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32 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Mikael Björk, djurstall 
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30 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Vidar Enfors till protokolljusterare. 
__________ 
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Dnr: MILJ 9/2013 
 
 
32 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Mikael Björk, djurstall 

Mikael Björk ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av verk-
samhet som omfattar nötkreaturshållning, med inriktning på mjölkproduktion. Verksamheten 
är belägen på lägenheten Markusbacka RNr 16:3 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress 
Markusbackavägen 490, 68410 Nedervetil.  
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 a).  
 
Beviljade tillstånd 
 
Den tidigare verksamheten har inte krävt miljötillstånd eller förläggningstillstånd. 
 
Placering 
  
Verksamheten är belägen på oplanerat, jordbruksdominerat område, ca 5 km norr om Ne-
dervetil centrum och ca 500 m från rån mot Karleby. Inom en radie på 400 m från det nya 
djurstallet finns inga grannbostadshus. Avståndet till den närmaste grannens bostadshus blir 
ca 500 m.  
 
Verksamhetens placering framgår av bilaga 1 och 2/32 § av den 18.6.2013. 
 
Verksamhetens nuläge 
  
I den nuvarande ladugården finns plats för 35 mjölkkor, 15 kvigor och 15 kalvar < 6 mån. 
Gödseln lagras i en flytgödselbehållare (1470 m3). Dessutom finns en reservbehållare (ca 
400 m3) för lagring av gödseln. 
 
Planerade åtgärder 
 
Ett nytt djurstall byggs på samma lägenhet, mellan den gamla ladugården och den befintliga 
flytgödselbehållaren. I det nya djurstallet kommer det att finnas plats för totalt 64 mjölkkor, 28 
kvigor och 25 kalvar < 6 mån. Utgödslingen kommer att ske som flytgödsel. En ny öppen 
flytgödselbehållare med en lagringsvolym på 1470 m3 byggs på den östra sidan om det nya 
djurstallet, bredvid den befintliga gödselbehållaren. Flytgödseln fylls på nerifrån. Flytgödsel-
rännornas volym blir 480 m3. Inga djur kommer i fortsättningen att hållas i den gamla ladu-
gården. 
  
Uppgifter om verksamheten 
 
Det nya djurstallet är en lösdriftsladugård. Inga djur går på bete eller vistas utomhus i rastha-
ge.  
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.6.2013 

 
 
Sida 
4/96 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.7.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Avloppsvattnet från mjölkrummet (ca 250 m3 per år) leds till flytgödselbehållaren. Avloppsvat-
ten från WC leds till en sluten behållare. 
 
Förtorkat ensilagefoder lagras som inplastade rundbalar, ca 1800 ton per år. Ingen press-
vätska uppkommer. 
 
För spridning av gödsel står 97,28 ha åker till förfogande, varav 49,49 ha är egen och 47,79 
ha är arrenderad.  
 
Gården har två egna bränslecisterner, vars volym är 4500 och 2000 l. Cisternerna är utrus-
tade med skyddsbassäng, tak samt spärrmekanism för hävert. På gården finns andra olje-
produkter högst 200 l, som förvaras i maskinhall. 
 
Döda djur skickas till destruktionsanläggning. Avfall förs till Ekorosk.  
 
Hushållsvatten fås via kommunalt vattenledningsnät. 
 
Trafik till och från lägenheten sker i form av mjölk-, djur-, foder- samt gödseltransport. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 16.5-
14.6.2013. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 14.5.2013. Under fata-
lietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar Mikael Björk miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för husdjurs-
skötsel som omfattar mjölkproduktion på lägenheten Markusbacka RNr 16:3 i Nedervetil by i 
Kronoby kommun, adress Markusbackavägen 490, 68410 Nedervetil. Miljötillståndet gäller 
uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 64 mjölkkor, 28 kvigor och 25 kalvar < 6 mån. 
Djurstallet och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår 
av bilagda situationsplan och kartor.  
 
Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten skall lagras som flytgödsel i vat-
tentäta flytgödselbehållare. För lagring av flytgödsel från 64 mjölkkor (24 m3/djur), 28 
kvigor (15 m3/djur) samt 25 kalvar < 6 mån. (4 m3/djur), behövs lagringskapacitet för 
12 månader, dvs. minst 2 056 m3.  

 
2. Tvättvatten från mjölkrummet samt övrigt avloppsvatten från djurstallet skall le-

das till flytgödselbehållaren. Avloppsvatten från WC skall ledas till ett annat slutet sy-
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stem eller behandlas på annat sakenligt sätt i enlighet med Statsrådets förordning om 
behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011). 

 
3. Flytgödselbehållaren skall för att minska luktolägenheterna fyllas på nerifrån. 

Den skall förses med flytande täckning, t.ex. polystyren eller torv, och vid behov med 
fast tak, t.ex. presenning. Flytgödseln skall röras om så lite som möjligt, och tempera-
turen skall hållas så låg som möjligt.  

 
4. Gödselbrunnar utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets 

byggnadsdirektiv. Stängslen skall underhållas så att risken för att människor eller djur 
hamnar i brunnarna minimeras. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm per år) 
om gödselbehållarna är utan tak. 

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

skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring, 
transport och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Om gödsel kommer ut på går-
den 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. 

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

avtalad åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 4,5 
kokalvar 6-12 mån. samt 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 64 mjölkkor, 18 kvigor 
12-24 mån., 10 kokalvar 6-12 mån. och 25 kalvar < 6 mån. minst 58,9 ha.  

 
7. Spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i Statsrådets 

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

 
8. Döda djur (animaliskt högriskavfall) skall utan dröjsmål föras till en destruk-

tionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av döda djur. Lagring av 
döda djur skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen inte förorsa-
kar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i 
lagringsutrymmet. 

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

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

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

olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. 
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11. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten el-
ler mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller 
kvalitet skiljer sig från det normala, skall sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för 
att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt för-
hindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer skall omedelbart meddelas 
till räddnings- och miljömyndigheterna. 

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

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

 
Motivering 
 
Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt 
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten. 
 
För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening 
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden. 
 
Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda 
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och 
kemikaliehanteringen och förfarandet vid störningssituationer (1-2, 5-11) har getts för att 
hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen (3-5, 7-10) 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 (11-12). 
 
Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör ett nytt 
djurstall av den storlek som ansökan gäller (500 djurenheter), som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 180-270 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, ventilationsluften 
avleds högt upp, ansökan gäller nötkreatur eller hästar, eller bosättningen i närheten är belä-
gen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning.  
 
Det rekommenderade skyddsavståndet till närmaste störbara objekt underskrids inte. Den 
närmaste grannen bor på ca 500 m avstånd från gården.  
 
Platsen är utpräglad jordbruksbygd. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet omfat-
tande nötkreaturshållning. Verksamheten flyttas längre bort från grannarna. I miljötillståndet 
har ställts krav på att flytgödselbehållaren skall förses med flytande täckning och vid behov 
med fast tak för att säkerställa att luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln skall fyllas på 
nerifrån och röras om så lite som möjligt. Temperaturen skall hållas så låg som möjligt.  
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Med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, 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 djurstallets läge har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen 
ansetts vara uppenbart onödig. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 6, 7, 8, 28, 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 behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps-
nätet (209/2011) 
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 
(931/2000) 
 
Därtill har tagits i beaktande följande:  
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 
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) 
 
Beslutets giltighet 
 
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 inte påbörjats inom fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft eller verk-
samheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet. 
 
Tillkännagivande av beslutet 
 
Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2013. 
 
Miljötillståndsavgift 
 
Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1000 €. Övriga av till-
ståndsansökan förorsakade kungörelsekostnader uppbärs enligt kommunens faktiska kost-
nader. 
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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. Besvärstidens sista 
dag är xx.xx.2013. 
 
Delgivning av beslutet 
 
Mikael Björk 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 6/2013 
 
 
33 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av ITA Nygård Ab, pälsdjursfarm 

ITA Nygård Ab ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för befintlig pälsdjurs-
farm på lägenheterna Farmbacka RNr 129:1, Anderstorp RNr 6:122 samt Stengränd RNr 
6:138 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 38, 68700 Terjärv. Stengränd 
RNr 6.138 är arrenderad, de övriga lägenheterna är i sökandens eller sökandens föräldrars 
ägo. 
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b). 
 
Beviljade tillstånd 
 
På området har bedrivits pälsdjursuppfödning sedan 1970-talet. Verksamheten var då förde-
lad på tre farmer, som ägdes av Tor-Anders Nygård, Kjell Nygård och Glenn Nygård. För-
läggningstillstånd beviljades av hälsovårdsnämndens övervakningsavdelning 173 § 
1.11.1977 (Tor-Anders Nygård), 37 § 14.2.1979 (Kjell Nygård) samt 270 § 25.9.1979 (Glenn 
Nygård). Tor-Anders Nygård har beviljats miljötillstånd av miljönämnden 31 § 27.9.1994. 
 
Placering 
 
Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område strax intill 
Hästbacka by. Inom en radie på 400 m från farmen finns flera än tjugo bebodda bostadshus, 
åtminstone ett fritidshus och en byagård. Det närmaste bebodda bostadshuset finns på ca 
130 m avstånd. På den nordvästra sidan om farmen finns två nedlagda pälsdjursfarmer. Om-
rådet ligger inte på viktigt grundvattenområde. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/33  § 
av den 18.6.2013.  
 
Verksamhetens nuläge 
 
Den nuvarande verksamheten omfattar ca 550 avelsrävhonor. På farmen finns 23 skugghus, 
totalt 1084,5 m. Farmområdet är omkretsdikat och dräneras med täckdiken och öppna diken. 
De befintliga skugghusen har inga vattentäta underlag. Enligt ansökan renas inte dräne-
ringsvattnet i nuläget. Områdets areal är ca 1,3 ha, serviceområden och vägar inte inberäk-
nade. 
 
På området finns också ett servicehus och ett pälsningshus. Bredvid pälsningshuset finns en 
fodersilo på betongplatta, samt en kropp-platta, 10 m2. För lagring av gödsel finns en gödsel-
stad, 165 m2, med lagringsvolym 231 m3.  
 
Planerade åtgärder 
 
Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta 566 avelsrävhonor. Det totala antalet 
djur som får plats på farmen blir 3398 st. Årsproduktionen efter utvidgningen uppskattas till 
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ca 2800 skinn. Uppfödningen omfattar även silverräv, varför man räknar med ett lägre me-
deltal än normalt; 5 valpar per hona. 
 
Ett nytt 52,5 m långt skugghus byggs mellan de befintliga skugghusen. Efter utbyggnaden 
blir den totala längden skugghus på farmen 1137 m.  
 
Det nya skugghuset förses med tätt underlag. Lakvatten samlas i en 1 m3 stor sluten brunn. 
 
Gödselstadens kanter höjs enligt ansökan från 40 cm till 80 cm inom ett år efter att tillstånd 
har beviljats. 
 
En lada rivs och ger plats för en ny fodersilo på betongplatta och en sluten tvättvattenbrunn. 
 
Två reningssystem för dräneringsvattnet från farmen byggs. Ett grusfilter anläggs på den 
norra sidan om farmen och ett på den västra sidan. Vattnet från området leds enligt ansökan 
till en fördelningsbrunn och därefter ut i grusfiltren, som blir 25 resp. 18 m2. Det renade vatt-
net leds ut i ett öppet dike. Enligt ansökan tas grusfiltren i bruk senast inom två år efter att 
miljötillståndet har vunnit laga kraft. 
 
Uppgifter om verksamheten 
 
Skugghusens underlag är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från den yttre 
kanten av buren. 
 
Torrströ används för att binda urinen. Ca 150 lös-m3 halm används årligen. Ett 2 x 5 cm 
tjockt ströskikt breds ut under burarna. Ströskiktet byts 2 ggr per år. Utgödsling sker 1-2 ggr 
per år. Gödseln lagras på gödselplattan och överlåts till jordbrukare eller kompostandelslag.  
 
Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av utrustningen (7 m3 per år) till slutna behållare 
(2,5 och 4 m3).  Avloppsvattnet från servicehuset leds till två slambrunnar (2 x 2 m3) och infilt-
reras därefter i marken. Från pälsningshuset leds avloppsvattnet till två slutna brunnar (2 x 2 
m3) tillsammans med tvättvattnet från fodersilon strax intill.  
 
Pälsdjurskroppar och pälsningsfett tas emot av foderleverantören. Självdöda djur (ca 150 
st/år) fryses ner och förs till destruktion. Pälsningsspån utan fett återanvänds som energi av 
lokala användare. Träavfall används som energi för eget bruk. Plast samt spillolja, batterier, 
lysrör och övrigt farligt avfall förs enligt ansökan till Stormossen 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 huvudsak i form av fodertransport dagligen samt gödsel-
transport med traktor ca 160 m3 per år. Trafik med person-/paketbil sker 4-6 ggr per dygn 
året runt med tyngdpunkt februari-juni samt november. 
 
 
 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.6.2013 

 
 
Sida 
4/103 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.7.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 15.5-
13.6.2013. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 13.5.2013. Under fatalietiden (30 
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar ITA Nygård Ab miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för verk-
samhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Farmbacka RNr 129:1, Anders-
torp RNr 6:122 samt Stengränd RNr 6:138 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Ko-
lamvägen 38, 68700 Terjärv. Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande max-
imalt 566 avelshonor av räv med valpar, i skugghus totalt 1137 m. Det totala antalet djur på 
farmen får motsvara maximalt 3398 rävar. Skugghusen och gödsellagret är placerade i för-
hållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.  
 
Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från 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 31.5.2014. Reningssy-
stemet 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. 
Slambrunnar för behandling av avloppsvatten från WC bör ha minst tre avdelningar. 
 

6. Gödseln under rävburarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som upp-
kommer 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 upp-
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komsten av luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall ledas till en sluten behål-
lare eller sugas upp i strö. För lagring och kompostering av gödseln behövs en lag-
ringskapacitet på 0,5 m3 per avelshona av räv under 12 månader, dvs. för 566 avels-
honor av räv minst 283 m3.  

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

åkermark; 1 ha per 20 avelshonor av räv, dvs. 28,3 ha för 566 avelshonor av räv. 
Gödsel kan även överlåtas till 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 
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. Fetthaltigt spån kan vid 
behov också komposteras tillsammans med gödseln. 

 
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. 
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Motivering 
 
Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt 
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten. 
 
För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening 
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden. 
 
Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda 
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande 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 
(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 (680 djurenheter), ha ett skyddsavstånd 
till närmaste störbara objekt på 250-340 m, beroende på omständigheterna. Avståndet från 
farmen till närmaste grannbostad är ca 130 m. De två följande bostadshusen ligger på ca 
170 m avstånd. Ett tiotal hus ligger närmare farmen än det rekommenderade skyddsavstån-
det. Miljönämnden bedömer att tillstånd ändå kan beviljas med givna villkor. Platsen är opla-
nerat jord- och skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansö-
kan gäller en mindre utvidgning av befintlig verksamhet. Inga klagomål gällande verksamhe-
ten har kommit till miljönämndens kännedom. Inga anmärkningar har lämnats in med anled-
ning av ansökan. Bosättningen i närheten är belägen ovanom pälsfarmen med avseende på 
vanligaste vindriktning. Krav har ställts gällande hanteringen och lagringen 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) 
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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) 
 
Beslutets giltighet 
 
Detta beslut upphäver miljönämndens beslut 31 § 27.9.1994 gällande miljötillstånd för Tor-
Anders Nygårds pälsdjursfarm. Samtidigt upphävs hälsovårdsnämndens övervakningsavdel-
nings beslut om förläggningstillstånd för pälsdjursfarm 173 § 1.11.1977 (Tor-Anders Nygård), 
37 § 14.2.1979 (Kjell Nygård) samt 270 § 25.9.1979 (Glenn Nygård) 
 
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-
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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 
Kjell Nygård 
Glenn Nygård 
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 11/2013 
 
 
34 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd/Greger Spiks Pälsfarm Ab 

Greger Spiks Pälsfarm Ab har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt 
om miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den på lä-
genheten Spiklund RNr 36:0 i Överbråtö by i Kronoby kommun. Regionförvaltningsverket ber 
om miljönämndens utlåtande med anledning av ansökan senast 3.7.2013. 
 
Placeringen av pälsdjursfarmen framgår av kartorna i bilaga 1/34 § av den 18.6.2013. Områ-
det omges av skog och åker. Inom en radie av 400 m från farmen finns tre egnahemshus 
förutom sökandens eget. Avstånden till de två närmaste grannbostadshusen, som bebos av 
sökandens bröder, är ca 145 och 190 m. Följande hus ligger på ca 370 m avstånd. Farmen 
är inte belägen på viktigt grundvattenområde.  
 
För pälsdjursfarmen finns sedan tidigare ett miljötillstånd beviljat av miljönämnden i Kronoby  
25.6.2002. Miljötillståndet omfattar 606 avelshonor av räv med valpar. Den nuvarande djur-
mängden är enligt ansökan ca 760 avelshonor av räv med valpar. De befintliga skugghusen 
är enligt ansökan 18 st., sammanlagt  1 701,5 m. 
 
Enligt kungörelsen utvidgas verksamheten så att tillstånd söks för 1 167 avelshonor av räv 
med valpar eller totalt 8 172 djurplatser. På den norra delen av farmområdet byggs 7 st. nya 
skugghus, totalt 875 m. Ett befintligt skugghus (nr. 8) rivs och byggs upp på nytt. Efter ut-
vidgningen kommer det att finnas 25 skugghus på farmen, sammanlagt 2576,5 m.  
 
De nya skugghusen (nr. 19-25) byggs med vattentäta gödselunderlag. Fem av de äldre hu-
sen (nr. 14-18) är utrustade med täta underlag. Avrinningsvattnet från de befintliga skugghus 
som saknar täta underlag (nr 1-7 och 9-13), kommer att behandlas i två markbäddar (12 
m2/st), som anläggs på den sydöstra delen av farmområdet. Enligt ansökan byggs markbäd-
darna inom ett år efter att miljötillståndet har vunnit laga kraft. 
 
Halm används som strö på skugghusens gödselunderlag, som är förhöjda (ca 30 cm) för att 
förhindra att gödseln kommer i kontakt med regn- och smältvatten. Takkanterna på skugghu-
sen sträcker sig minst 30 cm utanför springburarna, en del av skugghusen är försedda med 
vattenrännor. Gödseln under skugghusen avlägsnas 1-2 gånger per år, på våren och/eller 
hösten. Sökanden har ett avtal om överlåtelse av 320 m3 gödsel per år till Andelslaget Sock-
lot Biocompost. Därtill har sökanden enligt ansökan 26 ha egna åkrar samt 34 ha avtalsåker 
för spridning av gödseln. Den årliga gödselproduktionen kommer efter utvidgningen att upp-
gå till ca 584 m3.  För mellanlagring av gödseln finns en gödselplatta med en lagringsvolym 
på 674 m3. Lakvatten från gödselplattan samlas i slutna lakvattenbrunnar. 
 
Avloppsvatten från de sociala utrymmena leds till två slamavskiljare. Enligt ansökan görs 
slamavskiljarna slutna senast 31.12.2014. Tvättvatten från foderutrustningen leds till en se-
parat sluten behållare.   
 
Enligt ansökan är farmområdet totalt ca 2,8 ha. Området omges av ett omkretsdike.  
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Miljövårdssekreteraren har gjort ett besök på farmen tillsammans med en tjänsteman från 
närings-, trafik- och miljöcentralen 13.6.2013. Inga brister noterades. Konstaterades att grus-
filtren troligen kommer att byggas vid vägen som går genom farmområdet. 
 
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 (1400 djurenheter), som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 300-400 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. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Greger Spiks Pälsfarm Ab för pälsdjurs-
farmning och utvidgning av den på lägenheten Spiklund RNr 36:0 i Överbråtö by i Kronoby 
kommun.  
 
Avståndet från pälsdjursfarmen till närmaste störbara objekt är enligt rekommendationerna 
inte helt tillräckligt. Beviljande av tillstånd kan ändå motiveras med att området är jord- och 
skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidg-
ning av befintlig verksamhet, utvidgningen sker inte i riktning mot närmaste störbara objekt, 
och bosättningen i närheten är belägen ovanom pälsdjursfarmen med avseende på vanligas-
te vindriktning. Mellan farmen och de närmaste grannbostadshusen växer skog. Inga klago-
mål gällande verksamheten har kommit till miljönämndens kännedom. 
 
För att minimera risken för olägenheter för de närmaste grannarna eller förorening av miljön 
bör miljötillståndet förses med tillräckliga tillståndsbestämmelser. Gödsel som mellanlagras 
på gödselplattan bör täckas med torv för att minska luktolägenheterna och förhindra sprid-
ning av flugor. Tillräckligt med strö under burarna bör användas.  
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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 punkter beaktas i 
tillståndsbehandlingen och verksamhetsidkaren sköter verksamheten i enlighet med till-
ståndsbestämmelserna. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 4/2013 
 
 
35 §. BESLUT Djupsjöbacka vattenkraftverk/Oy Herrfors Ab  

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 20.5.2013 gett ett beslut med anled-
ning av Oy Herrfors Ab:s ansökan om förlängning av de föreskrivna tiderna för påbörjandet 
och slutförandet av byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk i Kronoby å i Kronoby kom-
mun. Ansökan gällde förlängning av tidsfristen med två år. 
 
Västra Finlands miljötillståndsverk beviljade 14.4.2004 Oy Forsén Ab tillstånd för byggande 
av Djupsjöbacka vattenkraftverk i Kronoby å, samt för inledande av arbetena innan beslutet 
vunnit laga kraft. Oy Forsen Ab:s vattenkraftprojekt med där tillhörande fastigheter, vattenrät-
tigheter, konstruktioner och tillstånd har 30.12.2011 övergått i Oy Herrfors Ab:s ägo.  
 
Enligt de tidigare besluten skulle byggnadsarbetena påbörjas senast 17.2.2013, vilket också 
har gjorts. Arbetena skulle slutföras senast 17.2.2015. Regionförvaltningsverket har genom 
sitt beslut 20.5.2013 förlängt tidsfristen för byggnadsarbetenas slutförande till 17.2.2017. Till 
övriga delar förblir tillståndsbestämmelserna i miljötillståndsverkets beslut nr 19/2004/2 i 
kraft. 
 
Miljönämnden har tidigare behandlat vattenkraftsprojektet vid fem tillfällen; 15.6.1999, 
11.5.2004, 1.2.2006, 10.11.2010, samt senast 19.2.2013, då miljönämnden hade möjlighet 
att framföra påminnelser och yrkanden med anledning av ansökan om förlängning av tids-
fristen. Ingen påminnelse eller yrkande framfördes. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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36 §. LUFTKONTROLL Rapport över bioindikatorundersökning 2012 

Enligt 25 § miljöskyddslagen skall kommunen inom sitt område i behövlig omfattning följa 
miljöns tillstånd, på det sätt som de lokala förhållandena kräver.  
 
Kronoby kommun sköter luftkontrollen genom regionalt samarbete med grannkommunerna 
och industriföretag, som är skyldiga att kontrollera sina luftutsläpp. Samarbetet har pågått 
sedan 1992. Den nu gällande avtalsperioden omfattar åren 2012-2016. Karleby stad har en-
ligt avtalet ansvar för genomförandet av luftkontrollen.  
 
I det gemensamma kontrollprogrammet ingår bioindikatorundersökning med fem års intervall. 
År 2012 gjordes den för Kronobys del femte undersökningen. I Karlebyregionen har bioindi-
katorundersökningar gjorts sedan 1970-talet och i Jakobstadsnejden sedan år 2000. År 2006 
samordnades undersökningarna så att provtagning utfördes samtidigt med samma metodik i 
hela regionen. År 2012 gjordes undersökningen för första gången gemensamt och  omfatta-
de då Karleby, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby. Karleby 
och Jakobstad koordinerade arbetet gemensamt.   
 
En rapport över bioindikatorundersökningen 2012, som är gjord av Miljöforskningsinstitutet 
vid Jyväskylä universitet, har nu publicerats. En kortare presentation för allmänheten har 
även getts ut. Publikationerna sänds till ledamöterna med föredragningslistan.  
 
I undersökningen användes som bioindikatorer för luftkvaliteten tallens stamlavar, grundäm-
neshalterna i tallbarr och mossor  samt grundämneshalter och kemiska egenskaper i humus. 
Inom Kronoby kommuns område har man haft 23 provytor för lavar och barr samt 22 punkter 
för mossprov och 1 för humusprov. 
 
Den inverkan luftens föroreningar har på indikatorerna kunde tydligt observeras på mera be-
lastade områden, på mindre belastade områden var inverkan svagare. Av de undersökta 
parametrarna beskrev parametrarna för lavar olika luftföroreningars (svaveldioxid, kväveoxi-
der, partiklar och metallutsläpp) samverkan. Grundämneshalterna i barr, mossa och humus 
beskrev delvis belastningen från luftföroreningar (svaveldioxid, kväveoxider, metallutsläpp) 
och delvis naturliga faktorer, främst jordmånens egenskaper och skogarnas näringstillstånd. 
 
I Karleby- och Jakobstadsregionen finns betydande kluster av storindustri och energiproduk-
tion som alstrar svaveldioxid, kväveoxider, partiklar och tungmetaller. Dessa utsläppskällor 
har en inverkan på lavflorans sammansättning och kondition på så vis, att i närheten av an-
läggningarna är lavflorans kondition sämre och lavfloran är mera utarmad än på bakgrunds-
områden. Förutom industrin och energiproduktionen förekommer utsläpp av luftföroreningar 
bl.a. från trafiken och boskapsuppfödning samt även från pälsproduktion. Av dessa har sär-
skilt pälsproduktion en inverkan på lavfloran, och i närheten av områdets pälsproduktions-
kluster är lavfloran lokalt kraftigt utarmad och skadad. 
 
Utsläppsmängderna från de tillståndspliktiga anläggningarna var som högst under början av 
2000-talet, när man utför granskningen från mitten av 1990-talet. På grund av detta var lav-
floran i genomsnitt i sämst kondition och svavelhalterna som högst år 2006. År 2012 hade 
läget återhämtat sig till nivån som rådde år 2002. I Nykarleby-Pedersöre-området har ska-
dorna på blåslaven ökat, och zonen av en mera utarmad lavflora som sträcker sig från Ny-
karleby ut mot Karlebys kustområde, har blivit tydligare. 
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I närheten av metallutsläppskällorna, särskilt vid Yxpila-området i Karleby, är halterna av 
tungmetaller förhöjda både i humus, mossor och barr. Uppmätt som total utsläppsmängd och 
med beaktande av halterna är den mest anmärkningsvärda enskilda metallföroreningen i 
luften zink. Metallbelastningen som sprids via luften har minskat i Karleby sedan 1990-talet, 
men under 2000-talet har inga anmärkningsvärda förändringar skett i Karleby eller Jakob-
stad. Jämfört med nivån på 1990-talet har mossornas metallhalter minskat och influensom-
rådena har blivit mindre. Under 2000-talet kan man i barrens, mossans och humusens me-
tallhalter observera en variation mellan olika uppföljningsår, men förändringarna är inte enty-
diga och halterna har främst i genomsnitt förblivit inom samma storleksklass.   
 
Inverkan från människans verksamhet syns tydligt i bioindikatorarterna som undersöktes. De 
områden som förändrats mest ligger i Yxpila-området i Karleby och på Nykarleby-Pedersöres 
pälsproduktionsområden samt i närheten av industriverksamhet och pälsproduktionskluster i 
Kaustby. Samtidigt finns det zoner inom områdets mera glesbebyggda områden, bl.a. i Kro-
noby, där lavfloran är i naturtillstånd och halterna av grundämnen ligger på samma nivå som 
hos bakgrundsområden i naturtillstånd. 
 
För Kronobys del kan allmänt konstateras att bioindikatorutredningen visar på en något säm-
re situation i kommunens västra delar, i närheten av Kronoby centrum, samt i den södra de-
len av Terjärv, från Högnabba till Småbönders. Lavflorans kondition är något sämre där och 
vissa grundämneshalter är något förhöjda i både barr och mossor, bl.a. kadmium och svavel. 
I närheten av industriområdet i Kronoby centrum är även halten av koppar och järn i barr, 
samt halten av aluminium, arsenik, kobolt, krom, koppar, järn, kvicksilver, nickel, bly och zink 
i mossor något förhöjda. 
 
Bioindikatorutredningar ger information om luftföroreningarnas spridning och inverkan, men 
ger inget svar på hur dessa påverkar människors hälsa. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av informationen och antecknar rapporten över bioindikatorundersök-
ningen 2012 för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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37 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om avloppsvattensystem 
o Jouni och Veli Lepistö, Terjärv 
o Alf-Erik Wiss och Ann-Mari Cederberg, Kronoby 

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

o Resultat från kontroll av Nedervetil avstjälpningsplats, vattenprov 7.5.2013 
o Avloppsvattenkontroll, KTV-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 6.6.2013 

 
i Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Delegationen för Esse, Purmo, Kronoby och Kovjoki åar, möte i Kronoby 
28.5.2013 

o Delegationen för Perho å, möte i Halso 5.6.2013 
o Godkännande 7.5.2013 av vattenskyddsplan för skogsdikning/Viitavesibäcken, 

Nedervetil (7,7 ha, 1875 m) 
o Godkännande 7.5.2013 av vattenskyddsplan för skogsdikning/Viitavesibäcken, 

Nedervetil (2,5 ha, 710 m) 
 

i Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd 
o Protokoll 15.5.2013 

 
i Ab Ekorosk Oy 

o e-info 1/2013 
  

i Kurser 
o 38. ilmansuojelupäivät 20.-21.8.2013, Villmanstrand 
o God förvaltning i kommunen – förvaltningsförfarandet och handläggningen av 

ärenden, webbkurs 1.9-15.12.2013 
 

i Resultat av vattenprov tagna efter svämgödselutsläppet vid Dunderkärret i november 
2012 

 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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Dnr: MILJ 12/2013 
 
 
38 §. UTLÅTANDE Fiskeriekonomisk kontrollplan för Djupsjöbacka vattenkraft-

verk/Oy Herrfors Ab 

Fiskerigruppen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten bereder miljönämnden 
tillfälle att ge ett utlåtande gällande den fiskeriekonomiska kontrollplanen för byggandet av 
Djupsjöbacka vattenkraftverk innan beslut fattas i ärendet, senast 12.7.2013. Enligt till-
ståndsbeslutet från Västra Finlands miljötillståndsverk 14.4.2004 gällande byggandet av 
Djupsjöbacka vattenkraftverk skulle tillståndsinnehavaren på egen bekostnad utreda projek-
tets inverkan på naturfårans tillstånd mellan Djupsjön och Kortjärvsjön i enlighet med ett pro-
gram godkänt av Västra Finlands miljöcentral och Österbottens arbetskrafts- och näringscen-
tral, numera Närings-, trafik- och miljöcentralen. 
 
Den fiskeriekonomiska kontrollplanen, som är en del av ett mera omfattande kontrollpro-
gram, har lämnats in och hålls till allmänt påseende 13.6-12.7.2013. I planen föreslås att 
naturfårans fiskbestånd undersöks med hjälp av elprovfiske vid låg vattenföring i augusti-
september år 2013, året när vattenkraftverket tas i bruk och ytterligare en gång tre år senare. 
Provfisket görs i Grundforsen nedströms regleringsdammen och vid Långbacka fors ned-
ströms landsvägsbron. Vid provfisket tillämpas Jord- och skogsbruksministeriets rekommen-
dationer 2008. Vid utvärdering av resultaten beaktas resultat av det elprovfiske som gjorts i 
Grundforsen och Långbackaforsen år 2010 inom ramen för Terjärv Frys Ab:s kontrollskyldig-
het och inom ramen för den fiskeriekonomiska samkontrollen av Esse å, Kronoby å och 
Purmo å. 
 
Enligt planen skall de som utför provtagning, elprovfiske och utvärdering av resultat påvisa 
sin kompetens. Provtagare skall vara personcertifierade eller vara tillräckligt erfarna. Resulta-
ten skall rapporteras årsvis, senast inom juni månad följande år, till bl.a. miljövårdsmyndighe-
ten i Kronoby kommun. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden har inget att anmärka på i den fiskeriekonomiska kontrollplanen för byggandet 
av Djupsjöbacka vattenkraftverk. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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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: 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 
 
 
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: 32, 33 
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. 


