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Kungörelse    En ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen   
 
Sökande 

Nymans Lantbruk Ab 

 

Verksamhet enligt ansökan 

Ansökan gäller befintlig mjölkproduktion och utvidgning av verksamheten. Verksam-

heten utvidgas, på fastigheten Nymark 288-411-121-6 i Kronoby kommun, genom att 

den befintliga lösdriftsladugården byggs ut, en ny ladugård för kalvar och en för kvigor 

byggs samt en ny gödselstad byggs. På fastigheten Lillind 288-411-121-1 byggs två 

nya flytgödselbehållare och på fastighet Flåttvik 288-411-14-20 en ny plansilo. Miljö-

tillstånd söks för hållande av sammanlagt 351 mjölkkor, 255 kvigor och 125 kalvar 

(under 6 mån).  

 
Det centrala innehållet i ansökan 

Ett sammandrag av ansökan har bifogats. 

 
Framläggande av kungörelsen och handlingarna 

Denna kungörelse hålls framlagd 5.3. – 4.4.2018 på den officiella anslagstavlan i 

Kronoby kommun. Kungörelsen samt ansökningshandlingarna till väsentliga delar kan 

även läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. En allmän dator med vilken man kan ta del 

av handlingarna är i bruk vid biblioteket i Kronoby kommun (på adressen Kyrkvägen 

6). 

 

Inlämnande av anmärkningar och åsikter 

Anmärkningar med anledning av ansökan kan framställas av dem, vilkas rätt eller för-

del saken kan beröra (parterna). Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med 

anledning av ansökan. I skrivelsen skall anmärkarens namn, adress, fastighetens 

namn, fastighetsbeteckning och kommun samt den ansökan det gäller och ärendets 

diarienummer LSSVI/3665/2017 nämnas. Anmärkningar och åsikter ska inlämnas 

senast 4.4.2018 i första hand med användning av den elektroniska blanketten för in-

lämnande av anmärkningar www.rfv.fi/anmarkning eller elektroniskt registra-

tur.vastra@rfv.fi. Anmärkningarna eller åsikterna kan också sändas per post (Region-

förvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Miljötillstånd, PB 200, 65101 Vasa). 

Fastighetens delägare ombeds informera även eventuella övriga ägare och inneha-

vare av fastigheten om denna kungörelse. 

 

Tilläggsuppgifter ges av  

Miljöinspektör Åsa Eriksson, tfn 0295 018 747, fornamn.efternamn@rfv.fi. 
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SAMMANDRAG 
 

Ansökan gäller befintlig mjölkproduktion och utvidgning av verksamheten. Verksamheten ut-
vidgas, på fastigheten Nymark 288-411-121-6 i Kronoby kommun, genom att den befintliga 
lösdriftsladugården byggs ut, en ny ladugård för kalvar och en för kvigor byggs samt en ny 
gödselstad byggs. På fastigheten Lillind 288-411-121-1 byggs två nya flytgödselbehållare 
och på fastighet Flåttvik 288-411-14-20 en ny plansilo. Miljötillstånd söks för hållande av 
sammanlagt 351 mjölkkor, 255 kvigor och 125 kalvar (under 6 mån). 
 
Gödselhanteringen för mjölkkor och kvigor fungerar enligt flytgödselmetoden. Kalvar under 6 
månader är på ströbädd. 
 
På fastigheten Lillind 288-411-121-1, nordväst om djurstallen, kommer två flytgödselbehål-
lare av betong att byggas. Behållarnas volym kommer att vara ca 3 200 m3/behållare. På fas-
tigheten Nymark 288-411-121-6 finns en flytgödselbehållare av betong med en volym på ca 
2 640 m3. På fastigheterna Vildkärr 288-411-13-87 och Raiskangas 51-403-2-117 finns två 
fjärrflytgödselbehållare av betong, vilkas volym på ca 1 320 m3/behållare. Dessutom hyr sö-
kanden en ca 1 320 m3 stor flytgödselbehållare. På fastigheten Nymark 288-411-121-6 
byggs en ny gödselstad, vars volym kommer att vara ca 860 m3 (ca 260 m2). Gödselstaden 
kommer att förses med plåttak. Den totala lagringsvolymen för flytgödsel är ca 13 000 m3 och 
gödselstadsutrymmet ca 860 m3. Gödseln använd som gödselmedel på åker. 
 
Tvättvattnet från mjölkrummet (ca 800 m3/år) och övrigt tvättvatten från djurstallet leds till 
flytgödselbehållare. Enligt ansökan leds avloppsvattnen från de sociala utrymmena till en slu-
ten behållare (15 m3). En del av den förtorkade ensilage lagras i plansilon och en del rundba-
las. Den pressade vätskan från plansilon leds till sluten behållare. 
 
 
 

 
 


