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48 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Margareta Slotte och Jan Sjölund till protokolljusterare. 
__________ 
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50 §. BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Förslag för miljönämndens 
uppgiftsområden 

Kommunstyrelsen inbegär miljönämndens förslag till budget för år 2014 samt ekonomiplan 
för åren 2014-2016. Övergripande strategiska mål, i enlighet med kommunens strategiplan 
2015, skall även ingå i budgeten. 
 
Kommunfullmäktige har utfärdat följande ramar för driftsbudgeten 2014: 
 
  Utgifter  Inkomster                Netto 
MILJÖNÄMNDEN 320 452  3 936                316 516 
 
Miljönämnden fördelar själv anslagen mellan sina uppgiftsområden inom given nettoram.  
 
Miljövårdssekreterarens förslag till budget år 2014 bifogas som bilaga 1/50 § av den 
1.10.2013. Förslag till ekonomiplan 2014-2016 samt textdel bifogas som bilaga 2 och 3/50 § 
av den 1.10.2013. De strategiska målen framgår av textdelen. 
 
Budgetförslaget har gjorts upp utgående från bokslut 2012, budget 2013, bokföringsrapport  
september 2013 samt Mellersta Österbottens miljöhälsovårds budgetförslag 2014.  
 
Anslagen för miljöhälsovården har reserverats enligt de uppgifter som Mellersta Österbottens 
miljöhälsovård har gett. För att hålla miljönämndens budget inom ramarna har man varit 
tvungen att minska anslagen för miljövårdens del jämfört med budgeten 2013. Löneanslagen 
har höjts med 2,0 % enligt direktiv från ekonomikansliet. Mindre justeringar i övriga anslag 
har gjorts där det på basen av bokslut och bokföringsrapport har konstaterats vara nödvän-
digt. 
 
Anslag för köp av experttjänster (4340) har sänkts jämfört med detta år. En del av anslaget 
som i år var tänkt att användas för köp av tjänster för att sköta övervakning av miljötillstånds-
pliktig verksamhet samt för köp av avloppsrådgivningstjänster har inte använts. Anslagen 
bibehålls i budgetförslaget år 2014 men minskas. 
 
Anslag för EU- och övriga projekt (4743) har istället höjts då beredskap att delta i finansie-
ringen av miljöprojekt behövs fortsättningsvis. Ett pågående projekt där kostnader kan upp-
stå år 2014 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. Det regionala avlopps-
rådgivningsprojektet JÄSSI torde år 2014 genomföras i Kronoby. Projektet förutsätter ingen 
direkt finansiering av kommunen, men kommunen bör ställa arbetsrum med dator och inter-
netanslutning till förfogande. Även andra, nya projekt kan bli aktuella.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner förslaget till budget 2014, ekonomiplan 2014-2016 samt strategis-
ka mål i enlighet med bilagorna 1-3/50 § av den 1.10.2013.  
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BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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51 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakningsärende gällande svämgödseluts-
läpp/Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 

Ärende 
 
Utsläpp av svämgödsel. Överträdelse av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd, 8 § 
1.2.2006.  
 
Part 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
Dunderkärrvägen 235 
68500  KRONOBY 
 
Bakgrund 
 
I början av november 2012 skedde ett större utsläpp av svämgödsel vid Holmqvist-Kronlunds 
Mjölk Ab:s gård på Dunderkärrvägen 235 i Kronoby. Svämgödsel rann ut i en bäck vid går-
den och förorenade bäcken ut till Larsmosjön. Området framgår av kartorna i bilaga 1/51 § 
av den 1.10.2013. Anmälan om saken inkom till miljökansliet 6.11.2012. 
 
Ärendets behandling 
 
Miljönämnden beslöt i 53 § 11.12.2012 att med stöd av 126 § avfallslagen (646/2011) ålägga 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab att undanröja de olägenheter som miljön har orsakats p.g.a. 
svämgödselutsläppet. Svämgödseln, som hade runnit ut på åkern på den östra sidan om 
gården och som inte hade plöjts ner, samt gödseln som hade runnit ut mot mjölkkostallet och 
ner mot foderbalarna på den södra sidan, skulle torkas till en sådan konsistens att den kunde 
flyttas. Gödseln skulle senast 31.5.2013 vara bortflyttad och omhändertagen enligt gällande 
bestämmelser. Åkern skulle tillsvidare hållas invallad och i ett sådant skick att det inte fanns 
risk för att gödselvatten rann ut i bäcken. Vid dikning skulle man säkerställa att det fanns en 
skyddande vall mellan den förorenade åkern och bäcken. 
 
En inspektion gjordes på gården 27.6.2013. Konstaterades att det fanns gödsel kvar i sän-
kan bredvid foderbalarna på den södra sidan om ladugården. Även kring pumpbrunnen och 
den större gödselbehållaren fanns gödsel kvar på marken. Gödseln hade torkat ihop och 
bildat en skorpa på ytan. Gödsel hade delvis körts bort från området innanför den gamla 
jordvallen, där svämgödsel som runnit ut samlades upp och blandades med torrt material i 
november 2012. Den nyare jordvallen, som byggdes mot bäcken i november, var intakt. Val-
len hade senare förlängts, och ett dike hade grävts längs med fodersträngarna för att leda 
vatten förbi den förorenade åkern. Massorna från dikningen hade lagts upp som en skydds-
vall mellan åkern och diket. Mellan den gamla jordvallen och den nya vallen mot bäcken 
fanns våtare svämgödsel ännu kvar. Den förorenade åkern hade torkat upp och hade såtts 
in. Grödan hade just börjat gro. Överlag hade marken på gården torkat upp sedan november 
2012. Samtliga gödselbehållare var fyllda så att ytan låg 1-2 m från den övre kanten. Tre av 
de fyra brunnarna saknade igen skyddsgaller på flera meter breda avsnitt. Torrgödselplattan 
var delvis tömd. Marken utanför plattan var nersmutsad av gödsel. 
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På basen av inspektionen konstaterades att arbetet med att sanera gården bör fortsätta. Den 
återstående gödseln som fortfarande låg på marken skulle så fort som möjligt samlas upp 
och tas omhand enligt gällande bestämmelser. Gödseln hade torkat så pass att någon akut 
risk för att den skulle rinna vidare sannolikt inte förelåg. Gödseln kunde lagras i gödsellager 
eller i stack på åker, överlåtas till annan jordbrukare eller direkt spridas på åker. Åtgärder för 
att reparera skyddsgallren på gödselbehållarna skulle omedelbart vidtas. En ny inspektion 
planerades i augusti 2013. Därefter skulle ärendet tas till ny behandling i miljönämnden, för 
genomgång av hur åläggandena har fullföljts. 
 
En uppföljningsinspektion gjordes 12.9.2013 tillsammans med miljönämndens ordförande. 
Då konstaterades att gödsel fortfarande fanns kvar i sänkan bredvid foderbalarna på den 
södra sidan om ladugården. Läget hade inte ändrat sedan inspektionen i juni. Gödseln hade 
redan då torkat ihop och bildat en skorpa på ytan. Under ytan var gödseln fortfarande lös. 
Gammalt foder hade nu körts till platsen för att användas som uppsugningsmaterial för att ge 
gödseln en fastare konsistens. 
 
Gödsel fanns fortfarande kvar innanför den gamla jordvallen mot åkern på den östra sidan 
om gården. Vallarna mot bäcken var intakta. Även mellan den gamla jordvallen och den nya 
vallen mot bäcken fanns gödsel ännu kvar. Gödseln hade torkat sedan i juni. Ytan var nu 
ställvis grön av växtlighet. Gödselblandat vatten hade samlats till en damm mellan åkern och 
vallarna. Åkern var täckt av växtlighet. 
 
Den största och den minsta av de fyra gödselbehållarna som finns på gården var fyllda så att 
ytan låg 1-2 m från den övre kanten. I de två övriga behållarna var ytan endast några centi-
meter från kanten. Gödsel hade inte runnit över kanten. Tre av de fyra brunnarna saknade 
fortfarande skyddsgaller på flera meter breda avsnitt. Fjärrgödsellagret vid Kannören var fyllt 
till ca 30 cm från kanten. Gödseln hade inte rörts på länge, att döma av växtligheten som 
fanns i brunnen. Skyddsgallret lutade och var delvis öppet. 
 
Torrgödselplattan vid Dunderkärret var nästan full. Gödsel hade placerats så nära kanten att 
marken utanför plattan var nersmutsad av gödsel. 
 
Enligt Jan Kronlund skulle tömningen av brunnarna påbörjas inom kort, och svämgödseln 
spridas på åker. Även den gödsel som låg kvar på marken och vid jordvallen skulle köras 
bort och plogas ner på åker. 
 
På basen av uppföljningsinspektionen konstaterades igen att arbetet med att sanera gården 
skulle fortsätta. Den återstående gödseln som fortfarande låg på marken skulle så fort som 
möjligt samlas upp och tas omhand enligt gällande bestämmelser. Gödseln hade torkat så 
pass att någon akut risk för att den skulle rinna vidare inte ansågs föreligga vid tidpunkten för 
inspektionen. Utrinning från vattendammen som hade bildats vid åkern torde inte heller ske. 
Ifall nederbörden skulle bli riklig kunde situationen hastigt ändra, varför åtgärderna skulle 
vidtas utan dröjsmål. Gödseln kunde lagras i gödsellager eller i stack på åker, överlåtas till 
annan jordbrukare eller direkt spridas på åker. Även gödselvattnet i dammen skulle tas om-
hand. De gödselbehållare som var fulla skulle utan dröjsmål tömmas och gödseln användas i 
enlighet med ovanstående. Även torrgödselplattan skulle tömmas i höst. Åtgärder för att re-
parera skyddsgallren på gödselbehållarna skulle omedelbart vidtas. Ett hörandebrev skulle 
sändas till Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab. Ärendet skulle därefter tas till ny behandling i mil-
jönämnden, för genomgång av hur åläggandena har fullföljts.  
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Begäran om förklaring  
 
Ett hörandebrev med en skriftlig begäran om förklaring, i enlighet med 34 § förvaltningslagen 
(434/2003) sändes till Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab med mottagningsbevis 13.9.2013. 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab ombads skriftligen förklara varför gödseln inte har flyttats bort 
och tagits omhand inom utsatt tid. En förklaring inlämnades 20.9.2013, bilaga 2/51 § av den 
1.10.2013.  
  
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden ålägger med stöd av 126 § avfallslagen (646/2011) och 84 § miljöskyddsla-
gen (86/2000) Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab att fortsätta sanera gården efter svämgödse-
lutsläppet i november 2012. Den gödsel som fortfarande finns kvar på marken i sänkan 
bredvid foderbalarna på den södra sidan om ladugården, samt den gödsel som finns vid val-
larna ut mot åkern på den östra sidan om svämgödselbehållarna, bör snarast möjligt eller 
senast 15.11.2013 vara bortflyttad och omhändertagen enligt gällande bestämmelser.  
Skyddsvallen mot bäcken bör tillsvidare vara kvar. 
 
De gödsellager som vid inspektionen 12.9.2013 konstaterades vara fulla bör vara tömda till 
en sådan nivå att det finns lagringskapacitet för vinterns behov, och gödseln omhändertagen 
på ett sakenligt sätt senast 15.11.2013, med beaktande av bestämmelserna i statsrådets 
förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000).  
 
Ifall åläggandena inte har uppfyllts inom utsatt tid kan miljönämnden med stöd av 129 § av-
fallslagen (646/2011) och 88 § miljöskyddslagen (86/2000) tillgripa förvaltningstvång. 
 
Motivering 
 
Enligt tillståndsbestämmelse 4 i miljötillståndet som gäller Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
skall hantering av gödsel skötas så att det inte uppstår risk för förorening eller så att gran-
narna orsakas oskäligt besvär. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång 
per år. 
 
I 7 § miljöskyddslagen (86/2000) stadgas om förbud mot förorening av mark. På eller i mar-
ken får inte lämnas eller släppas ut avfall eller andra ämnen eller organismer eller mikroor-
ganismer som försämrar markkvaliteten så att därav kan följa risk eller olägenhet för hälsan 
eller miljön, avsevärd minskning av trivseln eller annan därmed jämförbar kränkning av all-
mänt eller enskilt intresse. 
 
Enligt de allmänna principerna i 4 § miljöskyddslagen (86/2000) skall den som bedriver verk-
samhet som medför risk för förorening av miljön svara för att den olägenhet för miljön som 
verksamheten orsakar undanröjs eller begränsas så långt som möjligt. 
 
Enligt 13 § avfallslagen (646/2011) får avfall inte överges eller behandlas på ett okontrollerat 
sätt. Avfallet och avfallshanteringen får inte orsaka hälsan eller miljön fara eller skada, med-
föra nedskräpning, försvaga den allmänna säkerheten eller leda till någon annan därmed 
jämförbar kränkning av allmänna eller enskilda intressen. 
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Enligt avfallsförteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen (179/2012) är spillning och urin 
från djur samt naturgödsel avfall. 
 
I 84 § miljöskyddslagen (86/2000) stadgas om åtgärder vid överträdelser eller försummelser. 
Tillsynsmyndigheten kan förbjuda den som bryter mot miljöskyddslagen eller en med stöd av 
den utfärdad förordning eller föreskrift eller ett med stöd av den meddelat villkor eller åläg-
gande att fortsätta eller upprepa överträdelsen, eller ålägga denne att fullgöra sin skyldighet 
på något annat sätt. Tillsynsmyndigheten kan också ålägga den som har förfarit så som av-
ses i 1 eller 2 punkten att återställa miljön i ursprungligt skick eller undanröja olägenheter 
som miljön har åsamkats genom överträdelsen. 
 
Enligt 126 § avfallslagen (646/2011) får tillsynsmyndigheten förbjuda den som bryter mot 
avfallslagen att fortsätta eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna eller 
ålägga denne att fullgöra sina skyldigheter på något annat sätt. Tillsynsmyndigheten får ock-
så ålägga den som förfarit på ett sådant sätt som avses i 1 punkten att återställa miljön i ur-
sprungligt skick eller att undanröja de olägenheter som har orsakats genom överträdelsen.  
 
Både miljöskyddslagen och avfallslagen ger följaktligen tillsynsmyndigheten möjlighet att 
ingripa vid överträdelser, förseelser eller försummelser. 
 
Miljönämnden konstaterar att en del av gödseln som rann ut på marken vid Holmqvist-
Kronlunds Mjölk Ab:s gård i november 2012 har tagits omhand och körts bort, och att den 
gödsel som finns kvar har fått en fastare konsistens.  Gödseln har torkat så pass att någon 
akut risk för att den rinner vidare inte torde föreligga i nuläget. Utrinning från vattendammen 
som har bildats vid åkern torde inte heller ske, då området är ordentligt invallat. Ifall neder-
börden blir riklig kan situationen hastigt ändra, varför fortsatta åtgärder ändå bör vidtas utan 
dröjsmål. Gödseln kan lagras i gödsellager eller i stack på åker, överlåtas till annan jordbru-
kare eller direkt spridas på åker så länge det enligt nitratdirektivet är tillåtet. Även gödselvatt-
net i dammen bör tas omhand.  
 
Lagring av gödsel i stack förutsätter enligt nitratdirektivet att stacken placeras mitt på ett jämt 
åkeravsnitt eller på en långsamt sluttande åker nära övre renen, minst 100 m från närmaste 
utfallsdike. Underlaget skall fånga upp avrinnande näring och stacken skall täckas över. En 
gödselstack som har anlagts på hösten skall spridas nästa vår på ofrusen mark. Miljönämn-
den anser inte att den invallade gödseln på Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab:s gård uppfyller 
kraven som ställs på lagring av gödsel i stack, och ålägger därför bolaget att köra bort göd-
seln. 
  
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 4, 7, 84 
Avfallslagen (1072/1993) §§ 13, 126 
Avfallsförordningen (179/2012) 
Förvaltningslagen (434/2003) §§ 34, 39, 44, 45, 47, 54, 60 
Förvaltningsprocesslagen (586/1996) §§ 4, 5, 6, 12, 14, 22 
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 
(931/2000)  
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Delgivning av beslutet 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten/Martin Stenbacka 
  
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. 
 
 
 
Under diskussionen i miljönämnden föreslog Jan Sjölund att tidsfristen att utföra åtgärderna 
förlängs. Förslaget vann inget understöd och förföll. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enligt miljövårdssekreterarens förslag. 
 
Jan Sjölund anmälde avvikande åsikt, med motiveringen att man borde ge bolaget 
längre tidsfrist att utföra åtgärderna som krävs. 
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52 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakningsärende gällande svämgödselutsläpp, provtag-
ning/Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 

Ärende 
 
Provtagning efter utsläpp av svämgödsel. Utredning av miljöpåverkan enligt 84 § miljö-
skyddslagen (86/2000).  
 
Part 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
Dunderkärrvägen 235 
68500  KRONOBY 
 
Bakgrund 
 
I början av november 2012 skedde ett större utsläpp av svämgödsel vid Holmqvist-Kronlunds 
Mjölk Ab:s gård på Dunderkärrvägen 235 i Kronoby. Svämgödsel rann ut i en bäck vid går-
den och förorenade bäcken ut till Larsmosjön. Avståndet från utsläppsplatsen till mynningen 
vid Larsmosjön är ca 5,8 km. Anmälan om saken inkom till miljökansliet 6.11.2012. Hänv. 
Miljönämnden 53 § 11.12.2012. 
 
Ärendets behandling 
 
För att utreda utsläppets inverkan på miljön tog miljövårdssekreteraren  sammanlagt 16 vat-
tenprov vid 5 olika provtagningspunkter under perioden november 2012-maj 2013. Ur bäcken 
togs vattenprov vid Dunderkärrets skogsbilväg (jämförelseprov ovanom utsläppsplatsen), vid 
järnvägen nedanför gården, vid Träiskvägen, samt ca 450 m uppströms från bäckmynningen, 
ca 5,3 km nedanom utsläppsplatsen. Vattenprov togs också från Hällörsfjärden i Larsmosjön, 
dit bäcken rinner ut. Dessutom togs ett sedimentprov ur bäcken ca 650 m uppströms från 
mynningen. Provtagningsschemat framgår av bilaga 1/52 § av den 1.10.2013 och provtag-
ningspunkterna av kartan i bilaga 2/52 § av den 1.10.2013. 
 
I proven analyserades förekomsten av bakterier med tarmursprung samt mängden närsalter; 
fosfor- och kväveföreningar. Analyserna utfördes av Maintpartners laboratorium i Karleby. 
Kostnaderna för analyserna blev totalt 2 433,46 €. Laboratoriets rapporter bifogas som bilaga 
3/52 § av den 1.10.2013. Resultaten av analyserna av totalfosfor, totalkväve, fosfatfosfor och 
ammoniumkväve samt antal mikroorganismer, enterokocker och E.coli i vattenproven pre-
senteras grafiskt i bilaga 4/52 § av den 1.10.2013.  
 
På basen av resultaten kan konstateras att antalet mikroorganismer nedanom utsläppsplat-
sen var betydligt högre än i jämförelseprovet strax efter utsläppet i början av november 2012, 
både i bäcken och i Hällörsfjärden. Antalet enterokocker var förhöjt i bäcken. Mot slutet av 
november hade antalet bakterier gått ner, och i maj 2013 låg värdena nära jämförelseprovet. 
Gällande närsalterna kan konstateras att halten totalkväve var högre nedanför utsläppsplat-
sen än vid jämförelsepunkten 8.11.2012. Vid följande provtagning 16.11.2012 hade halterna 
sjunkit märkbart, både ovanför och nedanför utsläppsplatsen. I Larsmosjön var däremot hal-
ten totalkväve hög vid samma tidpunkt. Totalkvävehalten steg igen och sjönk så mot slutet 
av perioden, men ännu i maj 2013 var halterna högre i bäcken och i Hällörsfjärden än vid 
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jämförelsepunkten. Det högsta värdet för totalkväve uppmättes då i Hällörsfjärden. I mitten 
av november var halten av ammoniumkväve hög också i jämförelseprovet. Nivån sjönk där-
efter och under resten av perioden var den högre nedanför utsläppsplatsen än ovanför. Ännu 
i maj 2013 var halten av ammoniumkväve högre i bäcken och Hällörsfjärden än vid jämförel-
sepunkten. Mängden totalfosfor var som högst strax nedanom utsläppspunkten 8.11.2012. 
Halten sjönk så småningom i bäcken, men samtliga prov visade på högre totalfosforvärden 
än de som under hela perioden uppmättes vid jämförelsepunkten. Fosfatfosforvärdena steg 
också nedanför utsläppspunkten ända ut i Larsmosjön. Halterna hade sjunkit i maj 2013, 
men var då fortfarande högre än vid jämförelsepunkten. Enligt laboratoriets organoleptiska 
undersökning luktade vattenproven från bäcken vid järnvägen och vid mynningen gödsel 
16.11.2012. 
 
Sedimentprovet, som togs ca 650 m från bäckens mynning, innehöll stora mängder bakteri-
er, fosfor och kväve. Provet hade enligt laboratorierapporten en relativt stark lukt av gödsel. 
 
Uppgifter om provtagningen antecknades i inspektionsprotokoll, som delgavs Holmqvist-
Kronlunds Mjölk Ab. 
 
Jan Kronlund underrättades muntligen om att ärendet tas till behandling i miljönämnden vid 
inspektion 12.9.2013. Han hade vid tillfället inget att invända. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden tar del av uppgifterna och godkänner miljövårdssekreterarens utredning. Mil-
jönämnden konstaterar att provtagningen har varit nödvändig för att utreda svämgödseluts-
läppets inverkan på miljön. Resultaten tyder på att utsläppet medförde en märkbar ökning av 
mängden bakterier, fosfor och kväve i bäcken ända ut till mynningsområdet i Hällörsfjärden i 
Larsmosjön. Förekomsten av svämgödsel längs bäcken minskade den allmänna trivseln i 
omgivningen och medförde en risk för olägenhet för hälsan. Miljönämnden bedömer att man 
inte på basen av de gjorda undersökningarna kan dra slutsatser om vilka eventuella lång-
tidseffekter utsläppet kan ha på vattenkvaliteten i Larsmosjön eller miljön i övrigt.  
 
Trots att resultaten från proven tagna i maj 2013 visar att mängden näringsämnen i bäcken 
och Hällörsfjärden då fortfarande var högre än i referensprovet, bedömer miljönämnden att 
provtagning inte längre kan ge entydig information om utsläppets inverkan på miljön. Andra 
okända faktorer i vattendragens tillrinningsområden kan påverka resultaten. Miljönämnden 
beslutar därför att i detta skede inte ta ytterligare prov. Ifall omständigheterna så kräver kan 
beslutet omprövas.  
 
Med hänvisning till 84 § miljöskyddslagen (86/2000) kan Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab åläg-
gas att stå för utredningen av utsläppets miljöpåverkan, och svara för kostnaderna för prov-
tagningen. Laboratoriekostnaderna som har uppstått är 2 433,46 €. Miljönämnden beslutar i 
enlighet med 34 § förvaltningslagen att ge Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab tillfälle att framföra 
sin åsikt om ärendet, innan beslut om eventuellt åläggande fattas.  
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Motivering 
 
I 84 § miljöskyddslagen (86/2000) stadgas om åtgärder vid överträdelser eller försummelser. 
Verksamhetsidkaren kan åläggas att i tillräcklig utsträckning utreda verksamhetens miljöpå-
verkan, om det finns grundad anledning att misstänka att den orsakar förorening i strid med 
miljöskyddslagen. 
 
Då svämgödselolyckan inträffade var det nödvändigt att utan dröjsmål vidta åtgärder för att 
klarlägga utsläppets omfattning och dess konsekvenser för miljön. Miljövårdssekreteraren 
påbörjade därför provtagning två dagar efter att anmälan inkommit till miljökansliet, i samråd 
med miljönämndens ordförande. Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab informerades om provtag-
ningen. 
 
Provtagningspunkter, antal prov och parametrar som skulle analyseras valdes för att ge en 
heltäckande bild av situationen så kostnadseffektivt som möjligt. 
 
Innan ett ärende avgörs skall enligt 34 § förvaltningslagen en part ges tillfälle att framföra sin 
åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och sådan ut-
redning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 3, 7, 84 
Förvaltningslagen (434/2003)§ 34  
 
Delgivning av beslutet 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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53 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakningsärende gällande kadaverhantering/Holmqvist-
Kronlunds Mjölk Ab 

Ärende 
 
Otillåten hantering av döda nötkreatur. Överträdelse av tillståndsbestämmelserna i miljötill-
stånd, 8 § 1.2.2006. 
 
Part 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
Dunderkärrvägen 235 
68500  KRONOBY 
 
Bakgrund 
 
I samband med utsläpp av svämgödsel i november 2012 vid Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab:s 
gård påträffades rester av döda nötkreatur på lägenheterna Falli RNr 14:22 i Hopsala by 
samt Kronlund RNr 4:45 i Norrby by i Kronoby kommun. Inspektioner gjordes 16.11.2012 och 
27.11.2012. 
 
Ärendets behandling 
 
Miljönämnden beslöt i 53 § 11.12.2012 att med stöd av 126 § avfallslagen (646/2011) ålägga 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab att utan dröjsmål gräva ner det slaktavfall som låg på marken 
på lägenheterna  Falli 14:22 i Hopsala by (ägare Rune Hästö) samt Kronlund RNr 4:45 i 
Norrby by i Kronoby kommun. Ifall avfallet grävdes ner på platsen skulle markägaren ge sitt 
samtycke. Slaktavfallet skulle vara omsorgsfullt nedgrävt senast 31.12.2012. 
 
En inspektion gjordes 20.5.2013 på lägenheten Kronlund RNr 4:45, vid Dunderkärrets 
skogsbilväg. Konstaterades att en del av slaktavfallet hade grävts ner, men på marken låg 
fortfarande bl.a. ett kohuvud med öronmärke, en hud samt ben. 
 
Ett hörandebrev med begäran om förklaring sändes till Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab med 
mottagningsbevis 24.5.2013. En skriftlig förklaring till varför allt slaktavfall inte hade grävts 
ner skulle inlämnas inom 7 dagar från den dag då brevet hade mottagits. Ingen förklaring 
inlämnades inom utsatt tid. 
 
En ny inspektion gjordes 27.6.2013 på lägenheterna Falli RNr 14:22 i Hopsala by samt Kron-
lund RNr 4:45 i Norrby by. Konstaterades att nötkadavren på båda lägenheterna hade grävts 
ner och täckts över med jord och stenar. Vid skogsbilvägen låg några mindre benbitar och 
hårrester kvar på marken. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden konstaterar att åläggandet har fullföljts och förklarar ärendet avslutat. 
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Motivering 
 
Resterna av de döda nötkreaturen har grävts ner och olägenheterna som slaktavfallet med-
förde har undanröjts. Förfarandet kan godkännas då ärendet gällde djur som slaktats på går-
den före 31.12.2012. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 7, 84 
Avfallslagen (1072/1993) §§ 13, 126 
Förvaltningslagen (434/2003) §§ 34, 39, 44, 45, 47, 54, 59 
Förvaltningsprocesslagen (586/1996) §§ 4, 5, 6, 12, 14, 22 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av 
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011) 
 
Delgivning av beslutet 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
Rune Hästö 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten/Päivi Hiltunen 
 
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. 
__________ 
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Dnr: MILJ 14/2013 
 
 
54 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Widjeskog Pälsfarm Ab 

Widjeskog Pälsfarm Ab ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för pälsdjurs-
farm på lägenheten Högback RNr 15:123 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Ollas-
mossvägen 38, 68750 Småbönders.  
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b). 
 
Beviljade tillstånd 
 
På området har bedrivits pälsdjursuppfödning sedan 1960-talet. Verksamheten ägdes då av 
Folke Widjeskog, som beviljades förläggningstillstånd av hälsovårdsnämndens övervak-
ningsavdelning 208 § 27.7.1978. Nuvarande verksamhetsidkare är Ken Widjeskog. 
 
Placering 
 
Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område ca 1,3 km 
öster om Småbönders centrum. Inom en radie på 400 m från farmen finns fyra bebodda bo-
stadshus, förutom sökandens eget. Avståndet till det närmaste grannbostadshuset är ca 220 
m. Myngelssjön ligger ca 310 m nordväst om pälsdjursfarmen. Området ligger inte på viktigt 
grundvattenområde. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/54  § av den 1.10.2013.  
 
Verksamhetens nuläge 
 
Ansökan gäller befintlig verksamhet, som omfattar räv- och minkuppfödning. På farmen finns 
17  skugghus; 13 för mink och 4 för räv. Den totala längden på skugghusen är 556 m; 424 m 
för mink och 132 m för räv. I skugghusen finns plats för 61 avelshonor av räv med valpar, 
totalt 398 rävar, samt 1008 avelshonor av mink med valpar, totalt 6048 minkar. Årsproduk-
tionen uppskattas till ca 300 rävskinn och 4530 minkskinn. 
 
Farmområdet är omkretsdikat och dräneras med öppna diken. Enligt ansökan renas inte 
dräneringsvattnet i nuläget. Sju av skugghusen har vattentäta underlag. Lakvatten från un-
derlagen samlas i 1 m3 stora slutna brunnar. Farmområdets areal är ca 1,0 ha. 
 
På området finns också ett pälsnings- och servicehus samt en förrådsbyggnad. Bredvid 
pälsningshuset finns en kropp-platta, ca 15 m2. Fodersilon står på betongplatta. För lagring 
av gödsel finns en täckt gödselstad, 154 m2, med lagringsvolym 330 m3.  
 
Planerade åtgärder 
 
Ett nytt reningssystem för dräneringsvattnet från farmen byggs. Tre separata grusfilter à 5 m2 
anläggs intill omkretsdiket. Enligt ansökan tas grusfiltren i bruk inom ett år efter att miljötill-
ståndet har vunnit laga kraft. 
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Uppgifter om verksamheten 
 
Skugghusens underlag är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från den yttre 
kanten av buren, eller så är skugghusen försedda med takrännor. 
 
Torrströ används för att binda urinen. Ca 100 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 i rävhusen och 2-3 ggr per år i minkhusen. Gödseln lagras på gödselplattan och sprids 
på åker. Totalt 31,7 ha finns tillgänglig, varav 6,7 ha är egen åker och 25 ha är åker med 
spridningsavtal.  
 
Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av utrustningen (7 m3 per år) till en sluten behål-
lare (3,5 m3).  Det framgår inte hur avloppsvattnet från pälsnings- och servicehuset behand-
las.  
 
Pälsdjurskroppar och pälsningsfett tas emot av foderleverantören. Självdöda djur (ca 150 
kg/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 enligt ansökan till Ekorosk Ab.  
 
Enligt ansökan har farmen ingen egen bränslecistern. På farmen finns oljeprodukter högst 
200 l, som förvaras inomhus i pälsningshuset. 
 
Farmen är ansluten till kommunal vattenledning. 
 
Trafik till och från farmen sker i form av fodertransport i regel dagligen året runt, varannan 
dag vintertid. Gödseltransport sker med traktor eller lastbil, ca 180 m3 per år. Trafik med per-
son-/paketbil sker dagligen året runt med tyngdpunkt vår och höst. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 8.8-6.9.2013. 
Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 6.8.2013. Under fatalietiden (30 dagar) har 
inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar Widjeskog Pälsfarm Ab miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för 
verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Högback RNr 15:123 i Kortjärvi 
by i Kronoby kommun, adress Ollasmossvägen 38, 68750 Småbönders. Miljötillståndet gäller 
uppfödning av pälsdjur motsvarande maximalt 61 avelshonor av räv med valpar, samt 1008 
avelshonor av mink med valpar, i skugghus totalt 556 m. Det totala antalet djur på farmen får 
motsvara maximalt 398 rävar och 6048 minkar. Skugghusen och gödsellagret är placerade i 
förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.  
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Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall 
renas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds till 
dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2014. Renings-
systemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten 
bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är 
möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet. 
 

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

ternativt skall husen vara försedda med takrännor. 
 

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

5. Fodersilona skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen skall 
samlas upp i en sluten behållare och regelbundet transporteras till en anläggning 
med tillstånd att ta emot och behandla det. Avloppsvattnet från pälsnings- och servi-
cehuset skall behandlas på samma sätt eller ledas till sakenlig behandling på platsen.  
 

6. Gödseln under rävburarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år, och gödseln un-
der minkburarna minst 3 gånger per år. Gödsel som uppkommer i verksamheten skall 
lagras på vattentät gödselplatta. Gödseln på plattan skall vid behov täckas med ett 
minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av luktolägenheter. Väts-
ka från gödselplattan skall ledas till en sluten behållare eller sugas upp i strö. För lag-
ring och kompostering av gödseln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3 per avels-
rävhona och 0,25 per avelsminkhona under 12 månader, dvs. för 61 avelsrävhonor 
och 1008 avelsminkhonor minst 283 m3.  

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

åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor och 1 ha per 45 avelsminkhonor, dvs. 25,45 ha 
för 61 avelsrävhonor och 1008 avelsminkhonor. Gödsel kan även överlåtas till jord-
brukare eller kompostandelslag med tillstånd att ta emot gödseln. 

 
8. 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. 
 

9. Pälsdjurskroppar och självdöda djur skall utan dröjsmål föras till en destruktionsan-
läggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter pälsningen 
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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. 

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

en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla avfallet.  
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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 gödsellagringen 
och -hanteringen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och kemikaliehanter-
ingen (1-12) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande göd-
sel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (2, 6, 8, 9, 11 och 12) 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 
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(13). En sakenlig eftervård av området ifall verksamheten upphör har säkerställts genom 
villkor (14). 
 
Enligt miljöministeriets utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör 
en pälsdjursfarm av den storlek som ansökan gäller (476 djurenheter), ha ett skyddsavstånd 
till närmaste störbara objekt på 180-270 m, beroende på omständigheterna. Avståndet från 
farmen till närmaste grannbostad är ca 220 m. De två följande bostadshusen ligger på ca 
240 m och 330 meters avstånd. Miljönämnden bedömer att omständigheterna är sådana, att 
tillstånd kan beviljas med givna villkor. Mellan grannbostadshusen och farmen ligger öppen 
åker, men närmast farmen finns ett delvis skyddande skogsbestånd. Platsen är oplanerat 
jord- och skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansökan 
gäller en befintlig verksamhet och uppdatering av det gamla förläggningstillståndet. Inga kla-
gomål gällande verksamheten har kommit till miljönämndens kännedom. Inga anmärkningar 
har lämnats in med anledning av ansökan. Krav har ställts gällande hanteringen och lagring-
en av gödsel för att minska luktolägenheterna. Med beaktande av de lokala förhållandena 
och tillståndsvillkoren, 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 att ansökan gäller befintlig verksamhet och parterna har kunnat underrät-
tas om ansökan per brev, har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen 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 
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 och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009) 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av 
vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter (850/2005) 
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Beslutets giltighet 
 
Detta beslut upphäver hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings beslut om förläggnings-
tillstånd för pälsdjursfarm 208 § 27.7.1978 (Folke Widjeskog). 
 
Detta beslut är i kraft tillsvidare. Tillståndsinnehavaren bör före 31.12.2023 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 avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet. 
 
Tillkännagivande av beslutet 
 
Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2013. 
 
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-
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.2013. 
 
Delgivning av beslutet 
 
Sökanden 
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________  
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Dnr: MILJ 15/2013 
 
 
55 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd/Blue Päls Ab 

Blue Päls Ab har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt om miljötill-
stånd för verksamhet som gäller befintlig pälsdjursfarmning och utvidgning av den på lägen-
heterna Rävskog RNr 13:109 och Blue Päls RNr 92:1 i Kortjärvi by samt Damström RNr 
23:19-M601 i Terjärv by i Kronoby kommun. Regionförvaltningsverket ber om miljönämndens 
utlåtande med anledning av ansökan senast 12.9.2013. Tilläggstid har beviljats till 2.10.2013. 
 
Placeringen av pälsdjursfarmen framgår av kartorna i bilaga 1/55 § av den 1.10.2013. Områ-
det omges av skog och åkermark. Dragån, som rinner ut i Svartsjön, finns ca 100 m öster om 
farmen. De två närmaste bostadshusen finns på ca 200 och 250 meters avstånd mot väst 
och nordväst. Österut och mot sydost finns bostadshus på ca 370 m avstånd från farmen. 
Småbönders byagård finns på 360 m avstånd. Utvidgningen görs i riktning bort från de när-
maste grannbostadshusen. Från den planerade tillbyggnaden blir avståndet till den närmaste 
grannens bostadshus ca 400 m. Farmen är inte belägen på viktigt grundvattenområde. Enligt 
ansökan är farmområdet ca 5,5 ha.  
 
För pälsdjursfarmen finns sedan tidigare ett miljötillstånd beviljat av miljönämnden i Kronoby 
24.9.1997. Miljötillståndet omfattar 1 646 avelshonor av räv med valpar och 384 avelshonor 
av mink med valpar. Omräknat till totalantal djur blir den tillåtna djurmängden 11 522 rävar (6 
valpar per hona) och 2 381 minkar (5,2 valpar per hona). På farmen finns 31 skugghus, 
sammanlagt  2 472 m, samt en minkhall, 1 764 m2. Ett av skugghusen är ett s.k. ”atriumhus” 
(halvhus). 
 
Enligt kungörelsen utvidgas verksamheten så att tillstånd söks för 1 800 avelshonor av räv 
samt 800 avelshonor av mink med valpar. Elva nya skugghus för räv, totalt 1 045 m byggs. 
Den sammanlagda längden på skugghusen blir 3 517 m. I minkhallen byts burarna ut mot 
nya klätterburar. På farmen kommer det enligt ansökan efter utvidgningen att finnas plats för 
totalt 12 090 rävar och 5 568 minkar.  
 
Djurmängden ökar med 154 avelshonor av räv, totalt 568 rävar, samt 416 avelshonor av 
mink, totalt 3 187 minkar. Ökningen är knappt 5 % vad gäller räv och ca 134 % på minksi-
dan. 
 
De befintliga skugghusen saknar vattentäta underlag. Avrinningsvattnet kommer att ledas via 
dränering till en utjämningsbassäng. Kemikalier tillsätts och vattnet pumpas vidare till en ut-
fällningsbassäng, därifrån utrinning sker till ett omkretsdike. De nya skugghusen som byggs 
på farmområdet förses med täta underlag. Även minkhallen har tätt underlag. Halm och torv 
används som strö under skugghusen. I minkhallen används kutterspån. Skugghusens under-
lag saneras så att de höjs till ca 30 cm, för att förhindra att gödseln kommer i kontakt med 
regn- och smältvatten. Takkanterna på skugghusen sträcker sig minst 15 cm utanför spring-
burarna, skugghusen är försedda med vattenrännor. Gödseln under skugghusen för räv av-
lägsnas 1-2 gånger per år, ur minkhallen 4-5 gånger per år. Sökanden har avtal om överlå-
telse av 1 100 m3 gödsel per år till jordbrukare och till Evijärven Kompostointi Lantalinkki 
Osuuskunta. Mängden motsvarar den årliga gödselproduktionen efter utvidgningen.  För 
mellanlagring av gödseln finns en gödselplatta, 320 m2 med tre väggar och tak. Lagringsvo-
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lymen uppges vara 875 m3, vilket bedöms vara tillräckligt då en del av gödseln finns i mink-
hallen. 
 
Avloppsvatten från de sociala utrymmena samt tvättvatten från foderutrustningen leds till 
slutna brunnar.   
 
Miljövårdssekreteraren har gjort ett besök på farmen tillsammans med en tjänsteman från 
närings-, trafik- och miljöcentralen 28.8.2013. Vid besöket konstaterades att inga minkar för 
tillfället hålls på farmen. Minkhallen har stått tom i flera år. Tillstånd söks ändå även för 
minkuppfödning.  
 
Vid besöket konstaterades också att avrinningsvattnet från den del av farmen som ligger norr 
om Svartsjövägen i praktiken på grund av höjdförhållandena knappast kan renas i det plane-
rade bassängreningsverket.  
 
Skugghusen som på situationsplanen är märkta U19, U20 och U21 är redan färdigbyggda 
eller påbörjade. 
 
Gödsel hade tömts under en del av skugghusen. 
 
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 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 lägen-
heter 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 påverkan). 
Dessutom ska 6 § miljöskyddslagen iakttas: verksamhet som medför risk för förorening av 
miljön ska om möjligt placeras så att verksamheten inte orsakar förorening eller risk för för-
orening samt så att förorening kan motverkas. Vid bedömningen av platsens lämplighet ska 
beaktas bl.a. verksamhetens art, sannolikheten för förorening samt olycksrisken. Begreppet 
förorening av miljön definieras i 3 § miljöskyddslagen som ”genom mänsklig verksamhet or-
sakat utsläpp av bl.a. ämnen eller lukt som minskar miljöns lämplighet för allmän rekreation 
eller orsakar kränkning av allmänt eller enskilt intresse”. 
 
I miljöministeriets miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer 31.5.2000 rekommenderas ett 
minimiavstånd på mera än 400 m från en stor pälsfarm (>600 avelshonor av räv) till bosätt-
ning. Enligt miljöministeriets direktiv för miljövård inom djurhushållning 29.6.2009 bör ett nytt 
djurstall av den storlek som ansökan gäller (2480 djurenheter), som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 350-450 m, beroende på omstän-
digheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksom-
råde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning av befintlig 
verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, eller bosättning-
en i närheten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning. Ett 
längre avstånd krävs bl.a. om det är fråga om en pälsdjursfarm. 
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Blue Päls Ab för pälsdjursfarmning och 
utvidgning av den på lägenheterna Rävskog RNr 13:109 och Blue Päls RNr 92:1 i Kortjärvi 
by samt Damström RNr 23:19-M601 i Terjärv by i Kronoby kommun. 
 
Miljönämnden konstaterar att avståndet från den befintliga delen av pälsdjursfarmen till när-
maste störbara objekt enligt rekommendationerna inte är tillräckligt långt, ca 200 m. Utvidg-
ningen görs dock på mera än 400 meters avstånd, och i riktning bortåt från de närmaste 
grannarna. Ökningen i djurantal gäller i huvudsak minkuppfödningen. Jämfört med det tidiga-
re miljötillståndet blir antalet minkar på farmen mera än dubbelt så stort. Minkarna hålls dock 
inomhus i en minkhall med tätt underlag. Olägenheterna från en hall är betydligt mindre än 
från skugghus. Ökningen i antalet rävar är relativt liten. Trots att nya skugghus byggs torde 
belastningen inte öka nämnvärt. Miljönämnden anser därför att tillstånd för utvidgningen kan 
beviljas. 
 
Miljötillståndet omfattar pälsdjursfarmen som helhet, även den befintliga verksamheten. Mil-
jönämnden påpekar att miljötillståndet bör förses med tillräckliga tillståndsbestämmelser, för 
att minimera risken för olägenheter för de närmaste grannarna eller förorening av miljön. 
Farmen bör skötas omsorgsfullt och området hållas torrt och så rent som möjligt. Gödsel 
skall regelbundet avlägsnas från skugghusens underlag och rikligt med strö (halm och torv) 
användas för att minska luktolägenheterna. Gödsel som mellanlagras på gödselplattan bör 
vid behov täckas med torv för att minska luktolägenheterna och förhindra spridning av flugor. 
Vid behov bör kalk och bekämpningsmedel användas för att minska uppkomsten av flugor. 
  
I tillståndet bör ställas krav på rening av avrinningsvattnet även från den del av farmen som 
ligger på den norra sidan om Svartsjövägen.  
 
Tillståndsinnehavaren bör åläggas att föra bok över verksamheten och årligen inlämna ett 
sammandrag över uppgifterna till den övervakande myndigheten. 
  
Miljönämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet eller 
förorening som avses i 42 § miljöskyddslagen, förutsatt att ovan nämnda synpunkter beaktas 
i tillståndsbehandlingen och verksamhetsidkaren sköter verksamheten i enlighet med till-
ståndsbestämmelserna. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
 
Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet. 
__________ 
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56 §. UTLÅTANDE Utvecklingsplan för vattentjänster 

Enligt 5 § lagen om vattentjänster (119/2001) skall kommunen i samarbete med vattentjänst-
verken utarbeta och uppdatera planer för utvecklande av vattentjänsterna som täcker dess 
område. Vattentjänster omfattar vattenförsörjning, dvs. ledande, behandling och leverans av 
vatten för användning som hushållsvatten, samt avloppshantering, dvs. avledande och be-
handling av avloppsvatten, dagvatten och dräneringsvatten. 
 
Kronoby kommuns nu gällande utvecklingsplan för vattentjänster gjordes 2004. En arbets-
grupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän (Hans-Erik Lindgren, Carl-Johan En-
roth, Mona-Lisa Grankvist, Susanne Hongell, Tage Torrkulla och Karin Björkgård) utarbetade 
år 2010 tillsammans med konsultbyrå Ramboll Finland Ab ett förslag till uppdatering av ut-
vecklingsplanen. Förslaget sändes för utlåtande till Ely-centralen, Mellersta Österbottens 
miljöhälsovård, grannkommunerna, tekniska nämnden, miljönämnden samt vattentjänstver-
ken. Miljönämnden hade inget att invända i sitt utlåtande i 47 § 25.8.2010, men ansåg att det 
var önskvärt att alla som bor inom områden dit avloppsnät planeras är med och ansluter sig. 
Behandlingen av förslaget till utvecklingsplan stannade upp då ändringar i lagstiftningen gäl-
lande avlopp på glesbygden blev aktuella och den nya avloppsförordningen godkändes 
2011. Arbetet återupptogs i april 2013 och förslaget har nu omarbetats av Ramboll Finland 
Ab med beaktande av de nya bestämmelserna. Konsultens arbete har skett i samråd med 
tekniska chefen, planläggaren och miljövårdssekreteraren. Det nya utkastet till utvecklings-
plan med bilagor (3 st.) och kartor (5 st.) bifogas som bilaga 1/56 § av den 1.10.2013. Mate-
rialet finns även till påseende på sammanträdet.  
 
Vattenförsörjningssituationen i Kronoby är allmänt sett bra. Inga betydande behov av att ut-
vidga nätet finns. Nya vattentäkter samt förbindelseledningar mellan vattenverk behövs på 
hela Kronobys område för att säkerställa vattenanskaffningen. En ny förbindelseledning bor-
de byggas mellan Emet och Vibergsåsen, för att säkerställa bådas vattenanskaffning. Det 
finns också behov av en ny vattenledning mellan Pedersöre och Norrby. Genomförandet av 
projekten ökar vattentjänstens funktionssäkerhet i hela kommunen. Kostnaderna för samtliga 
investeringsobjekt inom vattenförsörjningen uppskattas till knappt 3 milj. € under planeperio-
den 2014-2021 (se planens bilaga 3). 
 
Kommunens mål i fråga om avloppsvatten är att bygga ut avloppsnätet även till glesbygds-
områden där det ekonomiskt är möjligt. Kommunen strävar också efter att främja gemen-
samma avloppssystem för byar som ligger långt borta från det nuvarande avloppsnätet. Man 
beräknar att ca 244 hushåll berörs av utbyggnaden, som kräver investeringar på ca 2,25 milj. 
€. Utbyggnaden på de olika områdena föreslås verkställas under tidsperioderna 2014-2016 
eller 2017-2021. Gemensamma byavisa avloppssystem kunde anläggas i tio byar enligt pla-
nen. Till dessa kunde 171 hushåll anslutas till en kostnad på 1,6 milj. €. Det finns också be-
hov av att sanera det befintliga avloppsnätet samt reningsverket i Kaustby för Terjärvs del. 
På områden utanför avloppsnäten, där byavisa avloppssystem inte är möjliga, finns ca 1000 
fastigheter. Kostnaderna för förnyandet av avloppssystemen från dessa, i enlighet med av-
loppsförordningen, uppskattas till ca 7 000 € per fastighet eller totalt ca 7 milj. €. 
 
Planen skall granskas när vattentjänstförhållandena avsevärt ändras eller senast efter fem 
år, dvs. år 2018.  
 
Verksamhetsområdena bör fastställas genom skilt beslut av kommunfullmäktige. 
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av förslaget till utvecklingsplan för vattentjänster och ger synpunkter. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden hade inga anmärkningar eller ändringsförslag gällande förslaget till ut-
vecklingsplan för vattentjänster. 
__________ 
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57 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om avloppsvattensystem 
o Linda Gran och Antti Mäkynen, Nedervetil 

 
i Pöyry Finland Oy, Nablabs, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy/Ahma 

o Avloppsvattenkontroll, KTV-Vesihuolto, Terjärv pumpstation, 28.8.2013 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Vatten och Avlopp Ab, utgående, 13.8.2013 
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, reningsverket samt 

slamanalys, 13.8.2013 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 18.9.2013 
o Vattendragskontroll, Terjärv Frys Ab, 2.9.2013 
o Vattendragskontroll (förhandskontroll), Oy Herrfors Ab/Djupsjöbacka vatten-

kraftverk, 2.9.2013 
o Rapport över undersökningar i Larsmosjön i augusti 2013 

 
i Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Utlåtande 16.9.2013 om vattenbyggnadsarbete/Gun-Viol Lillrank 
o Beslut 25.9.2013 enligt 72 a § i naturvårdslagen om fastställande av läget för 

en föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshan-
tering (Hästbacka by) 

 
i Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd 

o Protokoll 28.8.2013 
o Protokoll 18.9.2013 

 
i Kurser 

o Ympäristölautakuntien koulutuspäivä, Helsingfors 16.10.2013 
o Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontapäivä, Helsingfors 29.10.2013 
o Haja-asutuksen vesihuollon teemapäivä, Helsingfors 30.10.2013 
o Vesihuollon kehittämispäivä, Helsingfors 31.10.2013 

 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
1.10.2013 

 
 
Sida 
6/174 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.11.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

58 §. 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: 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58 
 
 
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: 51, 53, 54 
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. 


