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11 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Mats Koivusalo och Inger Wistbacka till protokolljusterare. 
__________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.3.2012 

 
 
Sida 
2/22 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: MILJ 3/2012 
 
 
13 §. UTLÅTANDE  Ansökan om tillstånd för avloppstryckledning under Perho 

å/Kronoby Vatten och Avlopp Ab 
 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med 
anledning av Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för 
anläggande av en avloppstryckledning under Perho å i Nedervetil centrum. Tillstånd att inle-
da arbetena innan beslutet vunnit laga kraft söks samtidigt. Utlåtandet bör inlämnas senast 
23.3.2012. 
 
Avloppstryckledningen byggs för att de nya bostadshusen vid Forskantsvägen ska kunna 
anslutas till avloppsledningsnätet. Cirka 20 fastigheter kan anslutas. Avloppstryckledningen 
(PEH 63-10) grävs ner 0,5-1 m under åfårans djupaste del. Tryckledningen omges av ett 
skyddsrör (PEH 90-10). Avloppsledningen beviktas i den vattenförande delen av ån så att 
man får ner ledningen till botten av ledningsgraven. På ledningen sätts ett skyddslager med 
kross och därefter täcks ledningen med det material som grävts upp. Åbotten jämnas upp till 
sin ursprungliga höjd. Arbetet görs med två grävmaskiner och beräknas ta 10-14 timmar. 
Arbetet görs utan uppehåll, vid en lämplig tidpunkt med tanke på vattendjupet vid grävnings-
platsen. 
 
Åbotten där avloppsledningen grävs ner är enligt ansökan stenig. Ån är där ca 80 m bred. 
Platsen framgår av kartan i bilaga 1/13 § av den 20.3.2012. Skärningsritning och övriga 
handlingar finns till påseende på sammanträdet. 
 
Skriftliga överenskommelser har gjorts med berörda mark- och vattenägare. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden anser med hänvisning till 3. kap. 4 § vattenlagen (587/2011) att förutsättningar 
för beviljande av tillstånd för anläggande av en avloppstryckledning under Perho å i enlighet 
med Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan föreligger. Projektet torde inte orsaka avse-
värda skadliga förändringar i omgivningens naturförhållanden eller i vattennaturen och dess 
funktion eller medföra andra följder som avses i 4 § 2. mom. Miljönämnden har inga anmärk-
ningar gällande ansökan och förordar beviljande av tillstånd. 
 
Motivering: 
 
Grävarbetet pågår endast en kort tid, och de negativa effekterna är kortvariga. Botten där 
avloppsledningen läggs ner är stenig, vilket ger mindre grumlighet. Avloppsröret grävs ner 
samt förses med skyddsrör, vilket minskar riskerna för att avloppsvatten ska komma ut i Per-
ho å. Utvidgningen av avloppsledningsnätet gör att avloppsvattnet från ett stort antal fastig-
heter, som annars skulle belasta Perho å, kan behandlas i det kommunala reningsverket. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. Paragrafen förklarades justerad på 
sammanträdet. 
__________ 
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Dnr: MILJ 4/2012 
 
 
14 §. UTLÅTANDE Ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelser/Björkens 

Svingård Ab 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med 
anledning av Björkens Svingård Ab:s ansökan enligt miljöskyddslagen om justering av miljö-
tillståndsbestämmelserna. Utlåtandet bör inlämnas senast 26.3.2012. 
 
Ansökan gäller grisproduktion på lägenhet Björkens Svingård RNr 3:34 i Påras by i Kronoby 
kommun. I svinhuset finns högst 528 suggor med smågrisar (under 4 veckor) i produktion 
och 150 avelssvin. Smågrisarna flyttas från lägenheten vid 4 veckors ålder. 
 
Gödselhanteringen i svinhuset fungerar enligt flytgödselmetoden. I anslutning till svinhuset 
finns två flytgödselbrunnar med betongtak vars volymer är 1 500 m3 vardera. Tvätt- och sani-
tetsvatten från svinhuset leds till flytgödselbrunnarna. För spridning av gödsel finns enligt 
ansökan 181,55 ha åker till förfogande. Man har även ett avtal med Jeppo Biogas Ab om 
leverans av flytgödsel till biogasanläggningen. 
 
Miljötillstånd för verksamheten beviljades av Västra Finlands miljöcentral 18.2.2002. Till-
ståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/14 § av den 20.3.2012. 
Besvär anfördes till Vasa förvaltningsdomstol, som ändrade tillståndsbestämmelse 3 så att 
gödselbrunnarna bör vara försedda med betonglock. Ärendet gick vidare till Högsta förvalt-
ningsdomstolen, som preciserade tillståndet så att grisarna skall flyttas vid en ålder om fyra 
veckor. Villkoret som gällde justering av tillståndsbestämmelserna före 1.5.2010 komplette-
rades så att till ansökan skulle, förutom annan behövlig utredning, fogas utredning över möj-
ligheterna att mera effektivt förebygga och hindra den förorening av miljön som orsakats av 
verksamheten. I utredningen skulle beaktas den kunskap om verksamheten och dess verk-
ningar som erhållits på basis av tillståndsbestämmelserna 2 och 6 samt på annat sätt. 
 
Svinhusets placering framgår av kartorna i bilaga 2/14 § av den 20.3.2012. På kartorna sak-
nas Björkens Gris Ab:s svinhus, som har byggts senare på den nordöstra sidan om Björkens 
Svingård Ab:s svinhus. 
 
Området är oplanerad, jordbruksdominerad glesbygd. Verksamheten är inte belägen på vik-
tigt grundvattenområde. Det närmaste bostadshuset ligger på ca 200 m avstånd från svinhu-
set och gödselbrunnarna, med skog emellan. Enligt tillståndet får skogen inte avverkas. 
 
Ansökan omfattar inga ändringar i verksamheten utan justeringen av tillståndet gäller samma 
förhållanden som gällde då miljötillståndet beviljades 2002. Ändringar i de berörda lägenhe-
ternas namn och registeruppgifter har skett. 
 
Ett besök på platsen har gjorts 13.3.2012 tillsammans med en representant för Närings-, 
trafik- och miljöcentralen samt sökanden. Konstaterades att svinhuset och flytgödselbrunnar-
na är byggda i enlighet med tillståndet. Gödselbrunnarna är försedda med betongtak. Mellan 
pumpbrunnen och gödselbrunnarna finns tätt underlag av betong, som har en lutning så att 
gödselspill rinner tillbaka i pumpbrunnen. Utanför svinhuset finns en kylcontainer för döda 
djur. Gödseln inne i svinhuset kyls ner för att minska luktolägenheterna. Värmen utnyttjas i 
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svinhuset. Ventilationen sker maskinellt, med tilluft genom reglerbara intag. Luften leds ut 
genom tretton skorstensventiler på taket. Vid besöket kändes ingen besvärande lukt kring 
svinhuset eller gödselbrunnarna  (1 oC, 10 m/s). Området såg snyggt och välskött ut. Konsta-
terades att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten har ändrats sedan miljötillstån-
det beviljades. Det är inte längre tillåtet att leda avloppsvattnet från WC till en flytgödselbe-
hållare. 
 
Enligt 42 § miljöskyddslagen krävs, för att tillstånd ska kunna beviljas, att verksamheten med 
beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans 
med andra verksamheter bl. a. medför olägenhet för hälsan, medför annan betydande för-
orening 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 ska 6 § miljöskyddslagen iakttas: verksamhet som medför risk för förore-
ning av miljön ska om möjligt placeras så att verksamheten inte orsakar förorening eller risk 
för förorening samt så att förorening kan motverkas. Vid bedömningen av platsens lämplighet 
ska beaktas bl.a. verksamhetens art, sannolikheten för förorening samt olycksrisken. Be-
greppet 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”. 
 
Gödselmängden från svinhuset motsvarar ett konventionellt svinhus med ca 320 suggor med 
smågrisar upp till 11 veckor. Enligt miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid husdjurs-
skötsel 2010 bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (1238 djurenheter), som 
byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 290-380 
m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är 
jord- och skogsbruksområde och det inte finns bosättning i närheten, om ansökan gäller ut-
vidgning av befintlig verksamhet, om utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara 
objekt, om det är fråga om nötkreatur eller hästar, ventilationsluften avleds högt upp, eller 
bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindrikt-
ning.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden har inget att anmärka mot Björkens Svingård Ab:s ansökan om justering av  
miljötillståndsbestämmelserna som gäller svinhushållning på lägenheten Björk RNr 3:34 i 
Påras by i Kronoby kommun. Tillståndet omfattar uppfödning av 528 suggor med smågrisar 
upp till 4 veckor samt 150 växande avelssvin. Miljönämnden bedömer att verksamheten fort-
sättningsvis kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet eller förorening som avses i 42 § mil-
jöskyddslagen. Med beaktande av de lokala förhållandena och tillståndsvillkoren torde lukten 
från svinhuset inte förorsaka sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom.  lagen angå-
ende vissa grannelagsförhållanden. 
 
Miljönämnden bedömer att det inte är skäligt att ställa ytterligare krav på verksamheten utan 
anser att tillståndet endast bör uppdateras. Ändringarna i fastigheternas namn och register-
uppgifter bör noteras. Bestämmelserna gällande hantering av avloppsvattnet bör förnyas så 
att de motsvarar dagens krav. 
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Motivering: 
 
Området är utpräglad jordbruksbygd med åtföljande lukt från djurstall och gödselstäder. Bo-
sättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindrikt-
ning. Det rekommenderade skyddsavståndet till närmaste störbara objekt underskrids beträf-
fande ett grannbostadshus. För att minska risken för oskäliga luktolägenheter har man reser-
verat ett skyddande skogsbestånd, som inte får avverkas mellan svinhuset och grannens 
bostadshus. Till övriga grannar är avståndet längre än det rekommenderade skyddsavstån-
det.  
 
Även andra åtgärder har vidtagits för att minimera luktolägenheterna (kylning av gödseln, 
betonglock på gödselbrunnarna, användning av nermyllningsaggregat osv.). Det är tveksamt 
om det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar att vidta ytterligare åtgärder. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. Paragrafen förklarades justerad på 
sammanträdet. 
__________ 
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Dnr: MILJ 7/2012 
 
 
15 §. UTLÅTANDE Ansökan om bygglov för fjärrvärmecentral/Kronoby Energiandels-

lag 

Kronoby Energiandelslag har ansökt om bygglov för en ny fjärrvärmecentral på lägenheten 
Undergången RNr 2:78 i Hopsala by i Kronoby kommun. Placeringen framgår av kartan i 
bilaga 1/15 § av den 20.3.2012. Byggnadsnämnden behandlade ärendet 13.3.2012. P.g.a. 
att ärendet var brådskande gav miljövårdssekreteraren för miljönämndens räkning ett utlå-
tande till byggnadsnämnden, bilaga 2/15 § av den 20.3.2012. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner miljövårdssekreterarens utlåtande, bilaga 2/15 § av den 20.3.2012, 
gällande Kronoby Energiandelslag ansökan om bygglov för en ny fjärrvärmecentral på lä-
genheten Undergången RNr 2:78 i Hopsala by i Kronoby kommun. 
 
 
Ossian Wassborr anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 9/2008 
 
 
16 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2011/Oy Tara-Element Ab 

Miljönämnden beviljade 17.2.2009 § 7 Oy Tara-Element Ab miljötillstånd enligt 28 § miljö-
skyddslagen för verksamhet som omfattar tillverkning av betong och betongprodukter på 
under bildande varande lägenhet RNr 2:152 M-604, som skulle sammanföras med Element 
RNr 2:164, samt på lägenheterna Stenmans RNr 2:149 och Ånäs RNr 2:106 i Överby by i 
Kronoby kommun, adress Murickvägen 299, 68410 Nedervetil. Beslutet vann laga kraft 
6.4.2009. 
 
Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse: 
 

27. Ett årssammandrag av anläggningens övervaknings- och kontrolluppgifter skall 
inlämnas till miljönämnden i Kronoby kommun före utgången av mars följande år. Av 
årsrapporten skall framgå bl.a. följande uppgifter: 

 
i Uppgifter om råmaterial, bränsle och kemikalier 

y Mängden använt råmaterial och använda kemikalier (t/a eller 
m3/a) 

y Mängden använda bränslen (t/a eller m3/a)  
i Uppgifter om produktionen 

y Produktionsmängder (typ och mängd) 
y  Planerade förändringar i anläggningen och dess verksamhet 

i Uppgifter om avfallshanteringen 
y Avfallets kvalitet, typ, mängd samt återvinnings- och behandlings-

sätt, lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt 
betongens återanvändningsduglighet 

i Uppgifter om avloppsvattenbehandlingen 
y Avloppsvattnets mängd (till kommunalt avloppsledningsnät, till an-

nan behandling) 
i Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna 

y Uppgifter om ur miljövårdssynpunkt betydande störningssituatio-
ner (tidpunkt, varaktighet, orsak, uppskattning av utsläppen och deras 
miljökonsekvenser samt utförda åtgärder) 

y Ett sammandrag över ur miljövårdssynpunkt väsentliga serviceåt-
gärder (processer, rengöringsutrustning, mätutrustning) 

y Ett sammandrag av miljökontrollerna 
i Uppgifter om den årliga energiförbrukningen 

 
Oy Tara-Element Ab har 28.2.2012 inlämnat ett sammandrag över verksamheten vid fabri-
ken år 2011, bilaga 1/16 § av den 20.3.2012. Uppgifter om mängden använda råmaterial, 
kemikalier, bränsle och el, produktionsmänger samt mängden uppkommet avfall av olika 
typer har bokförts. Produktionen har ökat jämfört med år 2009 och 2010. Produktionsmäng-
den har dock varit mindre än den uppskattade kapaciteten enligt miljötillståndsansökan år 
2008. 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
20.3.2012 

 
 
Sida 
2/28 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.4.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Analyser av orenat processvatten samt av vattnet som leds till dike borde ha gjorts under år 
2011 men prov togs först i januari 2012. Resultaten tyder på att reningssystemet fungerar 
bra. Halterna av PAH-föreningar är under detektionsgränsen för alla undersökta ämnen utom 
naftalen. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av uppgifterna och beslutar att anteckna årssammandraget 2011 för 
kännedom. 
 
Miljönämnden påminner om att årssammandragen skall innehålla alla de uppgifter som enligt 
miljötillståndet samt enligt godkänd plan för drifts- och utsläppskontroll (39 § 23.6.2010) skall 
bokföras: 
 

1. Kontroll av dammfiltrens funktion skall göras tillräckligt ofta för att säkerställa att 
filtren hålls i funktionsdugligt skick. Utförda serviceåtgärder och eventuella driftsstör-
ningar skall bokföras och uppgifterna bifogas årsrapporten (tillståndsbestämmelse 18 
och 27). 

 
2. Uppgifter om eventuella gjorda bullermätningar skall utan dröjsmål tillställas mil-

jönämnden för kännedom, samt bifogas till årsrapporten (tillståndsbestämmelse 12 
och 27). 

 
3. Kontroll av kvaliteten på dagvatten och processavloppsvatten bör utföras regel-

bundet genom provtagning av en utomstående sakkunnig en gång per år. Prov bör 
tas av det obehandlade avloppsvattnet inne i fabriken, samt av vattnet som leds till 
dike. I proverna skall analyseras pH, sulfat, formaldehyd, PAH och oljor, samt fasta 
partiklar, syre, grumlighet, elledningsförmåga, alkalinitet, aluminium, klorid, totalhård-
het, mangan, kemisk syreförbrukning (CODCr) och kalcium. Resultaten skall utan 
dröjsmål tillställas miljönämnden för kännedom, samt ett sammandrag bifogas till års-
rapporten (tillståndsbestämmelse 6 och 27). 

 
4. Kontroll av uppklarningsbassängernas och avloppssystemets skick skall ske 

regelbundet. Över kontrollen skall föras bok (tillståndsbestämmelse 5 och 11). 
 

5. Mängden avloppsvatten som leds till kommunalt avloppsledningsnät bör bokfö-
ras, liksom mängden avloppsvatten som behandlas i fabriken och leds till dike. Upp-
gifterna skall ingå i årsrapporten (tillståndsbestämmelse 27).  

 
6. Förutom mängden av avfall som uppstår i verksamheten bör i driftskontrollen 

och årsrapporteringen ingå uppgifter om till vem eller vart de olika typerna av avfall 
har överlämnats (tillståndsbestämmelse 19 och 27). 

 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 11/2011 
 
 
17 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab 

 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 14.2.2012 gett ett beslut som gäller 
Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan om miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi 
kommun. Sökanden har även ansökt om tillstånd att inleda verksamheten innan beslutet 
vunnit laga kraft.  
 
Teerineva är ett nytt, ca 36 ha stort torvproduktionsområde. Området är nästan i sin helhet 
dikat för skogsbruk. Torrläggningsvattnet leds via Särsbäcken (Storbäcken) till Kronoby å. 
Avståndet till Kronoby å är ca 15 km. En karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/17 
§ av den 20.3.2012. 
 
Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan 27.9.2011 (54 §): 
 
”Miljönämnden anser med hänvisning till vattenförvaltningsplanen att man då man bedömer 
förutsättningarna för beviljande av tillstånd bör beakta den övriga torvproduktion som pågår 
inom Kronoby ås tillrinningsområde. På Pyymaanneva, Saapasneva och Iso-Saapasneva i 
Evijärvi och Lappajärvi kommuner samt på Julkuneva i Vetil kommun finns totalt nästan 700 
ha torvmark med tillstånd för torvproduktion. Dräneringsvattnet från områdena leds till Kro-
noby å.  
 
Kronoby å klassificeras som en eutrofierad å med höga halter av näringsämnen och humus, 
samt återkommande surhetsproblem. Ån har dock ett högt rekreationsvärde, och stora sats-
ningar har gjorts och görs fortsättningsvis för att förbättra förhållandena i och kring ån. Ge-
nom projekt har belastningen minskats och åtgärder mot försurningen vidtagits. En fisktrappa 
har byggts och forsrestaurering genomförs för att förbättra förutsättningarna för ett livskraftigt 
fiskbestånd. Nyreglering av sjögruppen i Terjärv planeras för att få ett jämnare vattenflöde i 
ån. I nuläget varierar vattenföringen kraftigt, delvis beroende på att torvmossarnas vatten-
magasinerande funktion gått förlorad då mossarna har dikats ut. 
 
Den planerade torvproduktionen på Teerineva är av förhållandevis liten omfattning (36 ha) 
och avståndet till Kronoby å är relativt långt (15 km). Området är sedan tidigare dikat för 
skogsbruk. Miljönämnden anser ändå att en toleransutredning för Kronoby å bör göras innan 
tillstånd för torvproduktion beviljas. Ibruktagandet av nya områden för torvproduktion medför 
en ökad belastning på vattendragen nedanför. Torvproduktionens andel av den totala belast-
ningen är liten, men utgör ändå en tilläggsbelastning på ett redan hårt belastat vattendrag, 
och kan lokalt ha stor betydelse.  
  
I tillståndsbehandlingen bör även beaktas belastningsrisken från sura sulfatjordar, samt sy-
nergieffekten som de sura jordarna och torvproduktionen tillsammans eventuellt kan få. 
Åkerområdet med sura sulfatjordar vid Särsbäcken i Terjärv (Särs-Stornäset-Skogsbyn) är 
ett av de viktigaste i Kronoby kommun då det gäller surhetsbelastningen på Kronoby å. Avle-
dandet av torrläggningsvatten från Teerineva sker enligt ansökan längs Särsbäcken på den 
västra sidan om de sura sulfatjordarna. 
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Eftersom Teerineva är en ny belastningskälla anser miljönämnden att det med tanke på vat-
tendragets tillstånd är nödvändigt att, ifall tillstånd beviljas, använda en så effektiv renings-
teknik som möjligt. Kostnaderna för rening skall enligt vattenlagen vara skäliga. Kostnaderna 
skall jämföras med nyttan man får av att förhindra förorening, inte med torvproduktionens 
marknadsvärde (Hänv. Vasa förvaltningsdomstols beslut 23.5.2003 gällande Pyymaanneva, 
Saapasneva och Iso-Saapasneva).” 
 
Regionförvaltningsverket har beviljat miljötillstånd. Verksamheten får inte inledas innan be-
slutet vinner laga kraft. Tillståndsbestämmelserna med motiveringar bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/17 § av den 20.3.2012. Tillståndet förutsätter bl.a. att allt dräne-
ringsvatten renas i ytavrinningsfält året runt, bästa tillgängliga teknik skall tillämpas. Som 
svar på miljönämndens utlåtande konstaterar regionförvaltningsverket att belastningen från 
övrig torvproduktion på Kronoby å beaktas i tillståndsprövningen. Gällande kravet på en tole-
ransutredning konstateras att enligt vattenförvaltningsplanen fram till år 2015 skall områdes-
reserveringar som gäller torvproduktion i landskapsplanerna baseras på tillräckliga miljö- och 
vattendragsutredningar. För vattendragsområden, där torvproduktionen är omfattande, bör 
toleransutredningar göras. Regionförvaltningsverket anser att man inte kan ålägga en enskild 
tillståndssökande att göra en toleransutredning för ett helt vattendragsområde. Landskaps-
planen för Södra Österbotten är inget hinder för beviljande av tillstånd. 
 
Tillståndet är i kraft tills vidare. En ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna skall 
lämnas in till regionförvaltningsverket senast 31.3.2020. 
 
Besvärstidens sista dag var 14.3.2012. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:  
 
Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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18 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om plan för avloppsvattensystem 
o Otso och Lena Skullbacka, Terjärv 

 
i Utlåtande om isbanekörning på Loulusträsket i Nedervetil 

 
i Tjänstemannabeslut 

o  Beslut 20.2.2012 i ärende som gäller anmälan om tillfällig verksamhet som för-
orsakar buller, VR-Track Oy, förnyande av järnvägsbro över Kronoby å i Kro-
noby centrum 
 

i Pöyry Finland Oy, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy: 
o Avloppsvattenkontroll, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy, 27.-28.2.2012 (pump-

stationen) 
o Årsrapport av avloppsvatten- och vattendragskontroll 2011, Terjärv Frys Ab 

 
i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 6 st. 

 
i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Beslut 27.1.2012 att ålägga Finavia Oyj att ansöka om miljötillstånd för Karleby-
Jakobstad flygstation 

o Godkännande av vattenskyddsplan för skogsdikning 8.3.2012, Särsmossen i 
Hästbacka by 
 

i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
o Beslut 9.3.2012 gällande Oy Ahlskog Leather Ab:s ansökan om tillstånd att leda 

vatten från Kronoby å till företagets läderfabrik i Kronoby 
 

i Mellersta Österbottens miljöhälsovård 
o Protokoll från sammanträde 26.1.2012 
o Bokslut 2011 

 
i Avfallsnämnden 

o Protokoll från sammanträde 15.12.2011 och 26.1.2012 
 

i Ab Ekorosk Oy 
o Statistik över avfallsmängder i Kronoby 2011  

 
i Kurser 

o Teknisen ja ympäristötoimialan toimistotyöpäivät, 25.-27.4.2012, H:fors-
Stockholm 

o Kuntien 6. Ilmastokonferenssi, 3.-4.5.2012, Tampere 
o Kurs i miljöfrågor, 14.-16.5.2012, H:fors-Stockholm 

 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom.  
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19 §. 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: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 
 
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: 
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. 


