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§ 115 Konstatera sammanträdets laglighet
Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna är
närvarande.

Förslag:

Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande samt huruvida
sammanträdet är lagenligt sammankallat samt beslutfört.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat samt
beslutfört.

Ärende:

§ 116 Val av protokolljusterare
Protokollet justeras av två protokolljusterare som justerar protokollet före
det framläggs till påseende.

Förslag:

Kommunstyrelsen väljer två protokolljusterare.

Beslut:

Kaija Hilke och Gunnar Björklund valdes till protokolljusterare.
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§ 117 Beslut om användning av de s.k. morotspengarna
Enligt samgångsavtalet reserveras 750.000 € för investeringar i
respektive kommundel. De nuvarande kommunerna får
bestämma hur dessa pengar skall användas.
Kommunstyrelsen och –fullmäktige har under skilda seminarium
och exkursioner diskuterat olika investeringsbehov, men beslut om
hur morotspengarna skall användas har inte ännu fattats.
--Utdrag ur samgångsavtalet:
Sammanslagningsunderstödet 7,38 M € fördelas på följande sätt:

Sammanslagningskostnader
Serviceutveckling och IKT
Regionala trafiksatsningar
Områdesvisa investeringar
Totalt

500 000 €
2 630 000 €
500 000 €
3 750 000 €
7 380 000 €

Sam
m
ansslagningskostnader 500000
ServiceutvecklingochIKT 2880000
O
m
rådesvisainvesteringar 4000000
Totalt

7380000

Pargas
750 000 €

Nagu
750 000 €

Korpo
750 000 €

Houtskär
750 000 €

Iniö
750 000 €

Totalt
3 750 000 €

Beslut om de områdesvisa investeringarna fattas av kommunerna före utgången av år
2008. Dessa påbörjas senast år 2011.

--Förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den del av
samgångsbidraget som enlig samgångsavtalet skall användas till
kd
investeringar i Iniö används enligt följande:
1. 700.000 € reserveras för infrastruktur- och motsvarande
investeringar i Iniö. Målet med dessa investeringar är att
utveckla Norrby i Iniö till ett attraktivt centrum för hela
denna kommundel . Summan reserveras för investeringar i
infrastruktur såsom hamn för småbåtar, ombyggnad av
Norrby strand, delfinansiering i hotell- och
restaurangprojekt och motsvarande som stöder näringssliv
och skapar trivsel och arbetsplatser.
2. 50.000 € reserveras för delfinansiering av övriga lokala
utvecklingsprojekt enligt beslut av den kommande
närservicenämnden.
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Beslut:

Efter diskussion beslöt kommunstyrelsen enhälligt följande:

kst
8/2008

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den del av
samgångsbidraget som enlig samgångsavtalet skall användas till
investeringar i Iniö används enligt följande:
3. 650.000 € reserveras för infrastruktur- och motsvarande
investeringar i Iniö. Målet med dessa investeringar är att
utveckla Norrby i Iniö till ett attraktivt centrum för hela
denna kommundel . Summan reserveras för investeringar i
infrastruktur såsom hamn för småbåtar, ombyggnad av
Norrby strand, delfinansiering i hotell- och
restaurangprojekt och motsvarande som stöder näringssliv
och skapar trivsel och arbetsplatser.
4. 100.000 € reserveras för delfinansiering av övriga lokala
utvecklingsprojekt enligt beslut av den kommande
närservicenämnden.
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§ 118 Kommunhusets renovering

Kommunhuset är i behov av en inre och yttre uppsnyggning. Samtidigt
måste nya arbetsrum byggas för Väståbolands telefoncentral som
placeras i Iniö.
Björn Selenius har uppgjort skissritningar som bifogas.

Förslag: Kommunstyrelsen godkänner bifogad skissritning och beslutar att
omedelbart genomföra projektet.
kd

Beslut:

Förslaget godkänds enhälligt.

kst
8/2008

Beslöts ytterligare att smärre ändringar i ritningarna får göras.
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§ 119 Projektet vägbelysning

I budgeten för år 2008 finns anslag för utbyggandet av vägbelysningen i
Norrby till kommunens bostadsområde.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar beställa planering och kostnadsförslag
för byggandet av vägbelysning till kommunens bostädsområde i
kd
Norrby och till nya radhuset av Sara-Sähkö/Esa Runola

Beslut:

Förslaget godkänds enhälligt.

kst
8/2008
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§ 120 Keistiö generalplan

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen men inte i
kommunstyrelsen i väntan på myndighetsförhandlingar med bl. a.
Sydvästra Finlands Miljöcentral. Vid förhandlingarna om hölls 13.8.
2008 (protokoll bifogas) framkom att miljöcentralen har vissa inte
tidigare framförda krav på planeringsarbetet varför det reviderade
planeförslaget inte oförändrat kan framläggas till påseende. Detta
har tyvärr ytterligare fördröjt planeringsarbetet.
Föreslås att kommunstyrelsen nu behandlar de anmärkningar som
inkom då utkastet var till påseende i början av året. Detta för att
de som inlämnat anmärkningar skall få ett besked om hur
respektive anmärkning har behandlats.

Förslag: Kommunstyrelsen diskuterar fördröjningen av planeprocessen och
behandlar inkomna anmärkningar som skilda paragrafer.
kd
Samtidigt konstaterar kommunstyrelsen att planearbetet inte
kommer att kunna slutföras och planen godkännas inom detta år.

Beslut:
kst
8/2008

Förslaget godkändes enhälligt. Anmärkningarna behandlas som
skilda ärenden under egna paragrafer.
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§ 121 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 1

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Arbetsgruppen behandling:
Numrering enligt inlämnade anmärkningar:
1
Sven Eriksson
Anmärkning
Önskar flytta två byggrätter från Halsö till Åselholm, alternativt den
ena till västra sidan av Halsö.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Flyttningen förbättrar västentligt situationen på Halsö, områdenas
placering på Åselholm följer planeringsprinciperna. Förordas så, att
båda flyttas till Åselholm.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 122 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 2

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
2
Kalevi Hauhonen
Anmärkning
Önskar flytta en RA1 fastigheten 3:89.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Flyttningen är i enlighet med planeringsprinciperna och förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 123 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 3

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
3
Olli och Leena Ojala
Anmärkning
Önskar en tilläggsbyggrät samt justering av MU-område.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Den totala byggrätten baserar sig på arealen i enlighet med
planeringsprinciperna och kan inte utökas. MU-området på
holmens sydvästra udde är struket i enlighet med anmärkningen.
Inga ytterligare förändringar förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 124 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 4

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
4
Vidar Knuts
Anmärkning
Önskar flytta en byggrätt från Keistiö till Yttre Korsgrundet, Masmo.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Byggrätterna har från tidigare placerats så, att tomma holmar och
fri strandlinje inte ytterligare enligt planeringsprincipernaborde
decimeras.
Arbetsgruppens förslag: Beslöts enligt anmärkningens yrkande
flytta en byggrätt till Yttre Korsgrund.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 125 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 5

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
5
Taito Toivonen
Anmärkning
Yrkar på en tilläggsbyggrätt på fastigheten 1:14.
Planläggarens förslag med motiveringar:
I dimensioneringskalkylen har fastigheten 1:14 felaktigt inräknats i
samma markägoenhet som 3:64. I det sammanhanget har den
sammanlagda byggrätten blivit 4, vilket i planutkastet fördelats så
att 3 byggrätter är placerade på 3:64 och en på 1:14.
Fastigheterna utgör emellertid 2 skilda markägoenheter, som
vardera enligt dimensioneringsgrunderna skall ha 2 byggrätter. En
byggrätt bör därmed flyttas från 3:64 till 1:14.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 14

Nr: 8/2008

§ 126 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 6

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
6
Gun-Lis och Torsten Knuts
Anmärkning
Önskar flytta anvisad byggrätt samt tilläggsbyggrätt på Långören,
Masmo.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Byggrätten förordas att flyttas till holmen södra udde, ändringen
följer planeringsprinciperna. Ingen tilläggsbyggrätt kan anvisas
eftersom det strider mot dimensioneringsgrunderna (strandlinjen
400 m = en byggrätt). Fastigheten har två byggrätten, den ena på
Långören och den andra bör utnyttjas inom Keistiö byområde.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 127 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 7

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
7
Sofie och Wilhelm Frenckell
Anmärkning
Önskar förstora RA5-område.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Med beaktande av fastighetens andel fria strandlinje kan RAområdet inte förstoras.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 128 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 8

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
8
Rosita Jonsson m.fl.
Anmärkning
Önskar ändra byhamnsbeteckningen till privat samt anvisning av
fastighetens byggrätt och justeringa av MU-område .
Planläggarens förslag med motiveringar:
Enlig dimensioneringsgrunderna kan inga nya byggnadsplatser
bildas på fastigheten. MU-området kan inte dras närmare strand,
eftersom området inte får bebyggas. Byhamnsbeteckningen kan
ändras till privat hamn.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
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§ 129 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 9

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
9
Åke och Beate Strandfelt
Anmärkning
Önskar flyttning av RA1 tomt från Salmis till Söderby samt justering
av MU-område.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Anmärkningen kan godtagas, eftersom ändringen följer
planeringsprinciperna.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 18

Nr: 8/2008

§ 130 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 10

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
10
Annu Jylhä-Pyykönen
Anmärkning
Anhåller om tilläggsbyggrätt på fastigheterna 4:53 och 4:54..
Planläggarens förslag med motiveringar:
Området kunde utgående från arealen ha 6 byggrätter med
stranddimensioneringen på högst 5 byggrätter/km begränsar
antalet till totalt 4, eftersom den korrigerade strandlinjen uppgår till
850 m.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 19

Nr: 8/2008

§ 131 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 11

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
11
Ole Strandfelt
Anmärkning
Kräver 2 tilläggsbyggrätter på 6:41
Planläggarens förslag med motiveringar:
Områdets strandlinje är 150 m, vilket enligt
dimensioneringsgrunderna definierar 0,8 byggrätter. Mera än RA1
kan därmed inte anvisas som strandbyggrätt.
Arbetsgruppens förslag: En byggrätt flyttas från Masmo (Husön) till
Sjunkvik.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 20

Nr: 8/2008

§ 132 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 12

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
12
Bo Strandfelt
Anmärkning
Anhåller om 2 byggrätter på Marören och en vid Mandasgrundet,
Masmo.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Fastigheten kan inte anvisas nya strandbyggrätter, eftersom 4
utstyckningar av strandtomter graverar byggrätten.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 21

Nr: 8/2008

§ 133 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 13

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
13
Bo och Barbro Lindholm
Anmärkning
Anhåller om utvidgning av AT-område så, att fastigheten 5:2 kan
anvisas byggrätt på detta område.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Byggnadsrätten och möjligheterna att placera byggrätten på ATområde är densamma som för M-område. Det är inte
ändamålsenligt att anvisa ett skilt byområde mitt på Helgö. Saken
inverkar inte på markägarens möjligheter att bebygga sin
fastighet.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 22

Nr: 8/2008

§ 134 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 14

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
14
Juhani Suominen m.fl.
Anmärkning
Kräver att byggrätterna från fastigheten 7:4 på Lempmo stryks och
området anvisas som SL eller MU. Alternativt bör den gällande
planen lämnas oförändrad.
Planläggarens förslag med motiveringar:
De aktuella byggrätterna är flyttade från Salmis för att bättre ta i
beaktande naturvärdena och Naturanätverkets krav där.
Dimensioneringen är densamma som i gällande plan. Ingen
ändring förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008
PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 23

Nr: 8/2008

§ 135 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 15

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
15
Gunnar Jonasson
Anmärkning
Kräver att Naturaavgränsningen på fastigheten 1:70 på Halsö
avlägsnas i enlighet med HFD:s beslut.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Beaktas så, att gällande Naturaområde anvisas i planen.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 24

Nr: 8/2008

§ 136 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 16

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
16
Pirkko Kivelä
Anmärkning
Anmärker att planen är bristfälligt beredd och att hon inte
informerats tidigare mm. Se anmärkningen.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Ingen ändring förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 25

Nr: 8/2008

§ 137 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 17

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
17
Antti Haavisto
Anmärkning
Önskar förstora RA3-område på Skataskär..
Planläggarens förslag med motiveringar:
RA3-området är tillräckligt stort för 3 tomter. Den fria strandlinjen
bör bibehållas. Ingen ändring förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 26

Nr: 8/2008

§ 138 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 18

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
18
Jörgen och Patrik Bergstedt
Anmärkning
Anhåller om byggrätt på 4:58 på Helgö samt Jörgensö 4:57.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Strandlinjen medger enligt dimensioneringsgrunderna inte att mera
än en byggrätt anvisas på 4:58. Jörgensö är mindre än en hektar,
vilket utgör gräns för att en skild holme skall anvisas byggrätt. Ingen
ändring förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen + liten justering av Mgräns.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 27

Nr: 8/2008

§ 139 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 19

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
19
Meria Heikelä m.fl.
Anmärkning
Önskar justering av tomtgräns på fastigheten 3:78.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Fastigheten är bebyggd och byggnadsplatsen är anvisad där
byggnaderna idag finns. Någon ny byggnadsplats kan enligt
dimensioneringsgrunderna inte komma ifråga. Ingen ändring
förordas.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 28

Nr: 8/2008

§ 140 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 20

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
20
Tapani Vapola
Anmärkning
Önskar smärre justering på Inipet, 3:102.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Justeringen kan godtas, eftersom den inte inverkar på landskapet.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 29

Nr: 8/2008

§ 141 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 21

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:

21
Veli-Matti Otava
Anmärkning
Anhåller om tilläggsbyggrätt vid stranden på 6:30.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Områdets strandlinje är 150 m, vilket enligt
dimensioneringsgrunderna definierar 0,8 byggrätter. Mera än RA1
kan därmed inte anvisas som strandbyggrätt.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 30

Nr: 8/2008

§ 142 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 22

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
22
Julius Lassig
Anmärkning
Se anmärkningen.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Ingen ändring förordas. Bör motiveras.
Arbetsgruppens förslag: AT-området ändras till A1

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 31

Nr: 8/2008

§ 143 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 23

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
23
Kustens skogscentral
Anmärkning
Anmodar att MU områdena skall kunna bebyggas för jord- och
skogsbruk.
Planläggarens förslag med motiveringar:
I planen är det avsett att MU- områdena inte skall bebyggas och
då kan inte heller bestämmelserna avvika från detta. Det utesluter
inte att områdena landskapsvårdas. För det ändamålet behövs
inga byggnader.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 32

Nr: 8/2008

§ 144 Keistiö generalplan, behandling av anmärkning nr 24

Ett utkast till generalplan för Keistiö har varit framlagt till påseende
under tiden 1.1.- 31.1.2008 varvid drygt tjugo anmärkningar
inlämnades. Anmärkningarna har behandlats i den av
kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen som gett enhälliga förslag
till kommunstyrelsen.
Behandlingen i arbetsgruppen:
24
Viking Eklund m.fl.
Anmärkning
Kräver att färjfästet på Keistiö flyttas längre norrut.
Planläggarens förslag med motiveringar:
Vägförbindelsen är byggd och ansluter till den bebyggda miljön.
Naturförhållandena är sämre norrut.
Anmärkningen förordas inte.
Arbetsgruppens förslag: Enligt beredningen.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag.
kd

Beslut:

Förslaget godkändes enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
Nr: 8/2008

sida: 33

§ 145 Överskridningar i 2008 års budget
Trots att kommunens i Iniö kommuns budget intogs den summa
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt uppskattade, dvs har
specialsjukvården har per 31.7.2008 överskridits med 90.982 € , och
kostat drygt 203.000 €.
Orsaken till överskridningen är ovanligt många sjukhusvistelser och
operationer under detta år.
Social- och hälsovårdssekreteraren uppskattar överskridningsbehovet till ca.160.000 € för hela året.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar rätt till
överskridning i 2008 års budget för social- och hälsovård med
kd
160.000 €.

Beslut:

Förslaget godkänds enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 34

Nr: 8/2008

§ 146 Nyårsfestligheter 2008

Önskemål har framförts om en nyårsfest för Iniöbor eftersom det
inkommande årsskiftet kommer att vara historiskt. Vid millennieskiftet bjöd kommunen senast invånarna på fest med middag
och program.

Förslag: Kommunstyrelsen tillsätter en festkommitté med uppgift att
arrangera nyårsfestligheter för kommunens invånare.
kd

Beslut:

Förslaget godkänds enhälligt.

kst
8/2008

Till medlemmar i kommittén utsågs:
Bertil Åkerfelt,ordf
Gunnar Björklund
Tove Brander
Linda Lindberg
Regina Ekqvist
Helena Lindroth
Christjan Brander

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 35

Nr: 8/2008

§ 147 Iniö Ungdomsförening anhållan om bidrag
Kst 7/2008:
Hänvisas till bifogad anhållan om 10.000 € för renovering av
föreningslokalen.
Innevarande års anslag för bidrag till ungdoms- och
kulturverksamhet är redan förbrukade.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Iniö
Ungdomsförening ett renoveringsbidrag på 10.000 €.
kd
Kommunen förutsätter dock att föreningen även söker bidrag från
annat håll för samma projektet varvid kommunens bidrag kan
utgöra den egna finansieringsandelen.

Beslut:

Ärendet remitterades för utredning av övrig finansiering.

kst
7/2008
--Iniö uf kompletterar handlingarna före mötet.

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Iniö
Ungdomsförening ett renoveringsbidrag på 8.000 €.
kd

Beslut:

Förslaget godkänds enhälligt.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 36

Nr: 8/2008

§ 148 Fastighetsöverlåtelser
Kopia av offentliga köpvittnets anmälan om fastighetsöverlåtelser
bifogas.

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av bifogade anmälning om fastighetsöverlåtelse i Iniö och beslutar att kommunen inte utnyttjar eventuell rätt
till förköp.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände enhälligt förslaget.

kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

Ärende:

2008
sida: 37

Nr: 8/2008

§ 149 Anmälningsärenden
1. Ekonomisk rapport oktober-december 2008.

Förslag: Kommunstyrelsen tar del av ovan nämnda anmälningsärende.
kd

Beslut:

Förslaget godkänds enhälligt.

Kst
8/2008

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Iniö kommun – Iniön kunta

PROTOKOLL – pöytäkirja

Kommunstyrelsen - KUNNANHALLITUS
Mötesdag - kokouspäivä 26.9.2008

2008
Nr: 8/2008

Ärende:

§ 150 Sammanträdets avslutande

Beslut

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.45.

PROTOKOLLJUSTERARNAS
SIGNUM
Styrelse

Protokollet framlagt till påseende

sida: 38

Utdragets riktighet bestyrker

