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Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
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Egentliga Finlands förbund har inlett arbetet med att utarbeta en
etapplandskapsplan för naturvärden och -resurser. I planen behandlas
användningen av och potentialen hos naturresurser som är viktiga för såväl
cirkulär ekonomi som bioekonomi. Dessa teman sammanjämkas med hur de på
landskapsnivå viktiga naturområdena ska bevaras och möjligheterna till
rekreation ska tryggas. I etapplandskapsplanen granskas hela landskapet
Egentliga Finland och den kompletterar de fastställda landskapsplanerna.
Egentliga Finlands förbund har begärt utlåtande av Pargas stad om materialet för
beredningsfasen. Målet med hörandet i beredningsfasen är att få in feedback
från de olika intressentgrupperna på om de mål som satts upp för planarbetet på
ett tillräckligt sätt beaktats och lyfts fram i planmaterialet och i de utredningar
som hänför sig till det så att de mål som satts upp för planen kan nås. Efter att
beredningsfasens material varit framlagt kommer naturresursforumet att under
våren 2018 ordna sammankomster för intressentgrupper där planens innehåll
stakas ut inför förslagsfasen. Enligt planbeskrivningen kommer planmaterialet att
till behövliga delar översättas till svenska i planens förslagsfas.
Pargas stad framför följande som sitt utlåtande:
Pargas ser att etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser ger för sin del
svar på en del viktiga aktuella frågor. Nu då vi står inför en klimatförändring och
flera andra utmaningar som förändras i olika takt är det nödvändigt att ha en
plan för hur dessa förändringar ska hanteras, hur utvecklingen ska styras och hur
en hållbar framtid ska uppnås. Beredningsmaterialet består av ett stort och
mångsidigt utrednings- och inventeringsmaterial.
De mål som satts upp för etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser är
att trygga naturens mångfald, utöka möjligheterna för rekreations- och
turistaktiviteter och använda och utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt.
Skärgårdshavet som en globalt sett unik skärgårds- och havsmiljö nämns flera
gånger i materialet. I materialet efterlyses bl.a. en bättre förståelse för
skärgårdens betydelse och möjligheter än i dag. En levande och livskraftig
skärgård ses som ett mål. Staden delar Egentliga Finlands förbunds syn på att
skärgården är unik och understöder landskapets mål att utveckla skärgården.
Förbättrade kommunikationer måste också framöver ses som ett centralt mål
och karta 3b över trafik och terminaler bör därför kompletteras med
landsvägsfärjeförbindelser och hamnplatser för förbindelsebåtar.
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Landsvägsfärjorna och förbindelsebåtstrafiken utgör en del av det rikstäckande
vägnätet och är av central betydelse för näringarna och livskraften i skärgården.
Vad gäller rekreations- och turistmålen borde landskapsplanen i större
utsträckning än i dag beakta också de fantastiska skärgårdsmålen utanför
turistzonen utmed Skärgårdens ringväg, som till exempel Pensar Syd, Kirjais och
Pargas port som lyfts fram i utredningen. Också bland annat Själö har utvecklats
som ett rekreations- och turistmål.
På grund av beredningsmaterialets invecklade utformning och med beaktande av
bilagekartornas stora skala ser staden inte det som motiverat att i detta skede
uttala sig detaljerat om de enskilda temakartorna mer än så här. Allmänt vill
staden framföra att de bestämmelser som ska skrivas in beteckningarna i
planförslagsfasen, och som alltså inte i detta skede ännu föreligger, är sådant
som staden önskar att förbundet ska höra intressenterna om före beredning av
planförslaget.
Pargas ser det som en betydande brist med beredningsmaterialet att det inte har
översatts till svenska, med undantag av programmet för deltagande och
bedömning. Det finns inte ens någon sammanfattning att tillgå. Staden vill därför
uttrycka sin oro över att det tvåspråkiga landskapet inte ser det som angeläget
att göra den svenskspråkiga befolkningen delaktig i arbetet med beredning av en
landskapsplan.
Länk till planmaterialet:
http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus
/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava
Kompletterande material

Begäran om utlåtande

Förslag

Pargas stad ger ovanstående som sitt utlåtande om beredningsmaterialet för
etapplandskapsplanen för naturvärden och -resurser.
Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Egentliga Finlands förbund
__________________
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Anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Stadsstyrelsen
Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

7.5.2018

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller
kommunalbesvär anföras över beslutet:
Paragrafer:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.
Paragrafer:
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära
omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder
under organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller
sektion har fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som
yrkas och vad det grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.
Kontaktuppgifter: Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas@pargas.fi.
Paragrafer:
Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsanvisning
Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos
förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera
besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.
Kontaktuppgifter: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Tidsfrist: Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning och besvärsrätt har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
samt kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom
kommunalbesvär endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfåendet av beslut
Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes,
om inte något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk
delgivning anses ärendet ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av mottagningsbeviset.
En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det att
protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

vilket beslut som överklagas

till vilka delar ändring söks i beslutet

på vilket sätt beslutet borde ändras

på vilka grunder ändring söks

ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.
Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort
besvärsskriften undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som
överklagas, i original eller bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag,
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den
första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna
ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT
Protokollet har lagts fram offentligt
§ 82 har varit till påseende 8.5.2018.
har delgetts sakägaren
har lämnats till sakägaren
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Kaupunginhallitus
Muutoksenhakukielto ja kiellon perusteet

7.5.2018

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen
päätöksestä. Jos kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt
päätöksen, oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se
on tekijän allekirjoitettava.
Yhteystiedot: Paraisten kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus
Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella
hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Todisteellisessa tiedoksiannossa tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi
§ 82 on ollut nähtävänä 8.5.2018.
on annettu tiedoksi asianosaiselle
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Tiedoksiantaja
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