
Intresset för etablering av vindkraftsparker 
i Närpes är stort både bland  vindkraftsbolag 
och markägare. Vindkraftbolagens stora in-
tresse beror på att Finland beslutat att stöda 
vindkraft med inmatningstari�er samtidigt 
som det råder gynnsamma vindförhållanden 
längs kusten.  För markägarna kan  etablering 
av vindkraftsparker ge   betydande tilläggsin-
komster.  Också för staden är etableringarna 
viktiga inte minst med tanke på skatteinkom-
sterna.  Det är också  positivt för sysselsätt-
ningen, stadens image och inställning till för-
nyelsebara energiformer. Men som med all 
annan markanvändning  bör också utbyg-
gandet av vindkraften ske kontrollerat enligt 
gällande lagstiftning.

Markanvändnings- och bygglagen  (MBL) 
och den kompletterande förordningen (MBF) 
innehåller ett planläggnings- och tillståndssys-
tem som sätter ramarna för såväl vindkraftsut-
byggnad som allt annat byggande.  Systemet 
för planering av områdesanvändningen som 
avses i MBL består av riksomfattande mål för 
områdesanvändningen samt av översiktliga 
planer (landskapsplaner och generalplaner) 
och detaljerade planer (detaljplaner). Land-
skapsplanen utarbetas av landskapsförbun-
det och fastställs av miljöministeriet medan 
general- och detaljplaner uppgörs av kommu-
nerna.  Systemet för planering av områdesan-
vändningen är en helhet där varje plannivå 

har sin egen uppgift. ”Landskapsplanen skall 
tjäna till ledning när generalplaner och detalj-
planer utarbetas” (MBL 32 §).  En central prin-
cip för ett fungerande planeringssystem är att 
en översiktlig plan bör ses som en anvisning 
när en mera detaljerad plan utarbetas eller 
ändras.   Ett vindkraftsområde som anvisats i 
landskapsplanen och dess avgränsning anvi-
sas sålunda noggrannare i kommunplanen 
utgående från mer detaljerade utredningar. 
Omfattningen och lokaliseringen av de vind-
kraftsområden som anvisats i landskapspla-
nen kan i en mer detaljerad plan ändras för-
utsatt att de centrala lösningarna och målen 
i landskapsplanen inte äventyras.  Ytterligare 
en förutsättning för godtagbar avvikelse är 
att området enligt landskapsplanen inte har 
anvisats till ett annat ändamål som förhindrar 
vindkraftsutbyggnad. En godtagbar avvikelse 
kan dock inte innebära att man avviker från 
landskapsplanens centrala principer och inte 
heller att man avviker från en förläggnings-
plats som särskilt har granskats i landskaps-
planen (Källa: Miljöförvaltningens anvisningar 
2012: Planering av vindkraftsutbyggnad). 

Österbottens förbund utarbetar som 
bäst en etapplandskapsplan 2  över “Förny-
elsebara energiformer och deras placering 
i Österbotten”.  En utredning över lämpliga 
vindkraftsområden färdigställs under detta 
år och kommer att ligga till grund för etappla-

nen. Enligt  förbundets tidtabell kommer för-
slaget till etapplandskapsplan att presenteras 
och framläggas i kommunerna i februari 2013 
och godkännas av förbundsfullmäktige  i  slu-
tet av år 2013 varefter planen skall fastställas 
av miljöministeriet.  För att spara tid kan kom-
munerna samtidigt som etapplanen presen-
teras i februari påbörja generalplaneringen 
av vindkraftsparker för de områden som in-
går i förslaget till etapplan 2.  För en del av 
A-klass områdena har planeringen redan på-
börjats. Delgeneralplanen för Norrskogen har 
godkänts av stadsfullmäktige hösten 2012.  
Eftersom det inlämnats besvär över planen 
kommer dess laglighet att prövas av förvalt-
ningsdomstolen. I Pörtom har, på vindkrafts-
bolagens initiativ, generalplaneringen av Pilk-
backen området påbörjats. Ett motsvarande 
område �nns också i Kalax där planeringen 
kunde påbörjas. 

Enligt första utkastet till etapplan 2, som 
var o�entligt framlagt i kommunerna  16.1 
– 17.2.2012, har gränsen för regionalt eller na-
tionellt betydande vindkraftsområden satts 
till 6 vindkraftverk eller �er.  Vindkraftsområ-
den med 5 eller färre kraftverk ingår inte i pla-
nen eftersom de anses vara av lokal betydelse 
och behandlas på kommunal nivå.  Övre grän-
sen kommmer troligtvis, i nya förslaget till 
etapplan 2, att ändras till 10 kraftverk. Detta 
ger möjlighet för kommunerna  att uppgöra 

delgeneralplaner för  mindre vindkraftsparker  
som inte ingår i landskapsplanen, förutsatt att 
områdena i övrigt är lämpliga för vindkraft.

En lagändring av MBL, som förkortar pla-
neringsprocessen, trädde i kraft 1.4.2011. En-
ligt denna lagändring kan bygglov beviljas för 
uppförande av vindkraftverk med stöd av en 
generalplan med rättsverkningar om det i pla-
nen särskilt bestäms att planen får användas 
som grund för beviljande av bygglov.  I dylika 
fall behövs således ingen detaljplan, som yt-
terligare skulle förlänga processen med minst 
ett år.

Byggande av ett mindre antal vindkraft-
verk kan också förverkligas utan general-
plan (=avgörande om planeringsbehov, MBL 
137§). Enligt miljöförvaltningens direktiv kan  
högst 2–6 vindkraftverk byggas utan plan. På 
antalet inverkar om  området har anvisats i 
landskapsplanen som vindkraftsområde och  
om det för området �nns betydande behov 
av samordning eller är känsligt för e�ekterna 
av utbyggnaden av vindkraft till exempel gäl-
lande naturvärden eller landskapet. I Träsk-
böle har beviljats bygglov för fem mindre 
vindkraftverk (sammanlagt 2,75 MW)  med 
stöd av detta.

Bo-Erik Liljedal
Planläggningsingenjör i Närpes stad

Planeringen av vindkraftsparker

Vattenmätaravläsningsbegäran

Vindkraft i Töjby, Träskböle  Foto Markus Norrback

Styrelsen för Närpes Vatten Ab beslöt att höja anslutningsavgifterna med cirka 5 % eller så att 
varje storleksklass höjs med 100 € för vatten och 200 € för avlopp. Det kunde vara idé för den, som 
ännu inte ansökt om sin avloppsanslutning på utbyggda områden, att skynda sig få sin anslutning 
till gammalt pris. Principen med anslutningsavgiften för avlopp är att den erläggs enligt gällande 
taxor för respektive år i enlighet med utbyggnadstakten av avloppsnätet. Tecknas anslutningsav-
tal senare, gäller det årets anslutningsavgifter.

För övrigt höjs det allmänna vattenpriset för år 2013 med 5 cent till 65 cent / m3, avlopps-
avgiften med 10 cent till 1,70 € / m3 och bevattningsvatten med 5 cent till 1,05 € / m3 utan 
mervärdesskatt. 

Grundavgifterna stiger också med 10 € per år till 60 €.
Hela prislistan �nns på internet www.narpesvatten.�/prisuppgifter.

Stadsfullmäktige i Närpes beslöt år 2007 att 
preliminärt utvidga verksamhetsområdet för 
avloppsförsörjningen så att det täcker den 
huvudsakliga bosättningen i byarna i Närpes.

Under hösten har Närpes Vatten Ab an-
hållit om att områden i Närpes fastställs som 
verksamhetsområden enligt följande tidta-
bell:

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, Lång-
vik, Töjby och Helenelund fastställs till år 
2014

Rangsby fastställs till år 2015
Gottböle, Böle och Pjelax fastställs till år 

2016
Övermark områden utanför dess cen-

trum fastställs till år 2017
Pörtom områden utanför dess centrum 

fastställs till år 2018
Träskböle fastställs till år 2019
Dessa år är det meningen att abonnenter-

na skall kunna koppla sina fastigheter till det 
kommunala avloppet. 

Norra Näsby och Finby, Yttermark, Kåtnäs 
och Bäckby är redan fastslagna verksamhets-
områden..

I november började sammanlagt 12,2 km 
uppsamlingsledningar för avlopp att byggas i 
Kalax och Tjärlax, för vilka Jan och Anders Lin-
deman valdes som grävningsentreprenörer.

Sture Ljungars valdes att gräva 3,6 km 
långa avloppsledningar på Törvesåsen och 
Brännskogen, vilket inleddes i slutet av no-
vember. Vid dessa båda arbetsplatser utför 
personalen från Närpes Vatten Ab monte-
ringsarbetet.

Överföringsledningen mellan Nämpnäs 
och Helenelund, som Statsrådet har beviljat 
stöd för har också påbörjats för någon vecka 
sedan. Projektets grävningsländ uppgår till 
24 km. Byggandet sker såsom statens vatten-
vårdsarbete, vilket innebär att Närings-, tra�k- 
och miljö-centralen i Södra Österbotten står 
som byggherre för projektet och överlåts till 
Närpes Vatten Ab efter färdigställandet. NTM-
centralen har valt Sundström Ab från Lepplax 
till entreprenör. Kostnaden för denna huvud-
ledning är uppskattad till cirka 1,5 miljoner 
€, varav Närpes Vatten Ab’s andel är ungefär 
hälften. 

Kjell Yrjans

Mera avloppsledningar
Närpes Vatten Ab har denna höst sänt ut begäran om att få vattenmätarna avlästa till alla sina abon-
nenter. Enligt punkt 5.4 i ”Allmänna leveransvillkor och Avtalsvillkor” skall kunden uppge de uppgif-
ter som behövs för fakturering vid tidpunkten, som fastställs av vattenverket. Avläsningarna skulle 
med fördel anmälas via internet och därför skickades breven sex i omgångar för att säkerställa att 
dataförbindelserna räcker till för anmälningarna. Tjänsten har fått god respons enligt de kommen-
tarer, som meddelats i samband med avläsningarna. Många har tyckt att det var jätte enkelt att få 
sin mätarställning anmäld. I några fall har meddelandet förkastats om avvikelsen har varit för stor i 
förhållande till tidigare år. Då uppmanas abonnenten att kontakta vattenverket, vilket är bra om t.ex. 
växthusverksamheten har avslutats. Faktureringen av avläsningarna är i denna stund ännu på hälft, 
men i de färdigt fakturerade byarna har �er än hälften anmält sin avläsning via internet, cirka en tred-
jedel via svarspost och drygt tio procent har lämnat oanmälda. Styrelsen beslöt att till nästa år införa 
en avläsningsavgift på 30 € för den som försummar att meddela sin mätarställning.

Nya taxor


