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Överföringsförslag av fristående områden (enklaver) som föreslås överföras 
från Bötom kommun till Kristinestad 

 

Lantmäteriverket har med stöd av 3 § i lagen om överföring av små fri-
stående områden från en kommun till en annan (1197/1997) uppgjort föl-
jande förteckning över de fristående områden, dvs. enklaver, som Lantmä-
teriverket med sitt beslut föreslår att ska överföras från Bötom kommun till 
Kristinestad. Till förteckningen bifogas kartor över de områden som föreslås 
överföras. Bestämmelser om förutsättningarna för överföring av områden 
finns i 2 § i den nämnda lagen. 

Enligt nämdna lag ska överföringsförlaget tillkännages i enlighet med 62 a § 
i förvaltningslagen genom offentlig delgivning på myndighetens webbplats. 
Tillkännagivandet ska också i enlighet med 108 § offentliggöras på kommu-
nens webbplats. Dessutom ska förteckningen offentliggöras per brev till de 
berörda kommunerna och till de ägare av områden vilka med adressuppgif-
ter kan fås fram med skäligt besvär. 

Denna förteckning med kartor tillkännages 12.5.2020 – 18.6.2020 som en 
offentlig delgivning på Lantmäteriverkets webbplats  
https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kungorelser (andra kungörelser). 

En berörd kommun och områdesägare har rätt att framställa anmärkningar 
mot överföringsförslaget inom 30 dagar från det att delfåendet av den of-
fentliga delgivningen anses ha ägt rum. Delfåendet av en offentlig delgiv-
ning anses ha ägt rum på den sjunde dagen efter att den offentliggjorts i 
myndighetens datanät. 

Därmed ska eventuella anmärkningar lämnas till Lantmäteriverkets registra-
torskontor senast 18.6.2020. I samband med anmärkningen ska ärendets 
ärendebeteckning MML 10147/04 03 01/2020 nämnas. 

Efter utgången av den tid som reserverats för anmärkningar fattar Lantmä-
teriverket beslut om kommunöverföringen. Beslutet publiceras i Officiella 
tidningen. Dessutom skickas en kopia av beslutet till de behöriga myndig-
heterna och berörda kommunerna samt till de markägare vilka med adress-
uppgifter kan fås fram med skäligt besvär. 

https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Från Bötom kommun föreslås överföras till Kristinestad följande re-
gisterenheter och delar av registerenheter. 

Fristående område A (se karta), areal 23,36 ha. 

Registerenheter  Ägare 

218-401-16-16 Rannikko i sin helhet Teemu Antero Paasivirta 

218-401-16-42 Rinnemaa i sin helhet  Teemu Antero Paasivirta 

218-401-16-44 Hekkala i sin helhet  Mauno Toivo Ilmari Marttunens 
   dödsbo 

218-401-16-45 Kivelä i sin helhet Johanna Kristiina Kivelä 
   Juha Tuomas Kivelä 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Frågor om överföringsförslaget besvaras av registeringenjör (DI) Janne-
Ville Kinnunen 

 
 

   Elektroniskt undertecknad av 
Direktör   Heikki Lind 

 
 
 
     Elektroniskt undertecknad av 
  Registeringenjör (DI)  Janne-Ville Kinnunen 
 
 
 
 
Bilagor: Kartor över de områden som föreslås överföras. 
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