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KUNGÖRELSE  

Tillståndsansökan enligt vattenlagen 

 

Sökande Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för 

miljö och naturresurser 

 
Ärende Ansökan för översyn av de till regleringen av sjögruppen i Perho ås 

mellersta del hörande tillståndsvillkoren och för ändring av de till byggandet 

av Säksfors fiskväg hörande tillståndsvillkoren, Kronoby, Kaustby, Karleby 

 

Ansökans huvudsakliga innehåll 
 

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Södra Österbotten ansöker om översyn av tillståndsvillkoren 
i vattentillståndet som gäller regleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta 
del i enlighet med tillståndsvillkor 17 i Västra Finlands miljötillståndsverks 
beslut nr 175/2007/3. Till ansökan ska bifogas resultaten från kontrollerna 
som avses i tillståndsvillkor 13) för kontrollperioden 2009–2017 gällande 
bland andra hydrologi, vattendragets status, vattenkvalitet, utrotningshotade 
djur- och växtarter vid åns stränderna, Isosaari översvämningslund och 
Kaitfors lund, fisk-, nejonögons- och kräftbestånd samt uppföljning av fisket 
av dessa och resultaten av fiskeriekonomiska vårdåtgärder.   
 
Därtill ansöker sökanden om översyn av tillståndsvillkoren i Västra Finlands 
miljötillståndsverks beslut nr 64/2004/3 gällande bygget av Säksfors fiskväg 
på grund av att man upptäckt brister i hur fiskvägen fungerar. Sökanden 
ansöker därtill om ändring av tillståndsvillkor 12) i Regionförvaltningsverket i 
Västra och Inre Finlands beslut nr 75/2015/2 som gäller ändring av 
överflyttnings- och utplanteringsskyldigheten av nejonögon.  
 
Ansökan innehåller förslag till översyn av tillståndsvillkor 6) 12), 13) och 17) 
i beslut nr 175/2007/3 och tillståndsvillkor 1), 6) och 8) i beslut nr 64/2004/3 
samt ändring av tillståndsvillkor 12) i beslut nr 75/2015/2.  
 
 

Ändringar i stadgarna om vattenföring   
Sökanden föreslår ändringar i Kaitfors kraftverks korttidsreglering samt 
ökade flöden i Kaitfors gamla fåra under perioden september till mitten av 
oktober genom ändringar i tillståndsvillkor 6) i beslutet nr 175/2007/3 och 
tillståndsvillkor 6) i beslutet nr 64/2004/3. Enligt ändringsförslaget är 
korttidsreglering helt förbjuden under den aktuella tidsperioden då Perho ås 
dygnsmedelvattenföring är minst 12 m3/s. Samtidigt ska ett flöde om minst 
2,0 m3/s ledas till Kaitfors gamla fåra. Om dygnsmedelvattenföringen under 
den aktuella tidsperioden är under 12 m3/s begränsas korttidsregleringen 
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och vatten leds i den gamla fåran så att det under en 7 dygns kontrollperiod 
finns en två dygns icke-reglerad period då vattenföringen ska vara minst 2 
m3/s enligt det föreslagna tillståndsvillkoret. Dessutom ska vattenföringen till 
den gamla fåran ökas med 0,3 m3/s under slutet av oktober (16.10–31.10) 
genom att hålla röret i samband med regleringsdammen öppet.   
 
För att öka vattenföringen i Kaitfors gamla fåra ansöker sökanden om 
ändring av tillståndsvillkor 1) i beslutet nr 64/2004/3 så att det blir möjligt att 
anlägga ett nytt rör för tilläggsbevattning invid fiskvägen enligt en separat 
plan som är bifogad ansökan. Sökanden har avtalat om anläggningen av 
röret med de aktuella fastighetsägarna. Enligt sökanden ska kontrollplanen 
för hur fiskvägen fungerar godkännas hos fiskerimyndigheten efter att 
ansökningsärendet vunnit laga kraft.  
 
Målet med ändringarna är att få Säksfors fiskväg att fungera bättre, att 
förbättra lekförhållandena för höstlekande fiskar och kräftan i Perho ås nedre 
lopp samt att trygga lekvandringen för vandringsfiskar och nejonögon. 
Sökanden har med kraftbolaget avtalat om kraftekonomiska förluster som 
ändringen orsakar.  
 
Efter ändringarna ökar lågvattenföringarna i den gamla fåran under perioden 
1.9–31.10 under sådana år då inflödet till Storträsket är mindre än 
maximiavtappningen vid Kaitfors kraftverk (~48 m3/s). Jämfört med nuläget 
ökar då lågvattenföringen mellan Säksfors och den nedre kanalen vid 
Kaitfors kraftverk med 0,9 m3/s under tidsperioden 1.9– 15.10 och med 0,3 
m3/s under tidsperioden 16.10– 31.10. Jämfört med nuläget innebär det en 
ökning i lågvattenföringen om cirka 80 % i september, 150 % under de två 
första veckorna i oktober och 40 % under de två sista veckorna i oktober. 
Den beräknade konsekvensen för lågvattenstånden av den ökade 
lågvattenföringen är enligt sökanden +1–3 cm. Ändringarna medför inte 
konsekvenser för högvattenstånden eller medelvattenstånden.  
 

 Ändringar i fiskeriekonomiska kompensationer  
På grund av det dåliga resultatet av utplanteringarna av nejonöga enligt 
skyldigheten i det gällande tillståndet föreslår sökanden att tillståndsvillkor 
12) i beslutet nr 75/2015/2 ändras så att utplanteringar i framtiden bara görs 
i sådana områden ovanför regleringsdammen som är lämpliga med hänsyn 
till fortplantningen av nejonögon och larvproduktionen. Därtill föreslår 
sökanden att den nuvarande årliga utplanteringsskyldigheten om 15 milj. 
nejonögalarver ersätts med 2 miljoner minst 7,5 mm långa pigmenterade 
nejonögalarver som kommit över det första larvstadiet och kan gräva sig in i 
bottensedimentet. Enligt förslaget ska utplanteringsmängderna av 
vandringssik och havsöring samt överflyttningsmängderna modernejonögon 
behållas oförändrade. Ansökan innehåller ett förslag till ny utplanteringsplan.   
 

Övriga ändringsförslag 
Sökanden föreslår att man avstår från den tidsgräns för översynen av 
tillståndsvillkoren för korttidsregleringen som avses i tillståndsvillkor 17) i 
beslutet nr 175/2007/3. Enligt sökanden har man fått tillräcklig information 
om regleringen och dess verkningar och konsekvenserna av projektet har 
hunnit stabiliseras under 35 års tid. Dessutom har skador som projektet har 
medfört och kommer att medföra ersatts med kompensationsåtgärder och 
engångsersättningar i pengar. Enligt sökanden är de ändringar som nu 
föreslås i den rådande stadgan om vattenföring ringa, och de inverkar inte 
på områdets naturekonomi eller annan användning på ett så betydande sätt 
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att det fortsättningsvis skulle vara nödvändigt att med jämna mellanrum se 
över tillståndsvillkoren för projektet.  
 
Därtill föreslår sökanden godkännande av de till ansökan bifogade nya 
kontrollplanerna för kontroll av projektets verkningar på vattendraget och 
fiskeriekonomiska verkningar samt resultatet av de fiskeriekonomiska 
vårdåtgärderna genom ändringar i tillståndsvillkor 13) i beslut nr 175/2007/3. 
Enligt tillståndshavaren har projektets verkningar på översvämningsängar, -
skogar och -lundar i sjö- och åområdet samt på utterbeståndet i åområdet 
stabiliserats till den grad att kontrollerna till denna del kan avslutas. Enligt 
sökandens förslag kan kontrollplanen senare ändras på ett sätt som 
godkänns av den behöriga myndigheten.   
 

Skillnader mellan höjdsystemen   
      I de gällande tillstånden är höjdanteckningarna presenterade i N43-systemet. 

N2000-höjdsystemets skillnad är +56 cm jämfört med N43-systemet i 
projektområdet. Den övre gränsen för regleringen i Storträsket i sjögruppen 
är +44,00 m i N43-systemet och +44,56 m i N2000-systemet. 

 
Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna 

Denna kungörelse hålls framlagd 19.9. – 19.10.2018 på anslagstavlorna i 
Kronoby och Kaustby kommuner, Karleby stad och på anslagstavlan i 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Kungörelsen och 
ansökan kan dessutom läsas på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu.fi  
 
I Kronoby kommuns bibliotek (huvudbiblioteket i Kronoby, Kyrkvägen 6 och 
Nedervetil bibliotek, Murickvägen 5), Kaustby kommunkansli (Laihiantie 50, 
1:a vån.) och Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3) finns datorer för 
allmänheten där man kan se på handlingarna. 
 

 
Framställande av anmärkningar och åsikter 

Anmärkningar med anledning av ansökan får framställas av dem vars rätt 

eller intresse ärendet kan beröra (parterna). Utlåtande begärs av berörda 

myndigheter. Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning 

av ansökan. 

 

Skriftliga anmärkningar och åsikter kan formuleras fritt. 

Anvisningar om hur man framställer en anmärkning 

Av anmärkningen ska framgå följande: 

- den som gör anmärkningens namn, postadress, eventuell e-postadress 

och telefonnummer  

- sökandens namn, ärendet och diarienumret som anges ovan;  

LSSAVI/7014/2017 

- namnet på anmärkarens fastighet, registernummer, fastighetsregisterby 

och kommun (fastighetsbeteckning) 

- preciserade yrkanden och grunderna för dem 
- underskrift av den som framställer anmärkningen eller ombudet, om 

anmärkningen inte lämnas in elektroniskt 
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan tillförlitlig utredning över 

ombudets behörighet. 
 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu.fi
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Vi ber att anmärkningar och åsikter inlämnas senast 19.10.2018 i första hand 
genom att använda den elektroniska blanketten för anmärkningar  
www.rfv.fi/anmarkning eller elektroniskt (registratur.vastra@rfv.fi) eller 
skriftligen per post (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
Miljötillstånd, PB 200, 65101 Vasa). 
 

Delgivning till delägare av fastigheten 
Den som är delägare i en fastighet ombeds förmedla den här delgivningen 
till fastighetens övriga ägare eller innehavare. 
 

Delgivning till delägarna i icke organiserade delägarlag 

Projektet som nämns i ansökan kan ha följder också för följande samfällda 

mark- eller vattenområden:  

  272-404-876-3   Perho-Älv, Kallinen (404) 
                  272-402-876-2   Perho-Älv, Närvilä (402) 
                  272-413-876-1   Vesialue (74-404-876-1, 272-413-876-1, 924-407-876-1),  
                                             Sokoja (413) 

                   272-409-876-1   Perho Älv, Linnusperä (409) 
                  272-415-876-1   Perho Älv (272-415-876-1, 924-409-876-1), Oivu (415) 
 

Ytterligare upplysningar ger 

miljööverinspektör Tanja Honkela, tfn 0295 018 750 (på finska)  

miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 (på finska och svenska)  

email fornamn.efternamn@rfv.fi  
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