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35 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
__________ 
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36 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Jan Sjölund till protokolljusterare. 
__________ 
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37 §. BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Förslag för miljönämndens 
uppgiftsområden 

Kommunstyrelsen inbegär miljönämndens förslag till budget för år 2013 samt ekonomiplan 
för åren 2013-2015. Övergripande strategiska mål, i enlighet med kommunens strategiplan 
2015, skall även ingå i budgeten. 
 
Kommunfullmäktige har utfärdat följande ramar för driftsbudgeten 2013: 
 
  Utgifter  Inkomster                Netto 
MILJÖNÄMNDEN 294 500  4 000                290 500 
 
Miljönämnden fördelar själv anslagen mellan sina uppgiftsområden inom given nettoram.  
 
Miljövårdssekreterarens förslag till budget år 2013 bifogas som bilaga 1/37 § av den 
18.9.2012. Förslag till ekonomiplan 2013-2015 samt textdel bifogas som bilaga 2 och 3/37 § 
av den 18.9.2012. De strategiska målen framgår av textdelen. 
 
Budgetförslaget har gjorts upp utgående från bokslut 2011, budget 2012, bokföringsrapport  
augusti 2012 samt Mellersta Österbottens miljöhälsovårds budgetförslag 2013.  
 
Budgetförslaget överskrider given nettoram med 21 708 €. Mellersta Österbottens miljöhäl-
sovård föreslår i sin budget att en ny hälsoinspektörstjänst inrättas och en halv hälsovårdsve-
terinärtjänst omändras till heltidstjänst. Överskridningen beror i sin helhet på detta. Miljöhäl-
sovårdsnämnden i Karleby har godkänt budgetförslaget och ärendet avgörs av stadsstyrel-
sen i november/december. Då torde också medlemskommunerna höras. 
 
För miljövårdens del innehåller budgetförslaget inga större ändringar jämfört med budgeten 
2012. Löneanslagen har höjts med 2,5 % enligt direktiv från ekonomikansliet. Mindre juster-
ingar i övriga anslag har gjorts där det på basen av bokslut och bokföringsrapport har konsta-
terats vara nödvändigt. 
 
Anslag för köp av experttjänster (4340) gällande bioindikatorundersökning, övervakning av 
miljötillstånd samt avloppsrådgivning reserveras även år 2013. Bioindikatorundersökningen 
görs i år och anslag finns i år, men det är sannolikt att fakturering sker först efter nyår, då 
rapporten är klar. Anslagen som i år var tänkta att användas för köp av tjänster för att sköta 
övervakning av miljötillståndspliktig verksamhet samt för köp av avloppsrådgivningstjänster 
har inte använts. Anslagen bibehålls i budgetförslaget år 2013 eftersom behovet av tjänster-
na kvarstår. 
 
Anslag för EU- och övriga projekt (4743) behövs fortsättningsvis. Ett pågående projekt där 
kostnader uppstår år 2013 är restaureringen av Lotassjön. Planeringen av restaureringen av 
Rekijärvi och nyregleringen av Djupsjön och sjögruppen ovanom Grundfors damm fortsätter i 
NTM-centralens regi. Genomförande av åtgärder torde bli aktuellt mot slutet av perioden och 
kan fordra kommunal delfinansiering, vilket har noterats i ekonomiplanen. Ett annat projekt 
lett av Karleby stads miljöbyrå gällande minskning av surhetsbelastningen på Perho å är 
också aktuellt. Det är oklart om kostnader för detta uppstår för Kronobys del år 2013. Även 
andra, nya projekt kan bli aktuella.  
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner förslaget till budget 2013, ekonomiplan 2013-2015 samt strategis-
ka mål i enlighet med bilagorna 1-3/37 § av den 18.9.2012.  
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 10/2012 
 
 
38 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Knutars Pälsfarm Ab 

Knutars Pälsfarm Ab ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning 
av pälsdjursfarm. Ansökan gäller byggande av nya skugghus på lägenheterna Rävfarm RNr 
64:0 och Minkfarm RNr 33:37 i Överbråtö by i Kronoby kommun.  
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b). 
 
Beviljade tillstånd 
 
Miljönämnden har beviljat miljötillstånd enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) 
för verksamheten 29.6.1994 (22 §). Tillståndet gäller 796 m skugghus och max. 500 avels-
rävhonor med valpar. Genom miljötillståndsbeslutet upphävdes  hälsovårdsnämndens över-
vakningsavdelnings beslut om förläggningstillstånd 17.5.1979 § 123. 
 
Placering 
 
Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område. Inga stör-
bara  objekt finns i närheten. Det närmaste bostadshuset finns på ca 850 m avstånd. Päls-
farmen är inte belägen på viktigt grundvattenområde. Placeringen framgår av bilaga 1 och 
2/38  § av den 18.9.2012.  
 
Verksamhetens nuläge 
 
På farmen finns 8 st skugghus, totalt 790 m. Enligt ansökan finns det i nuläget plats för totalt 
2 376 rävar (ca 340 avelshonor med valpar). 
 
Farmområdet är omkretsdikat. De befintliga skugghusen har inga vattentäta underlag. Om-
rådets areal är ca 1,5 ha, varav planerade byggnader på ca 0,4 ha. 
 
För lagring av gödseln finns en gödselplatta, ca 240 m2. På området finns också ett päls-
ningshus samt en förrådsbyggnad. I augusti 2012 beviljades bygglov för ett nytt servicehus. 
 
Planerade åtgärder 
 
Enligt ansökan byggs fem nya, 62,5 m långa skugghus på den västra sidan av farmen. Efter 
utbyggnaden blir den totala längden skugghus på farmen 1 102,5 m. Man räknar med att få 
plats för max. 482 avelsrävhonor eller 3 376 rävar (i medeltal 6 valpar per hona). Produktio-
nen uppskattas till 2 900 skinn per år. De nya skugghusen byggs med tätt underlag. Dräne-
ringsrör leder vätska från underlagen till vattentäta lakvattenbrunnar. 
 
På den nordvästra sidan om skugghusen byggs ett grusfilter (32 m2), i vilket dräneringsvatt-
net från den del av farmen, där skugghusen inte har täta underlag, renas. Det renade vattnet 
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leds vidare till ett öppet dike. Enligt ansökan tas grusfiltret i bruk inom två år efter att miljötill-
ståndet vunnit laga kraft. 
 
Uppgifter om verksamheten 
 
Skugghusens underlag är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från den yttre 
kanten av buren. Husen har takrännor. 
 
Torrströ används för att binda urinen. Ca 200 lös-m3 halm används årligen. Ett 2 x 5 cm 
tjockt ströskikt breds ut under burarna. Ströskiktet byts 2 ggr per år. Utgödsling sker 1-2 ggr 
per år. Gödseln lagras på gödselplattan och sprids på åkrar med spridningsavtal (24 ha).  
 
Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av utrustningen (6 m3 per år) till slutna behållare 
(2 x 1,5 m3).  Avloppsvattnet från pälsningshuset (10 m3 per år) leds också till en sluten 
brunn (2 m3). Enligt ansökan åtgärdas avloppet enligt förordningen om avlopp på glesbyg-
den. 
 
Pälsdjurskroppar och pälsningsfett tas emot av foderleverantören. Självdöda djur (ca 100 
st/år) fryses ner och förs till destruktion. Pälsningsspån utan fett återanvänds som energi av 
lokala användare. Träavfall används som energi för eget bruk. Plast samt spillolja, batterier, 
lysrör och övrigt farligt avfall förs till Ekorosk.  
 
Farmen har en egen bränslecistern, vars volym är 1 300 l. Cisternen är försedd med låsme-
kanism. På farmen finns andra oljeprodukter högst 180 l, som förvaras inomhus. 
 
Farmen är ansluten till kommunal vattenledning. 
 
Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport dagligen samt gödsel-
transport med traktor ca 150 m3 per år. Trafik med person-/paketbil sker 4-6 ggr per dygn 
året runt. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 14.8-
12.9.2012. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 10.8.2012. Under fatalietiden (30 
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
Utlåtande har inbegärts av Mellersta Österbottens miljöhälsovård med anledning av ansö-
kan. Utlåtande har inlämnats 14.9.2012, bilaga 3/38 § av den 18.9.2012. Sökanden har be-
retts möjlighet att avge bemötande med anledning av utlåtandet. Inget bemötande har inläm-
nats. 
 
Besök på farmen gjordes 13.9.2012. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar Knutars Pälsfarm Ab miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för 
verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Rävfarm RNr 64:0 och Mink-
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farm RNr 33:37 i Överbråtö by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller  uppfödning av päls-
djur motsvarande max. 482 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 1 102,5 m. Det tota-
la antalet djur på farmen får motsvara max. 3 376 rävar. Skugghusen och gödsellagret är 
placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och 
kartor.  
 
Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmom-
rådet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet med an-
sökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet bör vara 
byggt och taget i bruk senast 31.10.2013. Reningssystemet skall skötas regelbundet 
så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom 
provtagning. 

 
2. Grunden för skugghusen bör vara minst 30 cm högre än omgivningen, så att ytvatten 

inte rinner in under husen. Rikligt med strö (halm, torv) bör användas under burarna 
för att förhindra urlakning och minska luktolägenheterna. 

 
3. Under de nya skugghusen skall underlaget göras vattentätt, t.ex. genom att  använda 

en minst 0,5 mm tjock duk av HDPE eller annat motsvarande material. Vätska från 
underlaget skall tas tillvara i vattentät brunn och behandlas som övrig gödsel. 

 
4. Takkanterna på skugghusen bör sträcka sig minst 30 cm utanför springburarna. Al-

ternativt bör husen förses med takrännor. 
 

5. Dricksvattenanordningarna skall skötas omsorgsfullt så att dricksvatten inte bidrar till 
urlakningen av gödseln. 
 

6. Fodersilon skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen skall 
samlas upp i slutna behållare och regelbundet transporteras till en anläggning med 
tillstånd att ta emot och behandla det. Alternativt kan avloppsvattnet avledas till slam-
avskiljare och därefter renas på ett godtagbart sätt i enlighet med statsrådets förord-
ning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet 
(209/2011). Avloppsvattnet från pälsningshuset skall behandlas på samma sätt. Ifall 
avloppsvattnet renas på platsen bör en plan över avloppsvattenbehandlingen inläm-
nas till miljökansliet för godkännande.  
 

7. Gödseln under burarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som upp-
kommer i verksamheten skall lagras på vattentät gödselplatta. Gödseln skall vid be-
hov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av 
luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall sugas upp i strö eller ledas till en slu-
ten behållare och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kompostering av göd-
seln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 månader, dvs. för 
482 avelsrävhonor minst 241 m3.  
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8. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad 
åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 24,1 ha för 482 avelsrävhonor. Gödsel kan 
även överlåtas till mottagare med tillstånd att ta emot gödseln. 

 
9. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick 

bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring, transport 
och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för förorening el-
ler så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Om gödsel kommer ut på farmområdet 
eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Vid behov 
skall kalk eller annat lämpligt material spridas för att förhindra uppkomst av lukt och 
flugor. 

 
10. Spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i Statsrådets förord-

ning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000).  Om 
gödsel sprids på åker i växande vall och avståndet till bostadshus är under 50 m bör 
man använda spridningsmetoder som omedelbart nedmyllar gödseln, t.ex. sprid-
ningsvagn med nedmyllningsaggregat eller motsvarande metoder. Spridningstidpunk-
ten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridning av 
gödsel. 

 
11. Pälsdjurskroppar och självdöda djur skall utan dröjsmål föras till en destruktionsan-

läggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter pälsningen 
skall rävkropparna lagras på underlag så, att de snabbt fryser. Kropparna skall täckas 
över vid slutet av varje arbetsdag. Under vinterns varma perioder bör kropparna kö-
ras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst en gång varannan vecka. 
Alla kroppar skall köras bort före utgången av februari. Efter pälsningsperioden bör 
uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdöda djur utanför pälsnings-
perioden skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen inte förorsakar 
hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lag-
ringsutrymmet. 

 
12. Skrapfett och fetthaltigt spån som uppkommer vid pälsningen skall transporteras till 

en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla avfallet. Fetthaltigt spån kan vid 
behov också komposteras tillsammans med gödseln. 

 
13. Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) skall föras till en mottagnings-

plats för farligt avfall. Övrigt avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med kom-
munens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ända-
målsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, 
grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter. 

 
14. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olä-

genheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller 
annan skada på miljön inte uppkommer. 

 
15. Miljönämnden skall underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Miljö-

nämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upphör 
helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen el-
ler deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs 
nytt tillstånd. 
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16. Ifall verksamheten upphör helt skall skugghusen rivas och området iståndsättas inom 

5 år efter upphörandet. 
 
Motivering 
 
Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt 
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten. 
 
För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening 
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden. 
 
Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda 
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och 
kemikaliehanteringen (1-14) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Vill-
kor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (2, 7, 9, 10, 11, 13 och 14) 
har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannarna oskäligt besvär eller olä-
genhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts att lämna uppgifter som 
behövs för tillsynen (15). En sakenlig eftervård av området ifall verksamheten upphör har 
säkerställts genom villkor (16). 
 
Utlåtandet från Mellersta Österbottens miljöhälsovård har beaktats i tillståndsbestämmelser-
na. Bestämmelser gällande djurskyddskrav vid pälsdjurshållning skall följas oberoende av 
miljötillståndet. Antalet djur som får hållas på farmen får enligt miljötillståndet motsvara max. 
482 avelsrävhonor med valpar. Enligt sökanden är valpresultatet i genomsnitt 6 valpar per 
rävhona. Det totala antalet djur på farmen får enligt miljötillståndet motsvara max. 3 376 rä-
var. Då farmen byggs ut som planerat så att skugghusens längd blir totalt 1 102,5 m, torde 
utrymmena vara tillräckliga för den ansökta djurmängden.  
 
Enligt miljöministeriets utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör 
en pälsdjursfarm av den storlek som ansökan gäller (578 djurenheter), ha ett skyddsavstånd 
till närmaste störbara objekt på 210-290 m, beroende på omständigheterna. Avståndet från 
farmen till närmaste störbara objekt är betydligt längre än det rekommenderade skyddsav-
ståndet. Platsen är oplanerat jord- och skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden 
finns i närheten. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet. Med beaktande av av-
ståndet, de lokala förhållandena och tillståndsvillkoren, bedömer miljönämnden att verksam-
heten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsför-
hållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 42 § miljöskyddslagen.  
 
Med beaktande av pälsdjursfarmens läge har annonsering om offentliggörandet av kungörel-
sen ansetts vara uppenbart onödig. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 6, 7, 8, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
81, 96, 97, 105 
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Miljöskyddsförordningen (169/2000) §§ 1, 7, 11, 16, 17, 18, 19 
Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17 
Avfallslagen (646/2011) §§ 8, 13, 29, 72 
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 
(931/2000) 
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps-
nätet (209/2011) 
 
Därtill har tagits i beaktande följande:  
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel, utkast 29.6.2009 
Miljöministeriets miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer, utkast 31.5.2000 
Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur (1084/2011) 
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och –anvisningar (JSM-BBA 
C4/10.1.2002) 
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att an-
vändas som livsmedel (EG 1774/2002) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall (1022/2000, 
ändring 6/2001) 
 
Beslutets giltighet 
 
Detta beslut upphäver miljönämndens beslut 22 § 29.6.1994 gällande miljötillstånd för Tor-Alf 
Knutars pälsfarm. 
 
Detta beslut är i kraft tillsvidare. Tillståndsinnehavaren bör före 31.12.2022 inlämna en ny 
ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna. 
 
Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta till-
stånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller justering som avviker från 
tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet. 
 
Om verksamheten inte påbörjats inom fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft eller verk-
samheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet. 
 
Tillkännagivande av beslutet 
 
Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2012. 
 
Miljötillståndsavgift 
 
Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för beviljandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1 000 €.  
 
Sökande av ändring 
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär riktat till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärs-
skriften med bilagor skall tillställas den myndighet som beviljat tillståndet. 
 
Besvärsrätt har den vars rätt eller fördel saken kan beröra, en registrerad förening eller stif-
telse vars syfte är att förbättra miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boende-
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miljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där 
verksamheten är placerad eller en annan kommun inom vars område verksamhetens miljö-
konsekvenser uppträder, närings-, trafik- och miljöcentralen samt de kommunala miljövårds-
myndigheterna i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt en 
annan myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet. 
 
Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. 
 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har getts. Besvärstiden sista 
dag är xx.xx.2012. 
 
Delgivning av beslutet 
 
Sökanden 
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral 
Mellersta Österbottens miljöhälsovård 
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 9/2012 
 
 
39 §. BESLUT    Miljötillstånd/Kennet, Heljä och Kaj Granbacka, djurstall 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 2.7.2012 gett ett beslut i ett ärende 
som gäller Kennet, Heljä och Kaj Granbackas ansökan om miljötillstånd för utvidgning av 
verksamhet som omfattar nötkreaturshållning. En ny ladugård samt två gödselbehållare 
byggs på lägenheten Grannöt RNr 1:165 i Terjärv by i Kronoby kommun. De befintliga djur-
stallen ligger på lägenheten Granberg RNr 154:0 i Terjärv by, adress Granöbyvägen 10, 
68700 Terjärv. I den nya ladugården kommer det att finnas plats för 168 mjölkkor och 40 
kalvar under 6 månader. I de befintliga djurstallen kommer man att hålla 78 kvigor, 260 kött-
nötdjur, 120 kalvar under 6 månader, 40 dikor samt 6 hästar.  
 
Ansökan kungjordes 5.4-7.5.2012. Inga anmärkningar eller åsikter inlämnades under kungö-
relsetiden.  Miljönämnden gav ett utlåtande 2.5.2012 (24 §), och förordade ansökan. Nämn-
den påpekade att sökanden enligt ansökan är Mty Granbacka, och att tillståndet bör skrivas 
så att det inte kan uppstå oklarheter om vem tillståndsinnehavaren är. 
 
Regionförvaltningsverket har beviljat lantbrukssammanslutning (Mty) Kennet, Heljä och Kaj 
Granbacka miljötillstånd för verksamheten med placering av djurstall och gödsellager enligt 
ansökan. Miljötillståndet innehåller sedvanliga tillståndsbestämmelser med motiveringar. 
 
Beslutet är i kraft tillsvidare. En ny ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna skall 
lämnas in senast 31.8.2022.  
 
Beslutet har hållits till påseende under besvärstiden, som gick ut 1.8.2012.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden antecknar miljötillståndsbeslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 3/2012 
 
 
40 §. BESLUT Ansökan om tillstånd för avloppstryckledning under Perho å/ Kro-

noby Vatten och Avlopp Ab 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 25.7.2012 gett ett beslut i ett ärende 
som gäller Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för an-
läggande av en avloppstryckledning under Perho å i Nedervetil centrum.  
 
Avloppstryckledningen planeras för att de nya bostadshusen vid Forskantsvägen skall kunna 
anslutas till avloppsledningsnätet. Cirka 20 fastigheter kan anslutas. Avloppsledningen grävs 
ner under åbotten. 
 
Ansökan kungjordes i enlighet med vattenlagen så att anmärkningar och krav kunde fram-
ställas samt åsikter framföras senast 23.3.2012. Miljönämnden gav 20.3.2012 § 13 ett utlå-
tande och förordade ansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ansåg 
att tillstånd kan beviljas på vissa villkor och förutsatt att man först utreder om bred guldbrä-
mad dykare förekommer i området och om projektet har skadliga konsekvenser för dess 
livsmiljö. Dykaren, som nämns i bilaga IV (a) till habitatdirektivet har tidigare påträffats i Per-
ho å, ca 1 km uppströms från grävområdet. Enligt 49 § naturvårdslagen är det förbjudet att 
förstöra och försämra platser där individer av de djurarter som nämns i habitatdirektivet för-
ökar sig och rastar. 
 
Sökanden har 15.6.2012 sänt en utredning om dykaren gjord av Ramboll till Regionförvalt-
ningsverket. Enligt den gjorda undersökningen är området inte en sådan livsmiljö som avses 
i 49 § naturvårdslagen. 
 
Tillstånd har beviljats med vissa villkor. Arbetet får inte utföras under tiden för ädelfiskarnas 
lekvandring upp i Perho å, dvs. under tiden 1.9-30.11. Arbetena får inledas innan beslutet 
har vunnit laga kraft. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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41 §. FÖRVALTNINGSTVÅNG Avsluta behandling av ärende/Fredrik Hongell, Ne-
dervetil 

Miljönämnden fattade 2.5.2012 26 § ett beslut i ett förvaltningstvångsärende, som gällde 
otillåten hantering av skrotbilar, nedskräpning enligt 19 § avfallslagen (1072/1993):  
 
 
”Miljönämnden ålägger med stöd av 15 , 21 och 58 § avfallslagen (1072/1993) Fredrik Hongell  
 

i att senast 8.6.2012 avlägsna alla skrotbilar som finns på de på kartorna utmärkta plat-
serna, bilaga 1/26 § av den 2.5.2012, på lägenhet Hongell RNr 7:92 i Nedervetil by, vid även-
tyr att det som lämnas ogjort utförs på hans bekostnad, samt 

 
i att leverera skrotbilarna till en mottagare med tillstånd att ta emot dem och senast 

15.6.2012 till miljönämnden inlämna ett intyg från mottagaren på att överlåtelse har skett. 
 
Miljönämnden förbjuder, med hänvisning till 84 § miljöskyddslagen (86/2000) och 57 § avfallslagen 
(1072/1993) Fredrik Hongell 
 

i att fortsätta ta emot, lagra och behandla skrotbilar utan vederbörliga tillstånd.” 
 
 
Samtliga skrotbilar på lägenhet Hongell RNr 7:92 har avlägsnats. Bilarna har tagits emot av 
TTS-Romu i Karleby och sakenliga skrotningsintyg har utfärdats. Intyg har inte inlämnats 
men saken har bekräftats av företaget per e-post 23.8.2012. Silvia Hongell-Nyman, som i 
egenskap av markägare initierade ärendet i miljönämnden, har 29.8.2012 per telefon (sms) 
meddelat att inga skrotbilar finns kvar på hennes mark. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden konstaterar att åläggandet har uppfyllts och förklarar ärendet avslutat till den 
del som det gäller skrotbilarna på lägenhet Hongell RNr 7:92. 
 
Miljönämnden påminner om att fortsatt mottagning, lagring och behandling av skrotbilar utan 
vederbörliga tillstånd är förbjuden. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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42 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om plan för avloppsvattensystem 
o Benjamin Lindgren och Andrea Björklund, Kronoby 
o Valter Forsén och Ida Johansson, Terjärv 
o Ben och Petra Söderström, Nedervetil 
o Solveig Nylund, Kronoby 
o Tobias Furu, Småbönders 

 
i Påminnelse och uppmaning till Vägförvaltningen/Vasa vägdistrikt att inlämna ansökan 

om justering av miljötillståndsvillkor gällande bergsbrytning och –krossning samt till-
verkning och lagring av beläggningsmassor vid Emet senast 30.11.2012  
 

i Överföring av ärende till byggnadstillsynsmyndigheterna 20.6.2012, skrivelse gällan-
de rivning av fähusbyggnad 
 

i Pöyry Finland Oy, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Nablabs 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande vatten, 10.7.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Vatten och Avlopp Ab, pumpstationen, 13-

14.6.2012, utgående från dammen 19.6 och 14.8.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, reningsverket 19.6, 14.8 

och 4.9.2012 samt slamanalys, 19.6 och 14.8.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Oy Geson Ab, 14.6.2012 
o Vattenundersökningar i Larsmosjön maj, juni, juli och augusti 2012 
o Årsrapport 2011 gällande den gemensamma kontrollen av Perho å, vatten-

dragskontroll 
o Årsrapport 2011 gällande den gemensamma kontrollen av Perho å, fiskerieko-

nomisk kontroll 
 

i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 1 st. 
 

i Öljyalan palvelukeskus Oy 
o Rapport 31.7.2012 gällande undersökning av eventuellt förorenad mark vid 

Missionskyrkans i Finland fastighet på Söderpårasvägen 369 i Kronoby, samt 
brev 23.8.2012 gällande överlåtelse av objektet. Inga saneringsåtgärder be-
hövs. 

 
i Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Utlåtande 21.8.2012 om rapport gällande Öljyalan Palvelukeskus Oy:s under-
sökning av eventuellt förorenad mark vid Missionskyrkans i Finland fastighet 
på Söderpårasvägen 369 i Kronoby 

 
i Österbottens avfallsnämnd 

o Protokoll 24.5.2012 
 

i Ekorosk 
o e-info 1/2012 
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i Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2011 
 

i Finavia Oyj:s miljörapport 2011 
 

i Kurser 
o Ympäristölupapäivä ja Vesilakipäivä, Tammerfors 24.-25.10.2012 
o Maa-ainespäivät, Tammerfors 7.-8.11.2012 
o Ympäristörikokset ja elintarvikkeisiin liittyvät rikokset, Helsingfors 24.10.2012 

 
i Jakobstads miljöbyrå 

o Rapport ”Luftkvaliteten i Jakobstadsnejden år 2011” 
 

BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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43 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden behandlades. 
__________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Miljönämnden i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 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 rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:   Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204 (Korsholmsesplanaden 43) 
    65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 38 
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 skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress 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. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 89 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 


