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13 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande och konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet öppnades och konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
__________ 
 
 
 
   

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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14 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Tekniska och miljönämnden utser 2 st. protokolljusterare. Föreslås att Helena Broända och Sören Dahl-
vik justerar dagens protokoll. 
 
BESLUT: 
 
Tekniska och miljönämnden utsåg Helena Broända och Sören Dahlvik att justera dagens proto-
koll. 
__________ 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 9/2018 
 
 
15 §. VÄGAR   Anbud på grusning av enskilda vägar 2018 

Anbud på grusning av enskilda vägar har inbegärts med förfrågan 20.2. I förfrågan har utgåtts från en 
totalmängd på ca 7 500 ton. En liten del av grusmängden på våren kan vara grövre material 0-35… 40.  
Grusmängden är lite mindre än föregående år (9 700 ton) men utgås ifrån att största delen ca 70-80 % 
dras ut på våren och kompletteringar görs sedan på hösten enligt behov. 
En mindre mängd användes även på grusbelagda byggnadsplanevägar. 
Anbudsförfrågan fogas som Bilaga 1/15 § av 14.3.2018. Vägarna är indelade i 5 olika zoner och anbud 
kan ges på en eller flere zoner. Totalanbud har inte inbegärts. 
I förfrågan anges att vi helst använder naturkross. Bör påvisas att materialet har lämplig sammansättning 
som underhållsgrus. 
 
Anbuden skall vara inlämnade 12.3 varför anbud och öppningsprotokoll presenteras på sammanträdet. 
Öppningsprotokollet kommer att fogas som Bilaga 2/15 § av 14.3.2018. 
 
T. CHEF: S FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden väljer entreprenörer för grusning enligt förslag som framgår av bifogade öppnings-
protokoll. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 10/2018 
 
 
16 §. VÄGAR   Anbud på byggande av planevägar, Ringvägen 

Tekniska kansliet har inbegärt anbud på byggande av 2 st. vägar vid Ringvägen norr om Terjärv cent-
rum.  
Vägarna är 165 m och 70 m långa. Kommunen äger på det nya bostadsområdet 10 st. tomter som nu 
kan ges till försäljning, se Bilaga 1/16 § av 14.3.2018.  
Vägarbetena påbörjas under vecka 13 och skall vara färdigt under vecka 20.  
I samma arbete så nedgrävs även elkablar, vatten- och tryckledning, stolpplintar, m.m. 
Anbudspris ges som totalpris enligt uppgivna beräkningsmängder och arbetsskeden. 
Enhetspriser ges för sand och kross färdigt utjämnat så att dessa kan beaktas vid jämförelse med de 
slutliga mängderna.  
 
Slutna anbud skall vara tekniska kansliet tillhanda senast fredagen den 9 mars kl. 16.00 då förslag till val 
av entreprenör presenteras vid mötet. 
Öppningsprotokollet bifogas som Bilaga 2/16 § av 14.3.2018. 
 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Föreslås att Dan Renlund Ab väljes som entreprenör för byggande av vägarna vid Ringvägen. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
 

  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 11/2018 
 
 
17 §. TOMTER   Anhållan om köp av tomtdel, XX 

AA och BB XX anhåller om köp av en tomtdel som skall styckas till deras lägenhet Storlid RNr 8:96 i 
Terjärv by, kvarter 11 tomt 10. 
Tomtdelens areal är ca 250 m2 och tomtdelen är inritad i den nyligen godkända detaljplanen över Terjärv 
centrum.  
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Nämnden säljer åt AA och BB XX en tomtdel bestående av ett ca 250 m2 stort outbrutet område av lä-
genheten Storveka RNr 8:97 i Terjärv by, Kronoby kommun. Fastighetsbeteckning: 288-412-8-97. 
Dess läge framgår närmare av bifogad karta, Bilaga 1/17 § av 14.3.2018.  
Priset är 3,50 €/m2, vilket blir 875 € för tomtdelen.  
Sedvanligt köpebrev upprättas. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: KST 22/2018 
 
 
18 §. BUDGET 2018   Budgetändring för tekniska och miljönämnden 

Kst 12.2.2018 § 21 
Ekonomichefen: 
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 84 ska ändringar i budgeten föreläggas fullmäktige genast be-
hovet blir känt. Sedan tekniska och miljönämnden 20.9.2017 behandlade sin budget 2018 har föränd-
ringar skett, vilka är väsentliga nog för att göra en budgetändring för nämnden. Ett antagande om att 
Nordic Flanges-hallen skulle bli såld i början av året, men som sedermera inte är aktuellt i dagsläget, gör 
att hyresintäkterna till nämnden ökar med 86 500 €. Hyresintäkterna för Tallgården minskar däremot 
under 2018 med 17 300 € i och med att Soite sagt upp kontraktet från och med 1.3.2018.  
 
Kommunfullmäktige beslöt 4.12.2017 § 53 efter omröstningar att Norrby och Småbönders skolor stängs 
fr.o.m. 1.8.2018, vilket innebär att hyresintäkterna för dessa byggnader inte kommer att inflyta enligt vad 
tekniska och miljönämnden beräknat i sin budget. Hyresintäkterna för Norrby skola minskar med 8 600 € 
och för Småbönders skola med 18 100 €, totalt 26 700 €. Detta betyder att tekniska och miljönämnden 
sammanlagt får 42 500 € mer i hyresintäkter under året än vad som beräknats i nämndens budgetbe-
handling. Den 4.12.2017 § 54 tog fullmäktige också beslut om kommunens driftsbudget 2018 och i det 
ingick tekniska och miljönämndens förslag från 20.9.2017 minskad med 100 000 €. För att fullmäktiges 
beslut om minskning av nämndens driftsnetto finns kvar även efter att hyresintäkterna beräknats om bör 
en budgetändring, en minskning av tekniska nämnden övrigt, om 42 500 € göras. 
 
T.F. KD:S FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige 
att                 en budgetändring för resultatenheten tekniska nämnden övrigt, vilken har separat bindning 

under tekniska och miljönämnden, görs så att nettot minskar med 42 500 € år 2018. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
Kfge 19.2.2018 § 3 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med förslaget. 
__________ 
 
Tekniska och miljönämnden 14.3.2018 
 
Tekniska chefen: 
Tekniska och miljönämnden har på sitt möte den 24.1.2018 behandlat dispositionsplanen för 2018 där 
man beaktat de av fullmäktige den 4.12.2017 gjorda nedskärningarna på 100 000 € för tekniskas övrigas 
del. För att klara av dessa nedskärningar beaktades redan de extra hyresinkomsterna från Nordic 
Flanges samt minskningarna av hyresinkomsterna från Småbönders och Norrby skola samt från Tallgår-
den i och med att dessa var kända då redan.  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Revisorn har nu efteråt påpekat att de extra inkomsterna från Nordic Flanges inte får beaktas för att 
åstadkomma inbesparingen på 100 000 € som fullmäktige beslöt om den 4.12.2017 varför tekniska 
nämnden nu måste korrigera sin budget med 42 500 €. 
För att åstadkomma denna nedskärning görs en korrigering under momentet allmän administration på 
15 000 € och 27 500 € från momentet underhåll av byggnader och områden. Inga nedskärningar har nu 
gjorts för de enskilda vägarna i och med att det redan tidigare gjordes en nedskärning på 45 000 € för de 
enskilda vägarna. 
 
Av Bilaga 1/18 § av 14.3.2018 framgår hur anslagen fördelar sig på respektive resultatområden. 
Av Bilaga 2/18 § av 14.3.2018 framgår dispositionsplanen per kostnadsställe. För kansliets del är ännu 
budgeten uppgjord på lägsta nivå per hus och kostnadsställe. 
 
 
TEKN. CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Tekniska och miljönämnden godkänner dispositionsplanen för nämndes driftsbudget enligt Bilaga 1 och 
2/18 § av 14.3.2018. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
  
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 12/2018 
 
 
19 §. BEKÄMPNING AV OLJESKADA    Avslutande av efterbehandlingsarbete vid Djöstasvägen 

i Kronoby 

En trafikolycka inträffade på Djöstasvägen i Kronoby 16.9.2016, då en personbil körde av vägen och 
började brinna. Bensin och övriga vätskor rann ur bilen och ner i marken. Även andra föreningar som 
uppstod i samband med branden och släckningen kom ut i miljön. Olycksplatsen är belägen på Borg-
mossåsens viktiga grundvattenområde, ca 100 m från en vattentäkt. Räddningsmyndigheterna vidtog 
akuta bekämpningsåtgärder och lät gräva bort ca 40 m3 förorenad jord, som fördes till behandling. Efter 
en syn på platsen 19.9.2016, med alla berörda myndigheter och vattentjänstverk närvarande, överförde 
räddningsmyndigheterna ansvaret för efterbehandling till Kronoby kommun, i enlighet med 9 § och 24 § 
lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009). Miljökansliet kontaktade försäkringsbolaget samma 
dag och anlitade därefter Ramboll Finland Oy för att kartlägga föroreningen och göra en bedömning av 
saneringsbehovet. 
 
Mellersta Österbottens miljöhälsovård tog ett vattenprov av råvattnet vid vattentäkten 19.9.2016. Analys 
av metanol gav ett resultat på < 1,0 mg/l. Metanol är en mycket rörlig förening som lätt kan hamna i 
grundvattnet. 
 
Ramboll Finland Oy utförde provtagning på olycksplatsen 26.9.2016. Ytterligare jord, totalt 50 ton, gräv-
des bort och prov togs av marksubstans och av vatten, som samlades i gropen. Analyser gjordes både i 
fält och i laboratorium. Arbetet fortsatte tills tröskelvärdena i statsrådets förordning om bedömning av 
markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007) underskreds. 
 
Ramboll Finland Oy sammanställde en rapport över saneringen som överlämnades till kommunen 
17.10.2016. Enligt rapporten var marken efter saneringen inte förorenad eller grundvattnets kvalitet för-
sämrad p.g.a. olyckan, och den närliggande vattentäkten torde inte ha påverkats. Man rekommenderade 
ändå att metanol analyseras i vattenproven som tas vid vattentäkten ett halvår framåt.  
 
Efterbehandlingsåtgärderna vidtogs i samråd med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbot-
ten, som är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller bekämpning av oljeskador och sanering av förorenad 
mark. NTM-centralen gav ett utlåtande om rapporten 15.12.2017. I utlåtandet konstateras att inga för-
orenande ämnen har lämnats kvar i marken så att halterna överstiger tröskelvärdena. 
 
I ett uppföljningsprov som togs av råvattnet vid vattentäkten 3.5.2017 uppmättes en metanolhalt på 3,0 
mg/l. Metanolhalten i råvattnet var med andra ord högre 7,5 månader efter olyckan. NTM-centralen re-
kommenderade därför fortsatt uppföljning av metanol ännu i början av år 2018. I ett prov som togs 
8.2.2018 var metanolhalten < 0,5 mg/l med mätosäkerhet mindre än analysgränsen. I samråd med NTM-
centralen och hälsoövervakningen konstaterades att resultatet var godtagbart och uppföljningen av me-
tanol vid vattentäkten kunde avslutas. 
 
Kostnaderna för saneringen uppgick till 12 922,52 €. Försäkringsbolaget har betalat ersättning, till vissa 
delar utan mervärdesskatt. 
 
Enligt 24 § lagen om bekämpning av oljeskador ska ledaren för bekämpningsarbetet fatta beslut om när 
bekämpningsmyndigheternas åtgärder inte längre krävs. Detta gäller även kommunen i samband med 
efterbehandling. 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Tekniska och miljönämnden tar del av informationen och konstaterar att efterbehandling efter olyckan 
som inträffade 16.9.2016 på Djöstasvägen i Kronoby har utförts i enlighet med bestämmelserna i lagen 
om bekämpning av oljeskador (1673/2009). Inget behov av vidare åtgärder finns, varför bekämpningsar-
betet med hänvisning till 24 § förklaras avslutat. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
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Dnr: TEKNMILJÖ 13/2018 
 
 
20 §. BIDRAG   Skärgårdsrådets anhållan om understöd 2018 

Tekn.chef 
För att Skärgårdsrådet r.f. skall kunna sköta sina åtaganden söker man av kommunerna kring Sju Broars 
Skärgård om ett årligt bidrag från medlemskommunerna. Skärgårdsrådet arbetar för vår skärgårdsnatur 
genom olika verksamhetsformer. Skärgårdsrådet upprätthåller och remmar båtfarleder och tillhandahål-
ler eget sjökort anpassade för farvatten i 7 Broars skärgårds område. Antalet remmar i dessa farleder 
uppgår till ca 1050 st. Dessa remmare bör årligen granskas och vid behov korrigeras eller förnyas. 8 - 10 
% förnyas årligen. Remningsområdet sträcker sig från Stubben i Nykarleby till Ohtakari i Lohtaja. Före-
ningen har också stort ansvar för sjösäkerheten genom att gräva ut igenväxta sund och farleder. Före-
ningen har ca 500 medlemmar och förutom medlemsavgifterna är kommunernas understöd av största 
betydelse för att trygga verksamheten. Föreningen står också inför ett byte av remningsflotten mot en 
mera utpräglad arb.båt. 
 
 I budgeten för verksamhetsåret 2018 har man kalkylerat med följande kommunalbidrag: 
 
 Karleby stad    6 000 € 
 Larsmo     7 000 € 
 Jakobstad    5 000 € 
 Kronoby     3 000 € 
 Pedersöre    3 000 € 
 Nykarleby    2 000 € 
  
 
  Totalt           26  000 €    
 
Bidragsanhållan har tidigare år gått via kommunstyrelsens bidragsanslag men för år 2016 beviljade tek-
niska nämnden ett bidrag om 500 € och för 2017 beviljade man ett anslag på 1 000 € .  
 
 
TEKN. CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Tekniska och miljönämnden beviljar ett föreningsbidrag på 1 000 € åt Skärgårdsrådet för deras verk-
samhet för att upprätthålla och remma farleder och tillhandahålla sjökort samt till farledsskötsel. Anslaget 
belastar momentet allmänna områden/simstränder. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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Dnr: TEKNMILJÖ 14/2018 
 
 
21 §. AVFALLSTRANSPORTER   Ibruktagande av optionsåren 

Tekn. chefen 
Tekniska nämnden har på sitt möte 9.12.2015 valt entreprenörer för kommunens avfallstransporter.  
Rutt 1 Kronoby – Nedervetil området har skötts av Finells Transport Kb. 
Rutt 2 Terjärv området har sköts av T & G Timmerbacka. 
Enligt beslutet uppgörs avtal för två år med option för två år till. 
 
Avtalen för avfallstransporterna uppgjordes den 25.2.2016 
 
I avtalstexten sägs att avtalsperioden är 2 år med möjlighet till option för max två år till och börjar från 
och med den 1.3.2016. 
De offererade priserna är fasta under hela avtalsperioden 2 år. För de möjliga optionsåren korrigeras 
transportkostnaderna en gång i året enligt kostnadsindex för lastbilstrafik (2000 = 100) grundindex nov 
2015 som jämförs med indextalet för nov 2017 och priserna justeras från början av 2018 enlighet med 
skillnaden i indextalen. 
Skillnaden i indextalet mellan nov 2015 - nov 2017  är x.xx % 
 
TEKN.CHEFENS FÖRSLAG 
 
Föreslås att man tar i bruk de två optionsåren med ifrågavarande avfallstransportörerna samt beaktar 
den årliga indexjusteringen. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
 
 
 
 
  

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 
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22 §. VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2017 

Kommunstyrelsen har inbegärt nämndernas verksamhetsberättelse till den 28 februari. 
För varje uppgiftsområde uppgörs en skild redogörelse. 
Nämnder med flere uppgiftsområden bör dessutom uppgöra en sammandragssida för hela nämnden. 
 
Tekniska kansliet har uppgjort verksamhetsberättelser som fogas som Bilaga 1/22 § av 14.3.2018 för 
tiden 1.1 - 31.5.2017 samt Bilaga 2/22 § av 14.3.2018 för tiden 1.6 - 31.12.2017. 
Miljönämndens verksamhetsberättelse för tiden 1.1 - 31.5.2017 Bilaga 3/22 § av 14.3.2018 presenteras 
på mötet. 
Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse för tiden 1.1 - 31.5.2017 Bilaga 4/22 § av 14.3.2018. 
 
Texterna under rubrikerna ” Målsättning och tyngdpunktsområden ”samt” Verksamhetsårets mål-
sättningar ” är införda direkt från budgettexterna 2017. 
 
Allmänt kan konstateras att enligt bokslutssiffrorna har nämndens totala budget underskridits netto med 
hela 174 398 €. Inkomsterna har överskridits med 84 340 € och utgifterna har underskridits med  
90 058 €. 
 
Nämndens nettobudget är bindande för de olika delområdena. Från och med 1.6.2017 sammanslogs 
miljövården och byggnadsövervakningen med tekniska nämnden till en gemensam nämnd tekniska och 
miljönämnden. 
Se Bilaga 5/22 § av 14.3.2018 budgetrapport 2017. 
 
För nämndens övriga verksamhet har vi en nettounderskridning på 41 214 €. 
För Räddningsväsendet har vi en nettounderskridning på 84 501 € 
För Miljövården har vi en nettounderskridning på 52 082 € 
För byggnadsövervakningen en nettoöverskridning på 3 399 € 
  
 
Vad beträffar investeringarna har budgetramarna överskridits med 112 401 € . Den totala investeringen 
låg på 2 358 164  €  för tekniskas del.  Se kommentarer till investeringar Bilaga 6/22 § av 14.3.2018. 
 
Bokslutssiffrorna kan ännu i någon mån förändras och de korrigeras av ekonomikansliet liksom slutliga 
befolkningstalet. 
 
TEKN .CHEF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden tar del av verksamhetsberättelsen och antecknar den till kännedom med eventuella ändringar 
och tillägg. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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23 §. OFFERTER   Samköpsanbud på beläggningsarbeten och vägsalt 2018 

Nejdens kommuner (Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby) har under många år sam-
arbetat kring upphandling av bl.a. kommunaltekniska produkter, eldningsolja samt beläggningsarbeten 
och vägsalt. 
 
Beträffande beläggningsarbeten och vägsalt har det fungerat så att Jakobstad skött anbudsförfrågan på 
beläggningsarbeten medan övriga kommuner turvis handhaft anbudsförfrågan på vägsalt. 
 
Enligt kommunförbundets rekommendation borde man göra ett formellt beslut vilken kommun som fun-
gerar som upphandlare i respektive fråga. 
Varje kommun fattar själv de egentliga upphandlingsbesluten på basen av offerterna. 
 
Beträffande vägsalt har Kronoby begärt nya anbud för 2 år samt med en option på ytterligare 1 år. Offert-
förfrågningar som Bilaga 1/23 § av 14.3.2018. Inkomna anbud framkommer i öppningsprotokollet som 
bifogas som Bilaga 2/23 § av 14.3.2018. 
 
För beläggningsarbeten skall nya anbud inbegäras och Jakobstad stad fungerar som upphandlare. Pla-
nerade objekt framkommer i Bilaga 3/23 § av 14.3.2018.  
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden konstaterar att Jakobstads stad fungerar som upphandlare av beläggningsarbeten 
2018. 
Tekniska nämnden väljer entreprenör för utbredning av saltlösning samt leverantör för vägsalt enligt för-
slag som framgår av bifogade öppningsprotokoll. 
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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24 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 14.3.2018 

• Bokföringsrapport  per 28.2.2018 
• Byggnadskostnadsindex  januari  2018 
• Nedervetil skolas planerings gruppmöten  29.1 och 14.2 
• Ådalens slöjdsals planerings gruppmöte 20.2 och 13.3 
• Beslut i styrelsen 5.3 angående Nedervetil skolas placering 
• Räddningsväsendets verksamhetsberättelse för 2017 
• Inspektionsberättelse över arbetarskyddsinspektion 
• Anskaffning av paketbil till tekniska avdelningen 
• Hörande av föreningarna angående planskötsel / planhyror 
• Miljöhälsovårdens verksamhetsberättelse och bokslut 
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25 §. VÄGAR  Polisrapporterade trafikolyckor i Kronoby kommun under år 2017 

Kommunen har fått ta del av Trafikverkets trafikolycksregister över polisrapporterade trafikolyckor som 
skett under år 2017. Inom Kronoby kommuns område rapporterades totalt 47 trafikolyckor. År 2016 och 
2015 hade vi också 47 olyckor. Största delen av olyckorna skedde på landsvägarna, 44 st.  
På kommunens områden så skedde 1 olycka vid Terjärv skolgård där en blev skadad och 1 älgkrock vid 
Gökbackavägen och 1 plåtkrock vid Näsevägen.  
Inga olyckor med dödlig utgång inträffade men 12 personer skadades i olyckorna. Från registret får man 
den exakta platsen var olyckan har skett och av vilken typ det har varit samt en hel del information om 
datum, klockslag, väder- och vägförhållanden, m.m. 
Något uppseendeväckande är att nästan hälften av olyckorna på landsvägarna förekom då vägbanan 
var isig eller slaskig, vilket nog kan härledas till det dåliga vintervägunderhållet under år 2017.  
Viltolyckorna var igen de mest förekommande; 16 st. olyckor har varit viltolyckor och 2 blev skadade. Det 
är på riksvägarna som de flesta viltolyckorna sker.  
 
Kartor över platserna där olyckorna har skett förevisas på mötet. 
 
TEKNISKA CHEFENS FÖRSLAG: 
 
Tekniska nämnden antecknar rapporten till kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Förslaget godkännes. 
__________ 
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunal-
lagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 
134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 20, 21 
 
 
 
ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 
 
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. 
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är 
 
Tekniska och miljönämnden i Kronoby kommun 
Säbråvägen 2 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
 
 
Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Omprövningens innehåll 
 
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall 
undertecknas av den som framställer den. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till 
Marknadsdomstolen PB 116, 00131  HELSINGFORS 
Paragrafer: 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär en-
dast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, 
kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kom-
munen. 
 
Besvärsmyndighet är:                Vasa förvaltningsdomstol 
                 PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
                 Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:   
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-
adress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av en ändrings-
sökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 
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