etapplanerna bildar tillsammans en helhetslandskapsplan. Landskapsplanen kompletteras eller uppdateras genom de etapplandskapsplaner som håller på att beredas.
I landskapsplanens etapplan 1 (fastställd av miljöministeriet 24.10.2003)
har följande ämnen behandlats:
- de centrala målområdena för utveckling i landskapet,
markanvändningsreserveringar som förutsätts av områdes- och samhällsstrukturen med undantag av stora handelsenheter,
trafik- och tekniska arrangemang som är hållbara ur
miljö- och ekonomisynvinkel med undantag av vindkraftverk,
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grund- och ytvattenområden som förutsätts av en hållbar användning av naturresurser med undantag av torvproduktion
och marktäkter,
skydds- och Natura 2000-områden som tryggar en ekologiskt hållbar områdesanvändning samt
områdesreserveringar som förutsätts för att värna om
landskapet, naturresurserna och kulturarvet samt tillräckligt med rekreationsområden.

I landskapsplanens etapplan 2 (fastställd av statsrådet 29.11.2007) behandlas följande:
mångsidig användning av myrar,
vindkraftsproduktion i havsområden,
handelns servicenät och
fornminnen samt landskaps- och kulturobjekt (uppdatering).

Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

17.11.2014/§ 217
26.11.2014/§ 10

I landskapsplanens etapplan 3 (fastställd av miljöministeriet 8.2.2012)
behandlas följande:
handelns servicenät och
områdesreserveringar som berör marktäkter.
I etapplandskapsplanerna 1 och 2 granskades dessutom följande:
samhällsstrukturen,
rekreationsområden,
områdesreserveringar som berör värnande om naturens
mångfald och
beteckningar som berör utvecklingsprinciper.
Landskapsplanens etapplan 4 som håller på att beredas behandlar placeringen av vindkraft på fastlandsområden och dess styrning på landskapet
Mellersta Österbottens område. I planen uppdateras dessutom landskapsoch kulturobjekt (etapplandskapsplan 2) så att de stämmer överens med
gällande nationella inventeringar. Efter förslagsskedet framskrider etapplandskapsplan 4 till landskapsfullmäktige för godkännande och till miljöministeriet för fastställelse.
Ett centralt ämnesområde för etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten är
dimensioneringen av handelns servicenät
I planen granskas dessutom om beteckningar som berör regionstruktur
och trafik är aktuella, eftersom de har en stor betydelse för servicenätet.
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Etapplandskapsplan 5 bereds som landskapsförbundets eget arbete, med
undantag av en dimensioneringsutredning som beställs från en konsult.
Mellersta Österbottens förbund och Karleby stad konkurrensutsatte dimensioneringsutredningen för handelns servicenät tillsammans. Offert
inlämnades av FCG Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy och
WSP Finland Oy. Utifrån jämförelsen av offerterna utvaldes FCG Finnish Consulting Group Oy till upprättare av dimensioneringsutredningen
för handelns servicenät i Mellersta Österbotten och Karleby eftersom offerten var helhetsekonomiskt sett förmånligast. Enligt offerten är tidtabellen för dimensioneringsutredningen i mars 2015.
I den offert som utvalts har de sammanlagda kostnaderna för en dimensioneringsutredning för handelns servicenät uppskattats till 21 000 euro
(moms 0 %). Av detta är Mellersta Österbottens förbunds andel 50 %.
De sammanlagda kostnaderna omfattar personarbete (180 h, 18 500
euro), kostnader (500 euro) och uppskattade kostnader för anskaffning
av separat avgiftsbelagt utgångsmaterial (2000 euro).
Etapplandskapsplan 5 som behandlar handeln, regionstrukturen och trafiken kommer enligt den preliminära tidtabellen att bli färdig år 2016.
Landskapsstyrelsen 11/2014
17.11.2014/§ 217
Landskapsfullmäktige 2/2014
26.11.2014/§ 10
Noggrannare överenskommelse om innehållet för arbetet görs genom
diskussioner mellan arbetsgruppen MALLI och miljöförvaltningen redan
innan planen blir anhängig.
Med tanke på resurserna är det ändamålsenligt att innehållet i etapplan 5
förblir koncist. Vid behov är det möjligt att påbörja andra aktuella uppdateringar av landskapsplanen senare parallellt med denna etapplan.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen
1. godkänner upphandlingen och offerten för dimensioneringsutredningen för handeln, Mellersta Österbottens förbunds andel motsvarar cirka
10 500 euro
(moms 0 %).
2. föreslår för landskapsfullmäktige att det bemyndigar landskapsförbundet att inleda utarbetandet av etapplandskapsplan 5 för Mellersta
Österbotten.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 10
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Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det bemyndigar
landskapsförbundet att inleda utarbetandet av etapplandskapsplan 5 för
Mellersta Österbotten.
Beslut:
Fullmäktige bemyndigade landskapsförbundet att inleda utarbetandet av
etapplandskapsplan 5 för Mellersta Österbotten.
---
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10.11.2014/§ 211
17.11.2014/§ 218
26.11.2014/§ 11

11 §

53

BUDGET FÖR ÅR 2015 OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2015-2017

Landskapsstyrelsen 10.11.2014 § 211
Enligt kommunallagens 65 paragraf ska fullmäktige fram till slutet av
året ha godkänt kommunernas budget för följande kalenderår. I samband
med godkännandet bör fullmäktige godkänna en verksamhetsplan för tre
eller flera år. Budgeten utgör första året för ekonomiplanen. I samkommuner tillämpas samma bestämmelser.
I budgeten och verksamhetsplanen godkänns kommunens eller samkommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Budgeten och
verksamhetsplanen bör utarbetas på ett sätt som tryggar förutsättningarna
att sköta kommunens eller samkommunens uppgifter. I budgeten medtas
anslag och inkomstbudget som förutsätts av de verksamhetsmässiga målen och i den påvisas hur finansieringsbehovet ska täckas. Budgeten innehåller en drifthushållnings- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.
Enligt 19 § i grundavtalet för Mellersta Österbottens förbund bör det vid
beredandet av ekonomiplanen för medlemskommunerna reserveras ett
tillfälle för framförande av förslag till utveckling av samkommunens
verksamhet.
Enligt § 21 i förvaltningsnormen för Mellersta Österbottens förbund
godkänner landskapsfullmäktige verksamhetsmässiga och ekonomiska
mål, anslag och inkomstbudgeter för samkommunen i budgeten. Landskapsstyrelsen godkänner dispositionsplaner som baserar sig på budgeten.
Mellersta Österbottens förbunds budget för år 2015 och verksamhetsplan
för åren 2015 - 2017 motsvarar vad gäller struktur och huvudsakligen
även mål planen för åren 2014 - 2016. Som nytt perspektiv har man försökt göra uppställningen av målen tydligare, sammanfatta framställningssättet samt att koppla budgetprocessens mål tydligare till målen för
det nya landskapsprogrammet och genomförandeprogrammet och till de
utvecklingspunkter som poängteras i strukturfondsperioden 2014 - 2020.
Det viktigaste i balanseringen av budgeten för år 2015 har varit:
- Att medlemskommunernas andelar ökar måttligt med + 1,2 % från
föregående år,
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Att personalresurserna hålls på nuvarande nivå för att man ska klara
av det regionala utvecklingsarbetet och kan genomföra EUprogramperioden,

Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

10.11.2014/§ 211
17.11.2014/§ 218
26.11.2014/§ 11

Uppdateringen av etapplanen för handeln inleds och utredningar beträffande trafiksystemet och det sekundära vägnätet utarbetas,
- Att det finns rimliga resurser för att man ska kunna genomföra regional kommunikation och marknadsföring samt samarbete och intressebevakning,
- Att kostnadsreserveringarna för förbundets kansli är strikta,
- Att budgeten utarbetas med underskott eftersom balansen visat ett
överskott och för att kommunandelarna inte ska växa.
Verksamhetsintäkterna för Mellersta Österbottens förbunds budget för år
2015 är sammanlagt 1 527 950 euro, vilket innebär en minskning med
-14,4 % jämfört med bokslutet för år 2013. Verksamhetskostnaderna
minskar i sin tur med -12,6 %. Jämfört med år 2014 ökar medlemskommunandelarna med 1,2 %. I budgetförslaget för år 2015 ingår inga investeringar.
De allmänna huvudmålen för planeringsperioden 2015 - 2017 följer huvudsakligen målen för period 2014 - 2016. Verksamhetsmiljön och situationen inom nationalekonomin uppskattas fortfarande vara utmanande,
vilket innebär att sysselsättningsfrågorna och näringslivets tillväxtmöjligheter samt möjligheterna att trygga konkurrenskraften för den regionala kompetensen är viktiga prioriteringar. Mellersta Österbotten är ett
landskap där man prioriterar samarbete och därför bör man satsa på samarbete inom intressebevakningen både med landskapen i Vasa valkrets
och landskapen i Norra Finland. Projektsamarbetet med Sverige torde
även stärkas i fortsättningen.
Under planeringsperiodens år 2016 - 2017 kommer det s.k. tekniska stöd
som erbjuds för administreringen av strukturfondsprojekt att minska.
Detta innebär att förbundets ekonomi kommer att åtstramas och att det
praktiska arbetet inom EU-projektförvaltningen eventuellt omorganiseras
tillsammans med andra förbund. Dessa lösningar är däremot frågor för
den nya styrelseperioden. En fråga som fortfarande är öppen berör bevarandet av utvecklingsanslaget i statens budget. Att ta bort det skulle vara
en tydlig nackdel för landskapen.
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Mellersta Österbottens förbunds medlemskommuner har redan fått information om kommunandelarna under år 2015. Budgeten för år 2015
och verksamhetsplanen för åren 2015 - 2017 behandlas enligt följande i
landskapsförbundets beslutsfattande:
- Landskapsstyrelsen 10.11.2014: första behandling av direktörens förslag,
- Landskapsstyrelsen 17.11.2014: beslutsbehandling,
- Landskapsfullmäktige 26.11.2014: beslutsbehandling.
Mera information fås av landskapsdirektör Jukka Ylikarjula och förvaltningschef Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Landskapsstyrelsen 11/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

17.11.2014/§ 218
26.11.2014/§ 11

Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen för en remissdiskussion vid sitt sammanträde
10.11.2014 om landskapsdirektörens förslag till budget för år 2015 och
ekonomiplan för åren 2015 - 2017. Den egentliga beslutsbehandlingen
sker vid följande sammanträde 17.11.2014.
Beslut:
Landskapsstyrelsen diskuterade landskapsdirektörens förslag till budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015 - 2017. Den egentliga
beslutsbehandlingen sker vid följande sammanträde 17.11.2014.
Landskapsstyrelsen 17.11.2014 § 218
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2015 - 2017,
2. de verksamhetsmässiga målen för år 2015
3. godkänner budgeten för år 2015 och
4. godkänner hur bindande budgeten ska vara vad gäller lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt. De revideringar som framkommit
under diskussionen genomförs av förbundet
--Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 11
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige
1. godkänner ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2015 - 2017,
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2. de verksamhetsmässiga målen för år 2015
3. godkänner budgeten för år 2015 och
4. godkänner hur bindande budgeten ska vara vad gäller lagstadgad
verksamhet, förbundets övriga utvecklingsverksamhet samt projektverksamhet.
Beslut:
Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens förslag.
---
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Landskapsstyrelsen 10/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

10.11.2014/208
26.11.2014/§ 12

12 §
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LANDSKAPSSTRATEGIN

Landskapsstyrelsen 10.11.2014 § 208
Mellersta Österbottens landskapsstyrelse beslöt 21.5.2012 att utarbeta en
ny landskapsstrategi för åren 2014 - 2020. De riktlinjer som berör prioriteringar och mål för utvecklingen av landskapet som dragits upp i utkastet till landskapsstrategin styrde beredningen av Europeiska landsbygdsfondens, ERUF- och ESF-program för EU:s programperiod 2014 - 2020
och landskapsstrategin för Mellersta Österbotten.
Efter den landskapsstrategi som godkändes sommaren 2014 har utkastet
till landskapsstrategi samordnats med landskapsstrategin och EUprogrammen.
Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2020 "Maaseutua voi viedä"
(sv. ung. ”landsbygden kan exporteras”) söker efter framgång för landskapet:
- genom att trygga en innovativ miljö inom naturtillgångsområdet
- genom att öka naturtillgångarnas förädlingsgrad och export
- genom att trygga att det sekundära vägnätet är i gott skick
- genom att utbilda tillräcklig med kompetent arbetskraft
- genom att förbättra företagens konkurrensförmåga
- genom att trygga service på landsbygden.
Mera information fås av planeringschef Teppo Rekilä.
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det godkänner
Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2020 "Maaseutua voi viedä".
Utvecklingsdirektör Kaj Lyyski anlände till sammanträdet under behandlingen av ärendet, kl. 9.55.
Beslut:
Styrelsen godkände förslaget enhälligt.
--Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 11
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att det godkänner
Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2020 "Maaseutua voi viedä".
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Som avslutning på diskussionen konstaterade ordförande att Hanna
Cygnel bemyndigats till att göra ändringsförslag i det avsnitt som berör
pälsnäringen under behandlingen av ärendet. Cygnels förslag fick inget
understöd.
Beslut:
Fullmäktige godkände enhälligt Mellersta Österbottens landskapsstrategi
2020 "Maaseutua voi viedä".
---
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Landskapsstyrelsen 7/2014
Landskapsfullmäktige 2/2014

25.8.2014/§ 186
26.11.2014/§ 13

13 §
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VAL AV SUPPLEANT TILL LANDSKAPSSTYRELSEN

Landskapsstyrelsen 25.8.2014 § 186
Hanne Ruotsalainen har meddelat att hon flyttar bort från Mellersta Österbottens område fr.o.m. 1.8.2014 och hon kan således inte längre sköta
sin förtroendeuppgift som suppleant i landskapsstyrelsen i Mellersta Österbotten.
Hanne Ruotsalainen (C) är personlig ersättare till Raimo Haapalehto (C).
Landskapsdirektörens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige utser en ny suppleant i stället för Hanne Ruotsalainen för den pågående
mandatperioden 2013 - 2014. Mandatperioden fortsätter fram till landskapsfullmäktiges vårmöte 2015.
Beslut:
Styrelsen godkände förslagen enhälligt.
Landskapsfullmäktige 26.11.2014 § 13
Landskapsstyrelsens förslag:
Landskapsstyrelsen föreslår för landskapsfullmäktige att fullmäktige utser en ny suppleant i stället för Hanne Ruotsalainen för den pågående
mandatperioden 2013 - 2014. Mandatperioden fortsätter fram till landskapsfullmäktiges vårmöte 2015.
Beslut:
Fullmäktige utsåg enhälligt Helena Kinnunen från Reisjärvi till suppleant i landskapsstyrelsen i stället för Hanne Ruotsalainen för resten av den
pågående landskapsstyrelseperioden 2013 - 2014. Mandatperioden fortsätter fram till landskapsfullmäktiges vårmöte 2015.
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BESVÄRSHÄNVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstid
Man kan ansöka om ändring till besluten genom skriftligt besvär.
Besvärsmyndigheten är
Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 VASA
För landskapsplanens del (§ 8) är besvärsmyndigheten
Miljöministeriet
PB 380
00131 HELSINGFORS
Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar fr.o.m. den dag beslutet gavs. Vid beräkning av besvärstiden räknas inte delgivningsdagen.
Besvärsskrift
Besvärsskriften bör innehålla
1. beslutet man ansöker ändring i
2. beslut i vilket ändring söks och ändringar som yrkas i beslutet
3. motivering enligt vilken ändring sökes
I besvärsskriften skall uppges besvärandens namn och hemkommun, eller namn och
hemkommun för den person som uppgjort besvärsskriften. Dessutom skall där uppges
den postadress och det telefonnummer där besväranden kan nås i ärenden som gäller
besväret.
Besväranden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.
Till besvärsskriften skall fogas beslutet i original eller som kopia samt delgivningsbeviset eller annan utredning över tidpunkten när besvärstiden börjat
Till besvärsskriften skall även fogas de handlingar som besväranden hänvisar till för sitt
yrkande, om de inte redan tidigare inlämnats till myndigheten. Ombudet skall vid behov
foga sin fullmakt till besvärsskriften (Förvaltninglagen 21 §).
Sändning av besvärsdokument
Besvärsdokumenten bör sändas till besvärsmyndighet före besvärstidens utgång. Besvärsskriften kan på avsändarens ansvar sändas per post eller med bud. Besvärsskriften
skall lämnas till posten i så god tid att den kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden.
Rättegångsavgift
Enligt lagen för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs besvärande på en rättegångsavgift på 90 euro i förvaltningsdomstolen.
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