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68 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Inger Wistbacka till protokolljusterare. 
__________ 
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70 §. 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. 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 hade 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. 
 
För att följa upp beslutet gjordes en inspektion på gården 27.6.2013. På basen av inspektio-
nen konstaterades att saneringsarbetet skulle fortsätta. Den återstående gödseln som fortfa-
rande låg på marken skulle så fort som möjligt samlas upp och tas omhand enligt gällande 
bestämmelser.  
 
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 samt 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. Gödselblandat vatten hade samlats till en damm 
mellan åkern och vallarna. Vid inspektionen konstaterades också att 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 centimeter från kanten. Tre 
av de fyra brunnarna saknade fortfarande skyddsgaller på flera meter breda avsnitt. Fjärr-
gödsellagret vid Kannören var fyllt till ca 30 cm från kanten. Torrgödselplattan var nästan full. 
På basen av uppföljningsinspektionen konstaterades igen att arbetet med att sanera gården 
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skulle fortsätta. Den återstående gödseln som fortfarande låg på marken skulle så fort som 
möjligt samlas upp och tas omhand enligt gällande bestämmelser. 
 
Ett hörandebrev med en skriftlig begäran om förklaring sändes till Holmqvist-Kronlunds Mjölk 
Ab med mottagningsbevis 13.9.2013. Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab ombads skriftligen för-
klara varför gödseln inte hade flyttats bort och tagits omhand inom utsatt tid. En förklaring 
inlämnades 20.9.2013. 
 
Miljönämnden behandlade ärendet på nytt i 51 § 1.10.2013 och beslöt då, med stöd av 126 § 
avfallslagen (646/2011) och 84 § miljöskyddslagen (86/2000), att ålägga Holmqvist-
Kronlunds Mjölk Ab att fortsätta sanera gården efter svämgödselutsläppet. Den gödsel som 
fortfarande fanns kvar på marken i sänkan bredvid foderbalarna på den södra sidan om la-
dugården, samt den gödsel som fanns vid vallarna ut mot åkern på den östra sidan om 
svämgödselbehållarna, skulle snarast möjligt eller senast 15.11.2013 vara bortflyttad och 
omhändertagen enligt gällande bestämmelser.  Skyddsvallen mot bäcken skulle tillsvidare 
vara kvar. De gödsellager som vid inspektionen 12.9.2013 konstaterades vara fulla skulle 
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).  
 
En ny uppföljningsinspektion gjordes 21.11.2013 tillsammans med miljönämndens ordföran-
de.  Vid inspektionen konstaterades att det mesta av gödseln hade körts bort. I sänkan bred-
vid foderbalarna på den södra sidan om ladugården fanns ännu en del gödsel kvar på mar-
ken. Den gödsel som hade samlats ihop innanför vallarna vid åkern på den östra sidan om 
svämgödselbehållarna hade i huvudsak körts bort, men på vissa ställen fanns ännu gödsel 
kvar. Området var fortfarande vått. En öppning hade grävts i skyddsvallen mellan bäcken 
och den förorenade åkern. Vatten hade samlats vid öppningen. Avståndet till bäcken från 
öppningen i vallen var ca 10 m. Vattnet rann tillsvidare inte ut i bäcken. Vid inspektionen 
konstaterades också att gödselbehållarna som finns på gården hade tömts sedan förra in-
spektionen. Brunnarna hade nu försetts med skyddsgaller, med undantag av den minsta 
brunnen. Fjärrgödsellagret vid Kannören hade också tömts. Torrgödselplattan var delvis 
tömd. Regnvatten hade samlats på plattan. Gårdsplanen var sönderkörd och ställvis våt. Vid 
inspektionstillfället var marken frusen. Fotografier togs. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades vid inspektionen att åläggandet att köra bort gödseln i 
huvudsak hade uppfyllts. Eftersom det fanns en del gödsel kvar på marken finns det behov 
av att fortsätta saneringen under nästa säsong. Gödseln som fanns kvar bedömdes inte ut-
göra någon akut risk för ytterligare förorening så länge skyddsvallen mellan åkern och bäck-
en hålls intakt. Skyddsvallen mot bäcken skulle därför utan dröjsmål byggas upp igen, för att 
förhindra att gödselblandat vatten rinner ut i bäcken.  Skyddsvallen skulle finnas kvar tills 
åkern är i normalt bruk igen och inga spår efter svämgödselutsläppet längre syns. 
 
Då ingen representant för Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab var närvarande vid inspektionen, 
och det inte gick att få kontakt per telefon efter inspektionen, sändes ett hörandebrev 
22.11.2013, med en uppmaning att återställa skyddsvallen så fort som möjligt eller senast 
inom 7 dagar från delfåendet. Jan Kronlund ringde upp senare samma dag och uppmanades 
då muntligen att åtgärda saken. 
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På måndag 25.11.2013 meddelade Jan Kronlund att saken var åtgärdad. En ny inspektion 
gjordes samma dag. Konstaterades då att öppningen i skyddsvallen mellan bäcken och den 
förorenade åkern hade fyllts igen med jord. Inga ytterligare åtgärder krävdes beträffande 
skyddsvallen. Vallen skulle finnas kvar tills åkern är i normalt bruk igen och inga spår efter 
svämgödselutsläppet längre syns. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden konstaterar att de ålägganden, som genom nämndens beslut 53 § 11.12.2012 
och 51 § 1.10.2013 har förelagts Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab, i huvudsak har uppfyllts. 
Bolaget uppmanas att fortsätta saneringen på gården ännu under nästa säsong. Skyddsval-
len mot bäcken bör vara kvar tills åkern är i normalt bruk igen och inga spår efter svämgöd-
selutsläppet längre syns. 
 
Gödselhanteringen på gården bör i fortsättningen skötas omsorgsfullt, så att varken sväm- 
eller torrgödsel kommer okontrollerat ut på marken eller i vattendrag. 
 
Motivering 
 
Största delen av den gödsel som rann ut på marken vid Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab:s gård 
i november 2012 har tagits omhand och körts bort. Små mängder gödsel finns kvar på mar-
ken.  Miljönämnden bedömer att ingen akut risk för att gödseln skall rinna vidare finns i nulä-
get. Utrinning från vattendammen som har bildats vid åkern torde inte heller ske, så länge 
området är ordentligt invallat. Skyddsvallen bör finnas kvar tills åkern igen kan brukas nor-
malt och växtligheten kan utnyttja de näringsämnen som finns kvar. Saneringen på gården 
bör fortsätta under nästa säsong, så att den gödsel som fortfarande ligger synligt på marken 
putsas bort och används i åkerbruket. 
 
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.  
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 4, 7, 84 
Avfallslagen (646/2011) §§ 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)  
 
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. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 16/2013 
 
 
71 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana på Loulusträs-

ket/Nedervetil Sportbilister –86 r.f. 

Ärende 
 
Ansökan om tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för anordnande av tävlingar 
med motordrivna fordon på isen på Loulus Storträsket i Nedervetil i Kronoby kommun. 
 
Sökande 
 
Nedervetil Sportbilister –86 r.f.  
Skalasvägen 1 
68500  KRONOBY 
 
Skyldighet att söka tillstånd 
 
Enligt 30 § terrängtrafiklagen skall, för återkommande eller permanent anordnande av täv-
lingar eller övningar med motordrivna fordon i samma terräng, tillstånd sökas hos den kom-
munala miljövårdsmyndigheten. Tillstånd behövs inte för ett område som i en detaljplan har 
reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket har beviljats miljötillstånd enligt miljö-
skyddslagen. 
 
Beviljade tillstånd 
 
Motsvarande verksamhet har tidigare bedrivits som enstaka evenemang, för vilka tillstånd 
inte har krävts.   
 
Verksamhetens placering 
 
Isbanan dras upp på den norra delen av Loulus Storträsket i Nedervetil, Kronoby. Runt sjön 
finns nio året runt bebodda bostadshus, samt sex fritidshus. Ett djurstall för nötkreatur finns 
på den västra sidan av sjön. I övrigt är sjön omgiven av skog och åkermark. Området är 
oplanerat. 
 
Placeringen av isbanan framgår av kartorna i bilaga 1/71 § av den 10.12.2013.  
 
Beskrivning av verksamheten 
 
Enligt ansökan plogas en ca 2 km lång bana upp på isen om isförhållandena är goda. Under 
tiden 18.1-30.3.2014 genomförs 4-6 tävlingar. Tävlingarna arrangeras på veckosluten kl. 
10.00-16.00. 
 
Tävlingarna är s.k. uthållighetskörning, som innebär att man kör i fyra timmar och det lag 
som har kört flest varv vinner. Banan utformas för att passa denna typ av körning och för att 
hålla farten nere. Farten är uppskattningsvis som högst 60 km/h. Bilarna som används är 
vanliga personbilar med vanliga vinterdäck. Max. 35 bilar deltar per tävling.  
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En depå iordningställs intill banan. Åskådarna får vistas endast på depåområdet. Byte av 
chaufför under tävlingen sker på ett skilt utmärkt åskådarfritt område. Parkering för publiken 
ordnas vid Loulusvägen.  
 
Områdena får enligt ansökan inte användas av andra motorfordon än de som deltar i tävling-
arna, med undantag av de fordon som används för plogning och skötsel av banan. Infarten 
till banan stängs av med en snövall mellan tävlingarna, för att förhindra att obehöriga tar sig 
in på området. Banan kan ändå användas för t.ex. skridskoåkning mellan tävlingarna. 
 
Verksamhetens miljöpåverkan  
 
Enligt ansökan torde trafikarrangemangen inte ha någon påverkan på miljön. Under alla täv-
lingsbilar och servicebilar som står parkerade på isen finns en presenning eller kartong ifall 
någon bil skulle läcka. 
 
Sökanden gjorde en mätning av bullernivån år 2012 under en tävlingsdag på olika ställen 
runt banan. Ljudnivån vid de närmaste grannarnas gårdsplaner var så låg att mätaren inte 
gav utslag. Vidare mättes ljudnivån på varje bil. 
 
Verksamheten förorsakar utsläpp i form av avgaser. 
 
Inget avfall lämnas kvar på området. Tillgång till WC finns i ett närbeläget bostadshus. Till-
strömningen av publik under en tävlingshelg är förhållandevis liten. 
 
Förhindrande av olägenheter 
 
Bilarna besiktas före starten för att upptäcka eventuella läckage. Inga läckage tillåts. Ljud-
dämpningen måste vara effektiv. Bilarnas lampor tejpas för att undvika glassplitter på banan. 
Efter en tävling kontrolleras noga att inga bildelar finns kvar på isen.  
 
Tillstånd av områdets ägare eller innehavare 
 
Vattenområdet Loulus Storträsket är delvis samfällt och delvis privatägt. Samtliga vattenäga-
re har gett sitt skriftliga tillstånd till verksamheten (Nedervetil fiskargille r.f., Ole och Ylva Gus-
tafsson, Carl-Gustav Gustafsson, Carsten Måsabacka, André Måsabacka, Staffan Hongell). 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har anhängiggjorts 28.8.2013. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiel-
la anslagstavla under tiden 2-15.11.2013, samt genom annonser i Österbottens Tidning och 
Keskipohjanmaa 1.11.2013. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 
31.10.2013. Under fatalietiden (14 dagar) har tre skriftliga anmärkningar inkommit. Caroline 
Lundströms och Helmer Lundströms m.fl. anmärkning bifogas som bilaga 2/71 § av den 
10.12.2013. Jouko Syris anmärkning bifogas som bilaga 3/71 § av den 10.12.2013 samt Irma 
Myllymäkis och Bo-Göran Wikbergs anmärkning som bilaga 4/71 § av den 10.12.2013. An-
märkningarna har sänts till sökanden för bemötande 18.11.2013. Bemötande har inlämnats 
29.11.2013 och bifogas som bilaga 5/71 § av den 10.12.2013. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.  
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MILJÖVÅRDSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar  Nedervetil Sportbilister –86 r.f. tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen 
(1710/1995) för anordnande av tävlingar med motordrivna fordon på isen på Loulus Stor-
träsket i Nedervetil i Kronoby kommun. 
 
Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Isbanan får användas för övnings- eller tävlingskörning under max. 6 lördagar 
eller söndagar under tiden 18.1-30.3.2014. Körning får pågå kl. 09.00-16.00. Under 
andra tider får endast fordon som behövs för plogning och service köras på banan. 
Området skall däremellan vara stängt och tillträde förhindras på ett sakenligt sätt. Bi-
lar får inte lämnas kvar på området efter avslutad övning eller tävling. 

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

tillåten. Under alla tävlings- och servicebilar som står parkerade på isen skall finnas 
presenning eller skyddspapp.  

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

damålsenliga skyddskonstruktioner för att förhindra utsläpp av olja, ackumulatorsyra 
eller andra miljöfarliga ämnen. 

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

liga vätskor bör det på området finnas lätt tillgänglig 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 eller is transporteras till en anläggning som 
har tillstånd 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 ljudnivån från verksamheten inte överstiga 60 
dB (LAFmax). Vid närmaste fritidshus får bullernivån inte överstiga 55 dB (LAFmax). Bul-
lernivån bör vid behov kontrolleras på ett tillförlitligt sätt under pågående körningar. 

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

framgå följande: 
 

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

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

Bokföringen skall vid behov kunna företes myndigheterna. Ett sammandrag av upp-
gifterna bör tillställas miljönämnden senast 30.4.2014. Olyckshändelser och läckage 
bör utan dröjsmål anmälas till miljönämnden samt till brand- och räddningsmyndighe-
terna. 

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

dant skick att hälsan eller miljön inte orsakas någon skada. Kompletterande bestäm-
melser kan vid behov ges om åtgärder efter att verksamheten upphört. 

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

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

 
Motiveringar 
 
Förutsättningar för att tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen skall beviljas är att evenemanget 
uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och inte medför oskäligt men för naturen eller den övriga 
miljön, för fisket, bosättningen, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse, 
samt att områdets ägare eller innehavare har givit skriftligt tillstånd till verksamheten. 
 
Miljönämnden har genom tillståndsbestämmelser ställt krav på verksamheten för att säker-
ställa att förutsättningarna uppfylls. 
 
Verksamheten har tidsmässigt begränsats för att förhindra att den blir oskäligt störande för 
bosättningen runt omkring. Då verksamheten inte är igång skall banan vara ordentligt 
stängd, så att obehöriga inte kan ta sig in med någon typ av fordon och köra på banan. (1) 
 
Kravet på tätt underlag och hantering av miljöfarliga vätskor har getts för att förhindra förore-
ning av miljön. Verksamheten pågår under korta tidsperioder, varför det inte finns behov av 
att uppbevara miljöfarliga ämnen på området. (2) 
 
Tillståndsinnehavaren ansvarar för att fordonen är i sådant skick att risken för förorening mi-
nimeras. Bilarna besiktas före starten. (3) 
 
På området bör finnas beredskap att vid eventuella olyckor snabbt vidta åtgärder för att mi-
nimera riskerna för hälsa och miljö. (4) 
 
I all verksamhet skall prioritetsordningen enligt avfallslagen iakttas. Avfall får inte överges 
eller behandlas på ett okontrollerat sätt. Avfall får överlämnas endast till en behörig mottaga-
re. (5) 
 
Med beaktande av verksamhetens art är det nödvändigt att ställa krav på begränsning av 
bullret som sprids i omgivningen. Statsrådets beslut om riktvärden för buller (993/1992) gäller 
inte motorsportbanor, men riktvärdena ger ändå en uppfattning om var gränsen går för att 
förhindra bullerolägenhet och säkra trivseln i omgivningen (Hänv. VFD:s beslut nr 03/0272/2, 
10.10.2003). Miljönämnden kan vid behov ålägga tillståndsinnehavaren att låta utföra mät-
ningar för att kontrollera bullernivån. Mätningen bör göras av en utomstående sakkunnig per-
son. (6) 
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Bestämmelsen gällande bokföring har getts för att underlätta övervakningen. På basen av 
uppgifterna kan tillståndsmyndigheten bedöma om verksamheten har bedrivits i enlighet med 
tillståndet och om de övriga tillståndsbestämmelserna har följts. (7) 
 
Verksamheten är tillfällig. Bestämmelsen som gäller eftervård behövs för att säkerställa att 
förorenande ämnen inte lämnas i miljön. Miljönämnden kan vid behov ge kompletterande 
bestämmelser om åtgärder efter att verksamheten upphört. (8) 
 
Tillståndsinnehavaren ansvarar för att alla som använder isbanan följer bestämmelserna i 
tillståndet. Genom att ge tillräcklig information till deltagarna kan arrangörerna säkerställa att 
alla känner till vilka regler som gäller för verksamheten och kräva att de följs. (9) 
 
Miljönämnden har tagit del av anmärkningarna och bemötandet. Miljönämnden har begrän-
sat verksamheten till vissa tider, samt genom övriga tillståndsbestämmelser ställt krav för att 
minimera risken för att iskörningen skall medföra oskäligt men. Eftersom verksamheten 
dessutom är tillfällig och kortvarig bedömer miljönämnden att tillstånd kan beviljas. 
 
Beslutets giltighet 
 
Detta beslut är i kraft till 30.3.2014.  
 
Tillämpade lagrum  
 
Terrängtrafiklagen (1710/1995) §§ 2, 3, 30, 31 
Avfallslagen (646/2011) § 8, 13, 29  
 
Sökande av ändring 
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.  
 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Då besvärstiden beräknas 
skall den dag då delgivningen sker inte medräknas.  
 
Delgivning av beslutet 
 
Sökanden 
Caroline Lundström och Helmer Lundström m.fl. 
Jouko Syri 
Irma Myllymäki och Bo-Göran Wikberg 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 17/2013 
 
 
72 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana vid Kaitfors, Perho 

å/Nedervetil Sportbilister –86 r.f. 

Ärende 
 
Ansökan om tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för anordnande av tävlingar 
med motordrivna fordon på isen vid Kaitfors, Perho å i Nedervetil i Kronoby kommun. 
 
Sökande 
 
Nedervetil Sportbilister –86 r.f.  
Skalasvägen 1 
68500  KRONOBY 
 
Skyldighet att söka tillstånd 
 
Enligt 30 § terrängtrafiklagen skall, för återkommande eller permanent anordnande av täv-
lingar eller övningar med motordrivna fordon i samma terräng, tillstånd sökas hos den kom-
munala miljövårdsmyndigheten. Tillstånd behövs inte för ett område som i en detaljplan har 
reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket har beviljats miljötillstånd enligt miljö-
skyddslagen. 
 
Beviljade tillstånd 
 
Motsvarande verksamhet har tidigare bedrivits som enstaka evenemang, för vilka tillstånd 
inte har krävts.   
 
Verksamhetens placering 
 
Isbanan dras upp på den södra delen av bassängen ovanom Kaitfors kraftverk i Perho å, 
Nedervetil. Avståndet till närmaste året runt bebodda bostadshus är ca 1,2 km. Två fritidshus 
finns på 280 resp. 670 m avstånd. En pälsdjursfarm finns ca 1,1 km nordväst om den plane-
rade isbanan.  I övrigt är platsen omgiven av skog. 
 
På området finns en gällande stranddelgeneralplan. Inga skyddsreserveringar har gjorts på 
platsen där isbanan planeras. 
 
Placeringen av isbanan framgår av kartorna i bilaga 1/72 § av den 10.12.2013.  
 
Beskrivning av verksamheten 
 
Enligt ansökan plogas en ca 2 km lång bana upp på isen om isförhållandena är goda. Under 
tiden 18.1-30.3.2014 genomförs 4-6 tävlingar. Tävlingarna arrangeras på veckosluten kl. 
10.00-16.00. 
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Tävlingarna är s.k. uthållighetskörning, som innebär att man kör i fyra timmar och det lag 
som har kört flest varv vinner. Banan utformas för att passa denna typ av körning och för att 
hålla farten nere. Farten är uppskattningsvis som högst 60 km/h. Bilarna som används är 
vanliga personbilar med vanliga vinterdäck. Max. 35 bilar deltar per tävling.  
 
En depå iordningställs intill banan. Åskådarna får vistas endast på depåområdet. Byte av 
chaufför under tävlingen sker på ett skilt utmärkt åskådarfritt område. Parkering för publiken 
ordnas på isen bredvid depån.  
 
Områdena får enligt ansökan inte användas av andra motorfordon än de som deltar i tävling-
arna, med undantag av de fordon som används för plogning och skötsel av banan. Infarten 
till banan stängs av med en snövall mellan tävlingarna, för att förhindra att obehöriga tar sig 
in på området. Banan kan ändå användas för t.ex. skridskoåkning mellan tävlingarna. 
 
Verksamhetens miljöpåverkan  
 
Enligt ansökan torde trafikarrangemangen inte ha någon påverkan på miljön. Under alla täv-
lingsbilar och servicebilar som står parkerade på isen finns en presenning eller kartong ifall 
någon bil skulle läcka. 
 
Sökanden uppmätte bullernivån år 2012 då motsvarande evenemang ordnades vid Loulu-
sträsket i Nedervetil. Mätningar gjordes under en tävlingsdag på olika ställen runt banan. 
Ljudnivån vid de närmaste grannarnas gårdsplaner var så låg att mätaren inte gav utslag. 
Vidare mättes ljudnivån på varje bil. 
 
Verksamheten förorsakar utsläpp i form av avgaser.  
 
Inget avfall lämnas kvar på området. Tillgång till WC ordnas i form av flyttbara toaletter. Till-
strömningen av publik under en tävlingshelg är förhållandevis liten. 
 
Förhindrande av olägenheter 
 
Bilarna besiktas före starten för att upptäcka eventuella läckage. Inga läckage tillåts. Ljud-
dämpningen måste vara effektiv. Bilarnas lampor tejpas för att undvika glassplitter på banan. 
Efter en tävling kontrolleras noga att inga bildelar finns kvar på isen.  
 
Tillstånd av områdets ägare eller innehavare 
 
Vattenområdets ägare, Oy Perhonjoki Ab, har skriftligen gett sitt tillstånd till verksamheten 
enligt ansökan.  
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har anhängiggjorts 28.8.2013. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiel-
la anslagstavla under tiden 2-15.11.2013, samt genom annonser i Österbottens Tidning och 
Keskipohjanmaa 1.11.2013. Inga anmärkningar har inlämnats under kungörelsetiden. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.  
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MILJÖVÅRDSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar  Nedervetil Sportbilister –86 r.f. tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen 
(1710/1995) för anordnande av tävlingar med motordrivna fordon på isen på bassängen 
ovanom Kaitfors kraftverk i Perho å i Nedervetil i Kronoby kommun. Platsen framgår av bila-
ga 1/72 § av den 10.12.2013. 
 
Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Isbanan får användas för övnings- eller tävlingskörning under max. 6 lördagar 
eller söndagar under tiden 18.1-30.3.2014. Körning får pågå kl. 09.00-16.00. Under 
andra tider får endast fordon som behövs för plogning och service köras på banan. 
Området skall däremellan vara stängt och tillträde förhindras på ett sakenligt sätt. Bi-
lar får inte lämnas kvar på området efter avslutad övning eller tävling. 

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

tillåten. Under alla bilar som står parkerade på isen skall finnas presenning eller 
skyddspapp.  

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

damålsenliga skyddskonstruktioner för att förhindra utsläpp av olja, ackumulatorsyra 
eller andra miljöfarliga ämnen. 

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

liga vätskor bör det på området finnas lätt tillgänglig 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 eller is transporteras till en anläggning som 
har tillstånd 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 ljudnivån från verksamheten inte överstiga 60 
dB (LAFmax). Vid närmaste fritidshus får bullernivån inte överstiga 55 dB (LAFmax). Bul-
lernivån bör vid behov kontrolleras på ett tillförlitligt sätt under pågående körningar. 

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

framgå följande: 
 

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

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

 
Bokföringen skall vid behov kunna företes myndigheterna. Ett sammandrag av upp-
gifterna bör tillställas miljönämnden senast 30.4.2014. Olyckshändelser och läckage 
bör utan dröjsmål anmälas till miljönämnden samt till brand- och räddningsmyndighe-
terna. 

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

dant skick att hälsan eller miljön inte orsakas någon skada. Kompletterande bestäm-
melser kan vid behov ges om åtgärder efter att verksamheten upphört. 

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

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

 
Motiveringar 
 
Förutsättningar för att tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen skall beviljas är att evenemanget 
uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och inte medför oskäligt men för naturen eller den övriga 
miljön, för fisket, bosättningen, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse, 
samt att områdets ägare eller innehavare har givit skriftligt tillstånd till verksamheten. 
 
Miljönämnden har genom tillståndsbestämmelser ställt krav på verksamheten för att säker-
ställa att förutsättningarna uppfylls. 
 
Verksamheten har tidsmässigt begränsats för att förhindra att den blir oskäligt störande för 
bosättningen runt omkring. Då verksamheten inte är igång skall banan vara ordentligt 
stängd, så att obehöriga inte kan ta sig in med någon typ av fordon och köra på banan. (1) 
 
Kravet på tätt underlag och hantering av miljöfarliga vätskor har getts för att förhindra förore-
ning av miljön. Verksamheten pågår under korta tidsperioder, varför det inte finns behov av 
att uppbevara miljöfarliga ämnen på området. (2) 
 
Tillståndsinnehavaren ansvarar för att fordonen är i sådant skick att risken för förorening mi-
nimeras. Bilarna besiktas före starten. (3) 
 
På området bör finnas beredskap att vid eventuella olyckor snabbt vidta åtgärder för att mi-
nimera riskerna för hälsa och miljö. (4) 
 
I all verksamhet skall prioritetsordningen enligt avfallslagen iakttas. Avfall får inte överges 
eller behandlas på ett okontrollerat sätt. Avfall får överlämnas endast till en behörig mottaga-
re. (5) 
 
Med beaktande av verksamhetens art är det nödvändigt att ställa krav på begränsning av 
bullret som sprids i omgivningen. Statsrådets beslut om riktvärden för buller (993/1992) gäller 
inte motorsportbanor, men riktvärdena ger ändå en uppfattning om var gränsen går för att 
förhindra bullerolägenhet och säkra trivseln i omgivningen (Hänv. VFD:s beslut nr 03/0272/2, 
10.10.2003).  Miljönämnden kan vid behov ålägga tillståndsinnehavaren att låta utföra mät-
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ningar för att kontrollera bullernivån. Mätningen bör göras av en utomstående sakkunnig per-
son. (6) 
 
Bestämmelsen gällande bokföring har getts för att underlätta övervakningen. På basen av 
uppgifterna kan tillståndsmyndigheten bedöma om verksamheten har bedrivits i enlighet med 
tillståndet och om de övriga tillståndsbestämmelserna har följts. (7) 
 
Verksamheten är tillfällig. Bestämmelsen som gäller eftervård behövs för att säkerställa att 
förorenande ämnen inte lämnas i miljön. Miljönämnden kan vid behov ge kompletterande 
bestämmelser om åtgärder efter att verksamheten upphört. (8) 
 
Tillståndsinnehavaren ansvarar för att alla som använder isbanan följer bestämmelserna i 
tillståndet. Genom att ge tillräcklig information till deltagarna kan arrangörerna säkerställa att 
alla känner till vilka regler som gäller för verksamheten och kräva att de följs. (9) 
 
Beslutets giltighet 
 
Detta beslut är i kraft till 30.3.2014.  
 
Tillämpade lagrum  
 
Terrängtrafiklagen (1710/1995) §§ 2, 3, 30, 31 
Avfallslagen (646/2011) § 8, 13, 29  
 
Sökande av ändring 
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.  
 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Då besvärstiden beräknas 
skall den dag då delgivningen sker inte medräknas.  
 
Delgivning av beslutet 
 
Sökanden 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 20/2013 
 
 
73 §. UTLÅTANDE Fiskeriekonomiska delen av Perho och Kelviå åars 

samkontrollprogram för åren 2013-2016  

Österbottens vatten och miljö r.f. har till fiskerigruppen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Österbotten inlämnat ett förslag till fiskeriekonomisk kontrollplan för Perho och Kelviå åar för 
godkännande. Planen är en del av åarnas samkontrollprogram för åren 2013-2016. I sam-
kontrollen deltar de kommunala avloppsreningsverken i Kelviå, Kaustby (Terjärv), Vetil, Per-
ho, Halsua och Ullava, läderfabrikerna Oy Geson Ab och Kokkolan Nahka, Findest Protein 
Oy samt Vapo Oy:s och Oy Alholmens Kraft Ab:s torvproduktion. Närings-, trafik- och miljö-
centralen i Södra Österbotten har 14.3.2013 godkänt samkontrollprogrammet till de delar 
som gäller driftskontroll, belastningskontroll och vattendragskontroll. Beslutet delgavs miljö-
nämnden i 28 § 7.5.2013. 
 
Det fiskeriekonomiska kontrollprogrammet hålls till allmänt påseende under kungörelsetiden 
25.11-20.12.2013. Miljönämnden bereds tillfälle att ge utlåtande i ärendet inom samma tid. 
 
Ett sammandrag av det fiskeriekonomiska kontrollprogrammet har översatts till svenska och 
bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/73 § av den 10.12.2013. Den svenska texten 
motsvarar inte till alla delar den finska, som bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/73 § 
av den 10.12.2013. 
 
Kontrollprogrammet omfattar årlig uppföljning av fångster, årlig fiskeförfrågning, provfiske 
samt provkräftfiske. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av det fiskeriekonomiska kontrollprogrammet. Nämnden bedömer att 
kontrollprogrammet är ändamålsenligt och inte behöver ändras eller kompletteras. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 11/2011 
 
 
74 §. BEMÖTANDE AV BESVÄR Miljötillstånd för torvproduktion på Tee-

rineva/Oy Alholmens Kraft Ab 

Oy Alholmens Kraft Ab har inlämnat ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen med anled-
ning av ett beslut givet av Vasa förvaltningsdomstol 14.10.2013, som gäller Oy Alholmens 
Kraft Ab:s ansökan om miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi kommun. Vasa 
förvaltningsdomstol upphävde med sitt beslut regionförvaltningsverkets beslut och förkastade 
Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan. Högsta förvaltningsdomstolen bereder miljönämnden till-
fälle att avge bemötande med anledning av besväret senast 8.1.2014. 
 
Besväret bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/74 § av den 10.12.2013. I besväret 
yrkas på att Vasa förvaltningsdomstols beslut upphävs och miljötillståndet tillåts träda i kraft. 
Ändringar föreslås i första hand i punkt 6 i tillståndsbestämmelserna, där man är beredd att 
öka avståndet från torvstackarna till de närmaste bostadsbyggnaderna från 400 m till 500 m. 
Verksamhet som förorsakar dammolägenhet utanför produktionsområdet föreslås förbjudas 
på närmare avstånd än 500 m, då vinden blåser från väster-söder. Området där verksamhe-
ten skulle begränsas har märkts ut på karta 1745-3-05A, som bifogats till besväret. En sak-
enlig fast mätare som registrerar vindriktning och -hastighet skulle finnas på området. 
 
I andra hand föreslår Oy Alholmens Kraft Ab i sitt besvär att produktionsområdet begränsas, i 
enlighet med karta 1745-3-105A. Avståndet till närmaste bosättning blir då minst 450 m (tidi-
gare 315 m). Punkt 1 i tillståndsbestämmelserna föreslås ändras så att torv får brytas på 
högst 29 ha (tidigare 38 ha). Vattnet skulle ledas enligt den nya planen, men i övrigt enligt 
miljötillståndet via vattenskyddskonstruktioner till Isaks utfallsdike. I punkt 2 i tillståndsbe-
stämmelserna föreslås att texten omskrivs som en följd av ändringen i punkt 1, och sista me-
ningen, som gäller krav på dikningen på ytavrinningsfältet p.g.a. lutningsförhållandena, 
stryks. 
 
Oy Alholmens Kraft Ab motiverar sitt första förslag med att verksamheten på Teerineva inte 
förorsakar oskälig buller- eller dammolägenhet. Största delen av området ligger över 400 m 
från bosättning. En skyddszon är i sökandens ägo, och där har sökanden förbundit sig att 
bevara trädbeståndet. Tillräckliga bestämmelser har enligt sökanden getts i miljötillståndet 
för att minska buller- och dammolägenheterna. Beredskapen att förhindra och släcka bränder 
är också tillräcklig. Torvproduktionen stör inte heller enligt sökanden havsörnens häckning i 
närheten. 
 
Sitt andra förslag motiverar Oy Alholmens Kraft Ab med att verksamheten flyttas längre bort 
från bosättning och pälsfarmer. Det område som tas ur produktion blir skyddszon, där träd-
beståndet bevaras. Trafiken skulle ledas andra vägar, så att den inte längre skulle gå förbi 
bostadshus och pälsfarmer. På produktionsfälten har körriktningen enligt den nya planen 
ändrats så att maskinerna inte förorsakar lika mycket dammspridning. Produktionen kan be-
gränsas då vinden blåser mot den närmaste bosättningen.  
 
Miljönämnden har behandlat torvproduktionen på Teerineva vid tre tillfällen. Nämnden gav 
ett utlåtande om miljötillståndsansökan 27.9.2011 (54 §). I utlåtandet påtalades torvproduk-
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tionens inverkan på Kronoby å. Regionförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom 
20.3.2012 (17 §). Vasa förvaltningsdomstols beslut behandlades 19.11.2013 (64 §). 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:  
 
Miljönämnden tar del av besväret och konstaterar att de ändringar som Oy Alholmens Kraft 
Ab föreslår inte påverkar den belastning som torvproduktionen förorsakar på Kronoby å. 
Även om arealen minskas medför torvproduktionen ändå en ökad belastning på vattendra-
get. 
 
Miljönämnden tar inte ställning till om de åtgärder som Oy Alholmens Kraft Ab föreslår för att 
minska på olägenheterna för de närmaste grannarna är tillräckliga för att tillstånd skall kunna 
beviljas. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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75 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om avloppsvattensystem 
o Lotta Nyqvist och Elis Libäck, Nedervetil 
o Jens-Ove Högnabba, Terjärv 

 
i Pöyry Finland Oy 

o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 13.11.2013 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, utgående, 4-8.11, 11-15.11 och 18-

22.11.2013 
 

i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
o Utlåtande 28.11.2013 om vattenbyggnadsarbete/Magnus Holmbäck, Larsmo-

sjön 
 

i Kurser 
o Jätehuollon perusteet, Helsingfors, 29.1.2014 

 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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76 §. 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: 68, 69, 73, 74, 75, 76 
 
 
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: 70, 71, 72 
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. 


