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22 §. MILJÖTILLSTÅND     Ansökan om revidering/Nedervetil Sportbilister –86 r.f.,  
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20 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Ossian Wassborr och Markus Lindgren till protokolljusterare. 
__________ 
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Dnr: MILJ 8/2012 
 
 
22 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan om revidering/Nedervetil Sportbilister –86 r.f., mo-

torsportbana 

Nedervetil Sportbilister –86 r.f. ansöker om revidering av i 28 § miljöskyddslagen  avsett mil-
jötillstånd för en motorsportbana på lägenheten Kommuns RNr 33:76 i Överbråtö by i Krono-
by kommun. Ansökan gäller justering av tillståndsvillkoren. 
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § 1 mom. punkt 12 d) miljöskyddsförordningen.  
 
Tillståndsmyndighetens behörighet 
 
I enlighet med 7 § 1 mom. punkt 12 c) miljöskyddsförordningen avgör den kommunala miljö-
vårdsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller utomhus belägna motorsportbanor. 
 
Beviljade tillstånd 
 
Miljönämnden har beviljat miljötillstånd för verksamheten 30.3.2004 (20 §).   
 
Revidering av miljötillstånd 
 
Enligt miljötillståndsbeslutet 30.3.2004 skulle en ansökan om justering av tillståndsvillkoren 
inlämnas senast 31.12.2010. Miljötillståndsbeslutet bifogas till föredragningslistan som bilaga 
1/22 § av den 2.5.2012. 
 
Verksamhetens placering 
 
Motorsportbanan är belägen på oplanerat skogsområde mellan Kolam och Emet, i närheten 
av Stora Lanjärvsjön i Terjärv. Lägenheten ägs och arrenderas av Kronoby kommun. Motor-
sportbanan ligger relativt långt från bebyggelse, de två närmaste bostadshusen finns på ca 
1,4 km avstånd. En pälsdjursfarm ligger på samma avstånd. Mellan motorsportbanan och de 
närmaste störbara objekten växer skog. Till Stora Lanjärvsjön är avståndet ca 140 m. Placer-
ingen av motorsportbanan framgår av kartorna i bilaga 2/22 § av den 2.5.2012.  
 
Beskrivning av verksamheten 
 
Enligt miljötillståndsansökan 2004 räknade man med att ca 10 bilar per vecka skulle använda 
banan, som främst skulle vara avsedd för varmansbilar. Banan skulle användas främst av 
föreningens egna medlemmar. Årligen skulle ordnas 1-2 tävlingar. Banan planerades vara 
öppen för användning kl. 10.00-21.00 varje dag, men man räknade med att verksamheten 
skulle pågå 3-4 dagar per vecka. Hela området skulle vara stängt nattetid kl. 22.00-09.00. 
Inga utomstående skulle kunna komma in på området då det är stängt. Endast föreningens 
medlemmar skulle ha tillgång till nyckeln. Okynneskörning tilläts inte. Inga bilar fick lämnas 
kvar på platsen efter övningar eller tävlingar. 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
2.5.2012 

 
 
Sida 
3/40 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.6.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

En ca 700 m lång övnings-/tävlingsbana har byggts. Intill banan finns ett drygt 1 ha stort de-
påområde. Ca 650 m2 av området är asfalterat. Runt en del av banan har byggs en skydds-
vall. Infarten till motorsportbanan är försedd med låsbar bom. På området finns en mindre 
byggnad och utedass för damer och herrar. 
 
Användningen har varit betydligt mindre än planerat. Banan har varit i bruk endast 5-6 dagar 
totalt sedan den byggdes 2004, med max. 2 bilar per dag.  
 
Verksamhetens miljöpåverkan 
 
Enligt ansökan har uppgifterna gällande miljöbelastning och miljökonsekvenser samt om åt-
gärder för att minska dem inte ändrats sedan miljötillståndet beviljades. 
 
Verksamheten förorsakar buller. Enligt miljötillståndsansökan 2004 kräver föreningen att  
bilarna som används är försedda med ljuddämpare enligt AKK-Motorsport ry.:s regelbok (Au-
tourheilun sääntökirja 2004). 
 
För att förhindra utsläpp av olja och andra miljöfarliga vätskor är varmansbilarna enligt ansö-
kan 2004 försedda med oljeuppsamlare och skyddskåpa över ackumulatorerna. Vid service 
placeras skyddspapp eller liknande under varje bil. Oljeuppsamlingsmaterial finns på platsen. 
 
Verksamheten förorsakar utsläpp i form av avgaser. 
 
Inget avfall lämnas kvar på området. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan om justering av miljötillståndet har anhängiggjorts 30.1.2012. Ansökan har kun-
gjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 15.2.-15.3.2012. Rågrannarna 
har delgivits kungörelsen per brev 13.2.2012. Under fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga 
anmärkningar inkommit.  
 
Miljövårdssekreteraren har besökt platsen 16.4.2012. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.  
 
MILJÖVÅRDSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden tar del av  Nedervetil Sportbilister –86 r.f.:s ansökan om revidering av   miljö-
tillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för motorsportbana på lägenheten Kommuns RNr 33:76 
i Överbråtö by i Kronoby kommun. Ansökan gäller justering av tillståndsvillkoren. 
 
Miljönämnden granskar de gällande tillståndsbestämmelserna och beslutar att göra ändring-
ar i punkt 2, 4 och 10, så att tillståndsbestämmelserna i fortsättningen lyder: 
 
 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
2.5.2012 

 
 
Sida 
3/41 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.6.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Motorsportbanan får användas för övnings- eller tävlingskörning dagligen mel-
lan kl. 10.00 och 21.00. Området skall vara stängt mellan kl. 22.00 och 09.00, då till-
träde till området bör förhindras med hjälp av en låsbar port eller bom. Brand- och 
räddningsmyndigheterna bör ha tillgång till nyckeln. Bilar får inte lämnas kvar på om-
rådet efter avslutad övning eller tävling. 

 
2. Uppbevaring av bränsle, olja eller andra miljöfarliga vätskor på området är tillå-

ten endast tillfälligt vid tidpunkter då motorsportbanan är öppen. Uppbevaringen av 
ovannämnda vätskor, samt all service och tankning bör ske på en angiven plats med 
tätt underlag, så att förorening av marken kan förhindras. Vid service skall dessutom 
skyddspapp eller liknande placeras under varje bil.  

 
3. Tillståndsinnehavaren skall se till att de bilar som ges tillträde till banan har än-

damålsenliga skyddskonstruktioner för att förhindra utsläpp av olja och ackumulator-
syra. 

 
4. I händelse av olyckssituationer och läckage av bränsle, olja eller andra miljöfar-

liga vätskor bör det på området finnas lätt tillgängligt släckningsutrustning samt till-
räckliga mängder uppsugningsmaterial, så att vätskan snabbt kan sugas upp och tas 
tillvara. Vid läckage skall det ämne som runnit ut omedelbart tas om hand och till-
sammans med eventuell förorenad mark transporteras till en anläggning som har till-
stånd att ta emot avfallet. 

 
5. Avfall får inte lagras på området, utan bör transporteras bort efter varje övning 

eller tävling. Avfallet skall sorteras enligt gällande avfallshanteringsbestämmelser. 
Tillståndsinnehavaren skall se till att avfallet levereras till en anläggning som har till-
stånd att ta emot avfallet. 

 
6. Bilarna som används skall vara försedda med effektiva ljuddämpare. På gårds-

planen intill närmaste bostadshus får medelljudnivån från motorsportverksamheten 
inte överskrida 55 dB (LAeq). Den maximala bullernivån får inte överstiga 60 dB (LAF-

max). Miljönämnden kan vid behov ålägga tillståndsinnehavaren att utföra mätningar 
av bullernivån under pågående körningar. 

 
7. Tillståndsinnehavaren bör föra bok över verksamheten. Ur bokföringen skall 

framgå följande: 
 

- antal dagar då motorsportbanan har varit i användning, samt tidpunkt då banan 
har varit öppen 

- antal bilar som har använt banan 
- uppgifter om eventuella olyckor, t.ex. läckage 
- uppgifter om eventuella bullermätningar 

 
 Bokföringen skall vid behov kunna företes myndigheterna. Ett sammandrag av 
dessa uppgifter bör årligen inom februari månad tillställas miljönämnden. Olyckshän-
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delser och läckage bör utan dröjsmål anmälas till miljönämnden samt till brand- och 
räddningsmyndigheterna i kommunen. 

 
8. Om verksamheten avslutas skall området omedelbart saneras och sättas i så-

dant skick att hälsan eller miljön inte orsakas någon skada. 
 

9. Om det sker betydande ändringar i verksamheten, verksamheten avslutas eller 
verksamhetsidkaren byts bör miljönämnden underrättas. 

 
10. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att verksamheten sker i enlighet med detta 

tillstånd. Tillståndsinnehavaren skall se till att information om föreskrifter som gäller 
för verksamheten på motorsportbanan ges åt samtliga användare. 

 
Motiveringar 
 
Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). I ett 
tillstånd som gäller tillsvidare skall föreskrivas när en ansökan om justering av tillståndsvillko-
ren senast skall göras. Den myndighet som har beviljat tillståndet skall i tillämpliga delar be-
handla ärendet som en tillståndsansökan. 
 
Tillståndsbestämmelse 2 har uppdaterats. Kravet på tätt underlag kvarstår och bör följas ifall  
uppbevaring av bränsle, olja eller andra miljöfarliga vätskor sker samt ifall service och tank-
ning görs på området.  
 
Tillståndsbestämmelse 4 har justerats. På området bör fortsättningsvis finnas beredskap att 
vid eventuella olyckor snabbt vidta åtgärder för att minimera riskerna för hälsa och miljö. 
 
Tillståndsbestämmelse 10 har uppdaterats. Sökandens kontaktperson är Kristian Strandvall. 
 
Det har inte funnits behov av att göra ändringar i tillståndsbestämmelse 1, 3, 5, 6, 7, 8 eller 9. 
 
Med beaktande av motorsportbanans läge och eftersom ansökan gäller justering av till-
ståndsvillkoren för befintlig verksamhet har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen 
ansetts vara uppenbart onödig. 
 
Beslutets giltighet och justering av tillståndsvillkoren  
 
Detta beslut är i kraft tillsvidare. Om det i verksamheten sker en avsevärd förändring, skall 
nytt tillstånd sökas för verksamheten. 
 
En ny ansökan om justering av tillståndsvillkoren skall göras senast 31.12.2022. Till ansökan 
skall bifogas de sammandrag av bokföringen som avses i tillståndsbestämmelse 7. 
 
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 avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet. 
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Tillämpade lagrum  
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 4, 5, 6, 7, 8, 28, 37, 38, 43, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 76, 
81, 96, 97, 105 
Miljöskyddsförordningen (169/2000) §§ 1, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30  
Avfallslagen (1072/1993) § 6  
 
Miljötillståndsavgift 
 
Detta beslut är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för 
beslutet gällande taxa för miljövårdsmyndigheten, till 600 €. Avgiften har med stöd av 5 § 
punkt 3 i taxan sänkts med 50 %, eftersom den arbetsmängd som behandlingen av ärendet 
har krävt har varit betydligt mindre än i genomsnitt.  
 
Tillkännagivande av beslutet 
 
Detta beslut ges efter anslag xx.xx.2012. 
 
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-
miljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där 
verksamheten är placerad eller en annan kommun inom vars område verksamhetens miljö-
konsekvenser uppträder, den regionala miljöcentralen samt de kommunala miljövårdsmyn-
digheterna 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. Besvärstidens sista 
dag är xx.xx.2012. 
 
Delgivning av beslutet 
 
Sökanden 
Södra Österbottens Närings, trafik- och miljöcentral 
Kronoby kommun/Tekniska avdelningen 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 6/2012 
 
 
23 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Tage Lassas Pälsfarm Ab 

Tage Lassas Pälsfarm Ab ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidg-
ning av pälsdjursfarm. Ansökan gäller byggande av nya skugghus på lägenheterna Lassas 
RNr 171:1 och Bredäng RNr 140:1 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.  
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b). 
 
Beviljade tillstånd 
 
Miljönämnden har beviljat miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten 4.5.2010 
(30 §). Tillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande max. 500 avelsrävhonor med 
valpar. Genom beslutet upphävdes  hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings/-sektions 
beslut om förläggningstillstånd 19.11.1976 § 37, 28.2.1979 § 57, 20.1.1982 § 4, 28.1.1985 § 
7, samt 12.11.1987 § 102. 
 
Placering 
 
Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område. Inom en 
radie på 400 m finns ett bostadshus på ca 370 m avstånd samt ett fritidshus på ca 130 m 
avstånd. Husen ägs av samma person. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/23  § av den 
2.5.2012. Pälsfarmen är inte belägen på viktigt grundvattenområde. 
 
Verksamhetens nuläge 
 
Den nuvarande verksamheten omfattar 500 st avelsrävhonor. På farmen finns 16 st skugg-
hus, totalt 1255 m. Farmområdets areal är ca 2,5 ha. Gödseln lagras på en gödselplatta på 
den sydöstra sidan om skugghusen. På plattan lagras även gödseln från 5000 höns. Göd-
selplattans lagringsvolym är 600 m3. Vätska från gödselplattan samlas i en täckt och vatten-
tät behållare med volym 35 m3. På området finns också ett servicehus samt en lagerhall. 
 
Planerade åtgärder 
 
Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta 590 st avelsrävhonor. Efter utvidgning-
en räknar man med en årsproduktion på 3900 skinn. Fem av skugghusen förlängs med 20 m 
var i riktning västerut. Ett nytt 100 m långt skugghus byggs på den norra sidan av farmen. 
Efter utbyggnaden blir den totala längden skugghus på farmen 1455 m. Ifall djurskyddsbe-
stämmelserna så kräver finns ännu möjlighet att förlänga ett av de äldre skugghusen med 
max 30 m., för att ge plats för 590 avelsrävhonor med valpar på farmen. De nya skugghusen 
byggs med tätt underlag. Dräneringsrör leder vätska från underlagen till vattentäta uppsam-
lingsbrunnar.  
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Uppgifter om verksamheten 
 
Farmområdet är omkretsdikat. På den norra sidan om skugghusen finns en utjämningsbas-
säng (50 m3) och ett grusfilter (50 m2), i vilket dräneringsvattnet från den del av farmen, där 
skugghusen inte har täta underlag, renas. Det renade vattnet leds vidare till ett öppet dike. 
 
Av de befintliga skugghusen har de nyare (400 m) vattentäta underlag och slutna brunnar. 
Samtliga hus har underlag som är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från 
den yttre kanten av buren. Takrännor finns också på 1000 m av de befintliga skugghusen. 
De nya husen förses också med rännor. 
 
Torrströ används för att binda urinen. Ca 70 m3 halm används som strö årligen. Ett 10-15 cm 
tjockt ströskikt breds ut under burarna. Ströskiktet fylls på 2 ggr per år. Utgödsling sker en 
gång per år. Gödseln lagras på gödselplattan och sprids på egna åkrar (28,47 ha) och arren-
deåkrar (25,76 ha). En del av gödseln förs till andelslaget Evijärven Kompostointi Lantalinkki. 
 
Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av utrustningen (3 m3 per år) till en slamavskilja-
re och renas därefter i en filterbädd av sand.  Avloppsvattnet från de sociala utrymmena leds 
till en sluten behållare (5 m3). 
 
Kroppar och skrapfett skickas för destruktion till Ab Feora Oy i Nykarleby. Självdöda djur fry-
ses ner och förs till destruktion. Spillolja, ackumulatorer, lysrör och övrigt problemavfall förs 
till Ekorosk. Metallskrot förs till återvinning. Plast och övrigt avfall förs till Ekorosk. 
 
Farmen har en egen bränslecistern, vars volym är 1 500 l. På farmen finns andra oljeproduk-
ter högst 40 l, som förvaras i servicehuset. 
 
Hushållsvatten levereras av Terjärv Vatten och Avlopp Ab, ca 300 m3 per år. 
 
Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport samt trafik med egna bilar 
och traktorer. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 30.3-
30.4.2012. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 28.3.2012. Under fatalietiden (30 
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
Utlåtande har inbegärts av Mellersta Österbottens miljöhälsovård med anledning av ansö-
kan. Utlåtande har inlämnats 17.4.2012, bilaga 3/23 § av den 2.5.2012. Sökanden har be-
retts möjlighet att avge bemötande med anledning av utlåtandet. Inget bemötande har inläm-
nats. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar Tage Lassas Pälsfarm Ab miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, 
för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Lassas RNr 171:1 och 
Bredäng RNr 140:1 i Kortjärvi by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller  uppfödning av 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
2.5.2012 

 
 
Sida 
3/46 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.6.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

pälsdjur motsvarande max. 590 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 1485 m. Det 
totala antalet djur på farmen får motsvara max. 4130 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 
farmområdet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng 
och grusfilter, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. 

 
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. 

Alternativt bör husen förses med takrännor. 
 

5. Dricksvattenanordningarna skall skötas omsorgsfullt så att dricksvatten inte bi-
drar till urlakningen av gödseln. 

 
6. Fodersilon skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen 

skall avledas till en slamavskiljare och därefter renas i en filterbädd. Slamavskiljaren 
skall tömmas regelbundet, minst en gång per år, och reningssystemet underhållas så 
att reningseffekten bibehålls. Alternativt kan avloppsvattnet samlas upp i en sluten 
brunn och  transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla det. 

 
7. Gödseln under burarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som 

uppkommer i verksamheten skall lagras på vattentät gödselplatta. Gödseln skall vid 
behov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av 
luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall ledas till en sluten behållare och be-
handlas som övrig gödsel. För lagring och kompostering av gödseln behövs en lag-
ringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 månader, dvs. för 590 avelsrävhonor 
minst 295 m3.  

 
8. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller 

avtalad åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 29,5 ha för 590 avelsrävhonor. 
Gödsel kan även överlåtas till kompostandelslag 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 för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Om gödsel kommer ut på 
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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 

förordning 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 destruk-

tionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter päls-
ningen 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 köras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst en gång var-
annan vecka. Alla kroppar skall köras bort före utgången av februari. Efter pälsnings-
perioden bör uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdöda djur utan-
för pälsningsperioden skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen 
inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att 
ta sig in i lagringsutrymmet. 

 
12. Skrapfett och fetthaltigt spån som uppkommer vid pälsningen skall transporte-

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

 
13. Problemavfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) skall föras till en mottag-

ningsplats för problemavfall. Övrigt avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet 
med kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras 
ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av yt-
vatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter. 

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

olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. 

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

jönämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upp-
hör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen 
eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs 
nytt tillstånd. 

 
16. Ifall verksamheten upphör helt skall skugghusen rivas och området iståndsättas 

inom 5 år efter upphörandet. 
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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, 9-11, 13-14) har även 
getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannarna oskäligt besvär eller olägenhet 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. 
590 avelsrävhonor med valpar. Enligt sökanden är valpresultatet i genomsnitt 5-6 valpar per 
blårävshona och 3 valpar per silverrävshona. Det totala antalet djur på farmen får enligt mil-
jötillståndet motsvara max. 4130 rävar. Den planerade utbyggnaden, så att skugghusens 
längd blir totalt 1485 m, beräknas vara tillräcklig 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 (708 djurenheter), ha ett skyddsavstånd 
till närmaste störbara objekt på 240-340 m, beroende på omständigheterna.  
 
Avståndet från farmen till närmaste fasta grannbostad är ca 370 m. Samma granne har en 
fritidsbostad på 130 m avstånd från farmen. Platsen är oplanerat jord- och skogsbruksområ-
de. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansökan gäller utvidgning av befintlig 
verksamhet. Bosättningen i närheten är belägen ovanom pälsfarmen med avseende på van-
ligaste vindriktning. Med beaktande av avståndet, de lokala förhållandena och tillståndsvillko-
ren, bedömer miljönämnden att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 
1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, 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 §§ 6, 7, 8, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 81, 96, 97, 105 
Miljöskyddsförordningen §§ 1, 7, 11, 16, 17, 18, 19 
Lagen angående vissa grannelagsförhållanden § 17 
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Avfallslagen (1072/1993) §§ 6, 15, 19 
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 
(931/2000) 
 
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 30 § 4.5.2010 gällande miljötillstånd för Tage 
Lassas Pälsfarm Ab. 
 
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 500 €. Avgiften har med stöd av 
5 § punkt 3 i taxan sänkts med 50 %, eftersom den arbetsmängd som behandlingen av 
ärendet har krävt har varit betydligt mindre än i genomsnitt.  
 
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-
miljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där 
verksamheten är placerad eller en annan kommun inom vars område verksamhetens miljö-
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konsekvenser uppträder, den regionala miljöcentralen samt de kommunala miljövårdsmyn-
digheterna 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 ska 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 
 
 
24 §.    UTLÅTANDE     Ansökan om miljötillstånd/Kennet, Heljä och Kaj Granbacka, djurstall 

Kennet, Heljä och Kaj Granbacka har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
ansökt om miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning. Miljö-
tillstånd beviljades senast år 2009, då ett djurstall för köttnötdjur byggdes till. De befintliga 
djurstallen ligger på lägenheten Granberg RNr 154:0 i Terjärv by i Kronoby kommun, adress 
Granöbyvägen 10, 68700 Terjärv. Den nu aktuella miljötillståndsansökan gäller byggande av 
en ny ladugård samt två gödselbrunnar på lägenhet Grannöt RNr 1:165. Miljönämnden ges 
möjlighet att ge ett utlåtande med anledning av ansökan senast 7.5.2012. 
 
Verksamhetens placering framgår av kartorna i bilaga 1/24 § av den 2.5.2012. Situationsplan 
och övriga handlingar finns till påseende på sammanträdet. På området gäller en general-
plan, som är riktgivande, inte fastställd. De befintliga djurstallen ligger på MV2-område (vär-
defullt odlingslandskap) och AM-område (område för lantbrukslägenheters driftscentra). Om-
rådet där det nya djurstallet skall byggas har beteckningen M (jord- och skogsbruksområde). 
Djurstallen och gödsellagren är inte belägna på viktigt grundvattenområde. Inga bostadshus 
finns i närheten av den nya byggplatsen. Det närmaste bostadshuset ligger på över 600 m 
avstånd. Ab Rani Plast Oy:s fabrik ligger drygt 400 m söderut från byggplatsen. De befintliga 
djurstallen ligger i Granöbyn med ett trettiotal bostadshus i närheten, de närmaste på under 
100 m avstånd. 
 
Mjölkproduktionen flyttas över till det nya djurstallet. Köttproduktionen blir kvar i de befintliga 
djurstallen. I den nya ladugården kommer det enligt kungörelsen att finnas plats för 168 
mjölkkor. Uppgifterna om djurantalet har senare kompletterats med 40 kalvar under 6 måna-
der. I de nuvarande djurstallen kommer det, då det nya djurstallet har tagits i bruk, att finnas 
78 kvigor, 260 köttnötdjur, 120 kalvar under 6 månader, 40 dikor samt 6 hästar. Djurmäng-
den i de nuvarande djurstallen kommer därmed att minska i jämförelse med nuvarande djur-
mängd (67 mjölkkor, 54 kvigor, 306 köttnötdjur och 39 kalvar under 6 mån., 37 dikor och 5 
hästar), då det nya djurstallet tas i bruk. 
 
Gödseln behandlas huvudsakligen som flytgödsel, förutom 40 kalvar som hålls på ströbädd 
samt hästar och dikor, vars gödsel behandlas enligt torrgödselmetoden. Gården har enligt 
kungörelsen för närvarande lagringskapacitet för 5960 m3 flytgödsel. Två nya flytgödselbe-
hållare med nettovolym 2276 m3 var skall byggas vid den nya ladugården. Den största av de 
nuvarande gödselbrunnarna täcks med torv. De övriga saknar täckning. Alla gödselbrunnar-
na är av betong och fylls på nerifrån. Det finns också som fjärrlager två gödselplattor utan 
tak, med lagringskapacitet för 540 m3 torrgödsel. Förtorkat ensilagefoder (3000 ton/år) lagras 
i stackar på betongunderlag. Pressvätska leds till en sluten brunn och används som gödsel.   
 
Avloppsvattnet från mjölkrummet, ca 450 m3/år, leds till en av flytgödselbehållarna. Avlopps-
vattnet från WC leds till en sluten behållare. 
 
För spridning av gödseln står enligt ansökan 274 ha till förfogande. En liten del av åkrarna (3 
ha) ligger på viktigt grundvattenområde. Arealbehovet torde uppgå till ca 260 ha.  
 
Ventilationen i det nya djurstallet ordnas via takåsfönster, öppningsbara fönster samt dörrar.  
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Enligt 42 § miljöskyddslagen krävs, för att tillstånd skall kunna beviljas, att verksamheten 
med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsam-
mans med andra verksamheter bl. a. medför olägenhet för hälsan, medför annan betydande 
förorening av miljön eller risk för sådan eller medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 
1 mom.  lagen angående vissa grannelagsförhållanden (en fastighet, byggnad eller lägenhet 
får inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller 
lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön, sot, 
smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande på-
verkan). Dessutom skall 6 § miljöskyddslagen iakttas: verksamhet som medför risk för för-
orening av miljön skall om möjligt placeras så att verksamheten inte orsakar förorening eller 
risk för förorening samt så att förorening kan motverkas. Vid bedömningen av platsens lämp-
lighet skall beaktas bl.a. verksamhetens art, sannolikheten för förorening samt olycksrisken. 
Begreppet förorening av miljön definieras i 3 § miljöskyddslagen som ”genom mänsklig verk-
samhet orsakat utsläpp av bl.a. ämnen eller lukt som minskar miljöns lämplighet för allmän 
rekreation eller orsakar kränkning av allmänt eller enskilt intresse”. 
 
Enligt miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör ett nytt 
djurstall av den storlek som ansökan gäller (1166 djurenheter), som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 290-380 m, beroende på omstän-
digheterna.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden förordar Kennet, Heljä och Kaj Granbackas ansökan om miljötillstånd för verk-
samhet som gäller uppfödning av nötkreatur och utvidgning av den på lägenheterna Gran-
berg RNr 154:0 och Grannöt RNr 1:165 i Terjärv by i Kronoby kommun, adress Granöbyvä-
gen 10, 68700 Terjärv.  
 
Miljönämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet eller 
förorening som avses i 42 § miljöskyddslagen, förutsatt att villkor ställs gällande byggandet 
av det nya djurstallet och de nya gödselbehållarna, gällande lagring, hantering och spridning 
av gödsel, samt gällande behandling av avloppsvatten, avfall och döda djur, så att verksam-
heten bedrivs i enlighet med ikraftvarande lagstiftning. Miljönämnden anser att den tilltänkta 
platsen är lämplig för byggande av det nya djurstallet och de nya gödsellagren. Avståndet till 
den närmaste grannen är längre än det rekommenderade skyddsavståndet. 
 
Inga klagomål har kommit till miljönämndens kännedom gällande den nuvarande verksamhe-
ten. Djurantalet i de befintliga djurstallen kommer att minska då det nya tas i bruk, varvid ris-
ken för olägenheter för de närmaste grannarna minskar. Miljönämnden ser inget behov av att 
skärpa kraven på den befintliga verksamheten. 
 
Miljönämnden påpekar att sökanden enligt ansökan är Mty Granbacka. Tillståndet bör skri-
vas så att det inte kan uppstå oklarheter om vem tillståndsinnehavaren är.  
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 11/2011 
 
 
25 §. BEMÖTANDE AV BESVÄR Miljötillstånd/Torvproduktion på Teeri-

neva, Oy Alholmens Kraft Ab 

Till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har inlämnats två besvär med anled-
ning av ett beslut givet 14.2.2012 som gäller Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan om miljötill-
stånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi kommun. Regionförvaltningsverket bereder 
sakägarna och de myndigheter som bevakar det allmänna intresset tillfälle att avge bemö-
tande med anledning av besvären senast 18.5.2012. 
 
Besvär undertecknat av Alpo och Helena Uusitalo m.fl. bifogas till föredragningslistan som 
bilaga 1/25 § av den 2.5.2012. I besväret yrkas på att beslutet upphävs, med motiveringen 
att miljötillståndet strider mot 17 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Avståndet 
från torvtäkten till bosättning är endast 250 m. Damm- och bullerolägenheterna kommer att 
vara betydande. Avståndet bör vara minst 750 m enligt undertecknarna. Vidare anser man 
att naturinventeringen som har gjorts på området är bristfällig och man kräver att den grans-
kas. Man påpekar också att eventuella torvbränder kan orsaka stor skada för närbelägna 
pälsdjursfarmer, samt att åker- och betesmark som ligger strax intill torvproduktionsområdet 
påverkas negativt av torvdammet. Fotografier har bifogats till besväret. 
 
Besvär inlämnat av Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/25 § av den 2.5.2012. I besväret yrkas på att beslutet upphävs. Fö-
reningen motiverar sitt besvär med att hänvisa till förekomst av flodpärlmussla, ål, öring, harr 
och nejonöga i Esse å, det korta avståndet till bosättning, pälsdjursfarmer och åker- och be-
tesmark för nötkreatur, samt brister i naturinventeringen. På området förekommer enligt före-
ningen bl.a. havsörn och svartringlad pärlemorfjäril, vilket inte alls har noterats. 
 
Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan 27.9.2011 (54 §) samt antecknade beslutet för 
kännedom 20.3.2012 (17 §). 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:  
 
Miljönämnden tar del av besvären och påpekar med anledning av Suomen luonnonsuojelulii-
ton Pohjanmaan piiri ry:s hänvisning till Esse å, att allt dräneringsvattnet från Teerineva en-
ligt tillståndet leds till Kronoby å. Miljönämnden har i sitt utlåtande om miljötillståndsansökan 
påtalat att torvproduktionen ökar belastningen på Kronoby å. 
 
I övrigt tar miljönämnden inte ställning till innehållet i besvären. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
2.5.2012 

 
 
Sida 
3/54 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.6.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

26 §. FÖRVALTNINGSTVÅNG Föreläggningsbeslut enligt avfallslagen/Fredrik 
Hongell, Nedervetil 

Ärende 
 
Otillåten hantering av skrotbilar, nedskräpning enligt 19 § avfallslagen (1072/1993). Uppma-
ning att städa upp, förstärkt med hot om förvaltningstvång. 
 
Beskrivning av området 
 
Det nedskräpade området finns på lägenhet Hongell RNr 7:92 i Nedervetil by i Kronoby 
kommun, vid ett skogsparti ca 100 m söder om Backändavägen 121. Platsen där skrotbilarna 
fanns i oktober 2011 framgår av kartorna i bilaga 1/26 § av den 2.5.2012. 
 
Part 
 
Fredrik Hongell 
Storstensvägen 4 
67300  KARLEBY 
 
Bakgrund 
 
Silvia Hongell-Nyman har 7.10.2011 gjort en anmälan till miljökansliet om att Fredrik Hongell 
förvarar ett stort antal skrotbilar på hennes lägenhet Hongell RNr 7:92 i Nedervetil by i Kro-
noby kommun, utan hennes medgivande. Silvia Hongell-Nyman har enligt uppgift upprepade 
gånger uppmanat Fredrik Hongell att ta bort fordonen, utan resultat. Hon har kontaktat poli-
sen, som har meddelat att ärendet hör till kommunen, enligt 8 § lagen om flyttning av fordon 
(828/2008). 
 
Ärendets behandling 
 
Uppmaning 
 
Behandlingen av ärendet inleddes då miljökansliet i ett brev 7.10.2011 med stöd av 21 § 
avfallslagen (1072/1993) uppmanade Fredrik Hongell att inom 30 dagar avlägsna skrotbilar-
na och föra dem till en mottagare med tillstånd att ta emot dem, samt inlämna intyg från mot-
tagaren. Brevet sändes med mottagningsbevis, och löstes ut av Fredrik Hongell 12.10.2011. 
 
Begäran om förklaring samt uppmaning II 
 
Tiden för åtgärder gick ut 11.11.2011. Enligt muntliga uppgifter av Silvia Hongell-Nyman 
18.11.2011 hade en del av bilarna då flyttats bort, men andra hade samlats ihop vid en åker-
kant ca 100 m från Silvia Hongell-Nymans bostadshus, och var fortfarande kvar på hennes 
mark.  
 
En begäran om förklaring sändes till Fredrik Hongell med mottagningsbevis 23.11.2011. För-
klaringen skulle ges skriftligt inom 14 dagar från delfåendet. Samtidigt gavs en ny uppmaning 
att avlägsna skrotbilarna och inlämna ett intyg från mottagaren inom 14 dagar. Fredrik Hong-
ell underrättades i brevet om att ärendet kan föras till miljönämnden för behandling, ifall ing-
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en förklaring ges och skrotbilarna inte har förts till en sakenlig mottagare inom utsatt tid. Av 
brevet framgick att miljönämnden kan ålägga den som är skyldig till nedskräpning att snygga 
upp området, samt förbjuda att skrotbilsinsamlingen fortsätter utan tillstånd. I brevet nämn-
des också att föreskrifterna med stöd av 58 § avfallslagen och 88 § miljöskyddslagen kan 
förstärkas med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges be-
kostnad. 
 
Fredrik Hongell löste ut brevet 25.11.2011 och tog kontakt per telefon samma dag. Han 
meddelade att en del av bilarna, ca 15 st., hade förts till Backändavägen 65, lägenhet Sme-
das RNr 8:11 i Nedervetil by. Han hade tagit oljor och andra vätskor ur dem och fört avfallet 
till insamling i Karleby. Skrotfirma TTS-Romu från Karleby skulle hämta bilarna. Det var enligt 
Fredrik Hongell för vått att hämta de bilar som var kvar på Silvia Hongell-Nymans mark. Han 
var tvungen att vänta på att marken skulle frysa. Ingen skriftlig förklaring eller intyg inlämna-
des. 
 
Uppmaning III 
 
Tiden för åtgärder gick ut 9.12.2011. Med hänvisning till Fredrik Hongells muntliga förklaring 
granskades ärendet följande gång först 26.1.2012. Väderleken hade då en längre tid varit 
kall, med tidvis hård köld. Skrotbilarna var fortarande kvar på Silvia Hongell-Nymans mark. 
En ny uppmaning sändes till Fredrik Hongell med mottagningsbevis 3.2.2012. Brevet löstes 
ut 6.2.2012. I brevet uppmanades Fredrik Hongell igen att inom 30 dagar avlägsna skrotbi-
larna och föra dem till en mottagare med tillstånd att ta emot dem, samt inlämna ett intyg från 
mottagaren till miljökansliet. Fredrik Hongell uppmärksammades också på att lagring av 
skrotbilar i nuvarande form på Backändavägen 65 inte är tillåten. Skrotbilarna som lagras där 
skulle därför också transporteras bort. Verksamheten kräver miljötillstånd och den som be-
driver insamlingsverksamhet skall vara införd i avfallsregistret i enlighet med 49 § avfallsla-
gen. Fredrik Hongell påmindes igen om att ärendet tas till miljönämnden för behandling ifall 
samtliga skrotbilar inte har förts till en sakenlig mottagare inom utsatt tid, samt om att miljö-
nämnden kan ålägga den som är skyldig till nedskräpning att snygga upp området, och för-
bjuda att skrotbilsinsamlingen fortsätter utan tillstånd. Av brevet framgick att föreskrifterna 
med stöd av 58 § avfallslagen och 88 § miljöskyddslagen kan förstärkas med vite eller hot 
om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. 
 
Begäran om förklaring samt uppmaning IV 
 
Tiden för åtgärder gick ut 7.3.2012. Miljökansliet konstaterade 20.3.2012 att bilarna fortfa-
rande var kvar. Den 22.3.2012 sände miljökansliet ytterligare ett brev med mottagningsbevis 
till Fredrik Hongell. I brevet ombads han ge en förklaring till varför åtgärder inte har vidtagits, 
samt uppmanades igen att avlägsna skrotbilarna från Silvia Hongell-Nymans mark på lägen-
het Hongell RNr 7:92 och föra dem till en mottagare med tillstånd att ta emot dem. I brevet 
påpekades att flyttning av bilarna till Backändavägen 65 inte var en tillräcklig åtgärd. Bilarna 
skulle avlägsnas och intyg från mottagaren inlämnas till miljökansliet inom 7 dagar från del-
fåendet. Brevet innehöll uppgifter om att ärendet tas till miljönämnden och tvångsåtgärder 
vidtas ifall uppmaningen inte efterföljs. 
 
Fredrik Hongell löste ut brevet 26.3.2012. Han ringde samma dag och förklarade att han av 
olika orsaker inte kan ta bort bilarna (får inte låna traktorn, för mycket snö osv.). Fredrik 
Hongell uppmanades att åtgärda saken omgående.  
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Tiden för åtgärder gick ut 2.4.2012. Miljövårdssekreteraren konstaterade 16.4.2012 att bilar-
na fortfarande var kvar.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden ålägger med stöd av 15 , 21 och 58 § avfallslagen (1072/1993) Fredrik Hong-
ell  
 

i att senast 8.6.2012 avlägsna alla skrotbilar som finns på de på kartorna utmärk-
ta platserna, bilaga 1/26 § av den 2.5.2012, på lägenhet Hongell RNr 7:92 i Nederve-
til by, vid äventyr att det som lämnas ogjort utförs på hans bekostnad, samt 

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

nast 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 § av-
fallslagen (1072/1993) Fredrik Hongell 
 

i att fortsätta ta emot, lagra och behandla skrotbilar utan vederbörliga tillstånd. 
 
 
Motivering 
 
Enligt 19 § avfallslagen (1072/1993) får skräp, smuts eller en maskin, en anordning, ett for-
don, ett fartyg eller något annat kasserat föremål inte lämnas i miljön så att det kan förorsaka 
hälsan någon fara eller skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller nå-
gon annan liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud). 
 
Enligt 21 § avfallslagen kan den kommunala miljövårdsmyndigheten bestämma att nedskrä-
paren eller någon annan som är skyldig att snygga upp ska snygga upp ett nedskräpat om-
råde. 
 
Enligt 58 § avfallslagen kan den kommunala miljövårdsmyndigheten förena ett förbud eller 
en föreskrift med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumli-
ges bekostnad eller att verksamheten avbryts eller förbjuds. I frågor som gäller vite samt hot 
om tvångsutförande och hot om avbrytande iakttas i övrigt viteslagen (1113/1990). 
 
En part skall innan hot om tvångsutförande föreläggs eller beslut fattas om verkställighet av 
hotet ges tillfälle att lämna förklaring i ärendet enligt 34 § förvaltningslagen (434/2003). 
 
Fredrik Hongell har trots upprepade uppmaningar inte avlägsnat skrotbilarna som han förva-
rar på Silvia Hongell-Nymans mark utan hennes medgivande. Skrotbilarna förorsakar 
osnygghet, förfulning av landskapet samt minskad trivsel, vilket enligt avfallslagen är förbju-
det. Fredrik Hongell har haft över ett halvt års tid på sig att åtgärda saken. Han har inte gett 
någon godtagbar förklaring till varför åtgärder inte har vidtagits. Miljönämnden har därför 
ålagt Fredrik Hongell att vidta åtgärder och har ansett det nödvändigt att tillgripa förvaltnings-
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tvång. Miljönämnden bedömer att hot om tvångsutförande är den mest ändamålsenliga for-
men av förvaltningstvång i detta ärende. 
 
Enligt 28 § miljöskyddslagen (86/2000) krävs miljötillstånd för återvinning eller behandling av 
avfall som sker i en anläggning eller yrkesmässigt. Insamling och yrkesmässig transport av 
avfall kräver enligt 49 § avfallslagen (1073/1993) att anmälan görs till närings-, trafik- och 
miljöcentralen för godkännande i avfallsregistret. Miljönämnden bedömer att Fredrik Hongells 
hantering av skrotbilar är av en sådan omfattning att den kan betraktas som yrkesmässig. 
Verksamheten uppfyller inte de krav som ställs i miljöskyddslagen och avfallslagen och bör 
därför upphöra. 
 
Enligt 8 § lagen om flyttning av fordon (828/2008) är kommunen skyldig att sörja för flyttning-
en av skrotfordon inom sitt område, om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet 
enligt avfallslagen att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats. Miljönämnden 
anser att då skrotfordonens innehavare är känd bör han åläggas att uppfylla sina skyldighe-
ter enligt avfallslagen. Kommunen är inte direkt skyldig att sörja för flyttningen.  
 
Ärendet har anhängiggjorts 7.10.2011, och har därför handlagts enligt den gamla avfallsla-
gen (1072/1993). Den nya avfallslagen (646/2011) trädde i kraft 1.5.2012. 
 
Upplysningsplikt 
 
Ifall skrotbilarna eventuellt byter ägare är Fredrik Hongell enligt 18 § viteslagen (1113/1990) 
skyldig att upplysa förvärvaren om förpliktelsen samt om hotet om tvångsutförande. Uppgif-
ten skall lämnas i överlåtelsehandlingen eller annars bevisligen. Uppgift om förvärvarens 
namn och adress skall lämnas till miljönämnden. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Avfallslagen (1072/1993) §§ 15, 19, 20, 21, 49, 57, 58, 59 och 66 
Miljöskyddslagen (86/2000) § 28, 84 
Viteslagen (1113/1990) §§ 1, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 22, 23, 24 
Förvaltningslagen (434/2003) §§ 34, 44, 45, 47, 54, 60 
Förvaltningsprocesslagen (586/1996) §§ 4, 5, 6, 10, 12, 14, 22,  
 
Delgivning av beslutet 
 
Beslutet delges Fredrik Hongell genom brev med mottagningsbevis, samt Silvia Hongell-
Nyman genom vanligt brev. 
 
Sökande av ändring 
 
Ändring i beslutet får sökas genom besvär riktat till Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar 
från delfåendet, denna dag inte medräknad. Besvärsanvisning bifogas till beslutet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. Paragrafen förklarades justerad på 
sammanträdet. 
__________  
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27 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om plan för avloppsvattensystem 
o Minna Bredbacka och Antti Pitkälampi, Terjärv 

 
i Utlåtande om utvidgning av pälsdjursfarm 

o Widjeskog Pälsfarm Ab, Småbönders 
 

i Pöyry Finland Oy, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Nablabs 
o Avloppsvattenkontroll, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy, 20.-21.3.2012 (pump-

stationen) 
o Avloppsvattenkontroll, Ahlskog Oy Ab, 21.3.2012 
o Avloppsvattenkontroll samt slamundersökning, Ab Kronoby Vatten och Avlopp 

Oy, 21.3.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Oy Geson Ab, 22.3.2012 
o Vattenundersökning, Larsmosjön, mars 2012 

 
i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st. 

 
i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Beslut 22.3.2012 om godkännande av kontrollprogram på Oy Alholmens Kraft 
Ab:s torvtäkter 

o Utlåtande om muddringsplan/Bengt Björkström, Kronoby  
 

i Kurser 
o Ympäristönsuojelun viranomaispäivät, 13.-14.6.2012 

 
i Komplettering till verksamhetsberättelsen 2011, bokslutssiffror 

 
i ”Fungerande avlopp i glesbygden”, infotillfälle i Sursik skola 9.5.2012 kl. 18.00 med 

anledning av nationella avloppsveckan 7.-13.5.2012 
 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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28 §. 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: 20, 21, 24, 25, 27, 28 
 
 
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.



KRONOBY KOMMUN 
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1.6.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

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: 22, 23, 26 
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. 


