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INLEDNING 
 

Via en motion i stadsfullmäktige om havsnära boende har det aktualiserats att fastställa prin-
ciper för förändring av fritidsboende till fast boende.  Stadsdirektör Gustav Skuthälla har å 
tjänstens vägnar tillsatt en arbetsgrupp som skall utarbeta principerna.  
Antalet intresserade fritidsbostadsägare, som vill ändra om till  permanent bostad, har ökat 
under de senaste åren. Därför skulle det vara till stor hjälp att redan i beredningsskedet kun-
na redogöra för vilka principer och krav som gäller vid förändring till fast bostad.  
 
Lagstiftningen har varit restriktiv till omändring  till permanent boende men en ändring kom-
mer att ske.  Statsrådet har för sin del godkänt principbeslutet om utvecklandet av skärgår-
den för åren 2004 - 2006. Med beslutet möjliggörs ett ökat boende i fritidsbostäder samt ut-
vecklandet av en del av fritidsboendet till permanent boende genom att styrningen av byg-
gandet i anslutning till detta utvecklas.  
 

 Förändring till fast boende är positivt så till tillvida att det eventuellt kan ge en viss inflyttning 
  eller att folk vistas längre på orten. 
  Men det betyder också samtidigt att staden åläggs uppgifter som skall ombesörjas på sätt  
 eller annat.  Det gäller bl.a skolskjutsar och vägunderhåll. Arbetsgruppen strävar till att  
 utarbeta optimala principer som ger möjlighet till nytt fast boende längs stränderna med 
  beaktande av de kostnader som ålägges staden.  

  
  
  
1 UTGÅNGSLÄGE 

 
1.1 Strandgeneralplan 
   
 Strandgeneralplanen för havsstränderna i Närpes är fastställd av Västra Finlands miljöcent
 ral  16.2.2000. Vid uppgörande av strandgeneralplanen var målsättningen att områden för 
 fast bosättning reserveras endast i anslutning till befintlig fast bebyggelse. I samband med 
 revideringen av delgeneralplanen för Nämpnäs by, som godkändes av stadsfullmäktige 
 8.3.2005,  förstorades området för fast bosättning.  
 
 
1.2 Bygglovsförfarande 
  
 Sektionen för byggnadstillsyn beviljar idag direkt bygglov både för fritidsboende och fast  
 bosättning under förutsättning att ansökan följer strandgeneralplanen.  Om byggrätt finns 
 men användningsändamålet avviker från planen behandlas undantagslovet av stadsstyrel
 sen. Om byggrätt  saknas behandlas undantagslovet av Västra Finlands miljöcentral.  
 
 För förändring av fritidsbostad till fast boende krävs  bygglov och om området i planen är 
 reserverat för fritidsboende krävs stadsstyrelsens undantagslov. 
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2 SAMHÄLLSKOSTNADER 
 

 I och med att bygglov beviljas för fast boende innebär det samtidigt att staden tar på sig 
  ansvaret för uppgifter (samhällskostnader) som skall ombesörjas på sätt  eller annat 

 
 
 2.1 Vägunderhåll 
 
 Staden  fastställer årligen bidragsprocenten för sommarunderhåll av enskilda vägar. En för
 utsättning för att erhålla vägbidrag är att för vägen bildats väg. Bidragsberättigade vägar är: 
  
  A-klass:  vägar berättigade till statsbidrag 
  B-klass:  vägar som är minst 200 m långa och med fast bosättning omfattande 5 
   eller flera hushåll samt vägar med betydande genomfartstrafik 
  C-klass: vägar som är minst 200 m långa med fast bosättning omfattande mindre 
   än 5 hushåll samt vägar med ringa genomfartstrafik 
 
 Vägbidrag år 2006  
 
  A-klass vägar 614,8 €/km. B-klass vägar 526,8 €/km och C-klass vägar 342,8 €/km. 
 
 
 Snöröjningen kostar staden ca 500 €/km/säsong. 
 
 2.2 Skolskjutsar 
 Enligt lagen om grundläggande utbildning är staden/kommunen skyldig att anordna skol
 skjutsar. Om elever i grundläggande utbildning har längre än fem kilometer till skolan eller 
 om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, an
 strängande eller farlig, har eleven rätt till fri skolskjuts eller till ett tillräckligt understöd för 
 transport eller ledsagande till skolan. 
 
 Idag ordnas skolskjuts för klasserna 1 - 3 när vägsträckan är över tre kilometer 
 och för klasserna 4 och över när vägsträckan är över fem kilometer. För förskoleelever orda
 nas skjuts om man har längre än 2 kilometer. 
 
  
 2.3 Övriga kostnader: 
 
 2.3.1 Elförsörjning/Vägbelysning: 
 Alla äldre ledningar till fritidsstugor är inte dimensionerade för att klara de effekter som 
 fast bosättning förutsätter. Beviljande av bygglov för fast bosättning på dylika områden kan 
 betyda dyra investeringar för elbolagen  då ledningarna skall byggas om. 
 
 Byggande av vägbelysning med bidrag från staden handhas av tekniska nämnden i enlighet 
 med av fullmäktige fastställda kriterier och inom ramen för beviljade budgetmedel. 
 
 
 2.3.2 Vatten och avlopp: 
 En ägare eller innehavare av fastighet är alltid skyldig att ombesörja vattenförsörjning och 
 avloppshantering på sin fastighet på sätt som bestäms i lag (hälsoskyddslagen,  miljöskydds
 lagen, markanvändnings- och bygglagen, lagen om vattentjänster samt med stöd av dessa 
 lagar utfärdade bestämmelser). 
 Inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde sköter vattentjänstverket vattentjänsterna och 
 de fastighetsvisa vattentjänsterna ordnas genom anslutning till vattentjänstverkets lednings
 nät. 
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 Fullmäktige godkänner verksamhetsområdet för ett vattentjänstverk. Verksamhetsområdet 
 skall vara sådant att verket kan anses vara kapabelt att på ett ekonomiskt och ändamålsen
 ligt sätt sköta de vattentjänster, som verket ansvarar för. 
 
 
 
 
3 HUVUDPRINCIPER  FÖR BEVILJANDE AV FÖRÄNDRING FRITIDSBOSTAD TILL FAST BO-
ENDE 
 
 Områden som kan ändras till fast boende 
 Med beaktande av samhällskostnader bör byggplatsen ligga inom 3 km:s radie från stadens 
 skolor eller inom 500 m:s avstånd från befintlig fast bosättning. Dessutom beaktas områden 
 som har utbyggd infrastruktur (t.ex. Småholmarna på norra Eskilsö) eller mindre områden 
 mellan fasta bosättningar  som redan har ordnad service (t.ex området längs Skrattnäsvägen 
 mellan Klobben och Svalskulla). Enskilda hus som inte ansluter till övrig fast bosättning be
 aktas inte. Fast bosättning förordas endast på fastlandet och holmar med ordnad vägförbin
 delse.  De områden  inom vilka man kan söka om ändring till fast boende framgår av bilagda 
 kartor. 
 
 Byggplatsens storlek och byggandets omfattning vid havsnära boende 
 Byggplatsens areal ska vara minst 3.000 m2 med möjlighet att anlägga markbädd. 
 Totala byggrätten på strandtomt e = 0,10 och maximalt 350 m2. 
 Byggrätt för bostadshus/fritidshus maximalt 250 m2. 
 Byggrätt för strandbastu maximalt 35 m2. 
 Byggrätt för arbetslokal / lagerbyggnad maximalt 100 m2. 
 Byggplatsens markhöjd ska vara minst + två meter. 
 
 Byggandets omfattning avgörs slutligen i revideringen av byggnadsordningen. 
 
  
 Tillgång till kommunalteknik 
 Fastighetsägaren bekostar och ordnar tillgång till vatten som fyller kraven för hushållsvatten, 
 el och vägförbindelser. El.distributörens samtycke skall bifogas ansökan. 
 
 
 Behandling av avloppsvatten 
 Alternativ 1 Allmänt avloppsnät. 
 Alternativ2 Avlopp från vattenklosett avleds i sluten tank och gråvatten avleds i mark
   bädd eller infiltrering, alternativt minireningsverk. 
 
 
     Närpes den 29 augusti 2006. 
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