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59 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Jan-Erik Vigård till protokolljusterare. 
__________ 
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Dnr: MILJ 13/2012 
 
61 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan om justering av tillståndsbestämmelser för brytning 

och krossning av berg samt tillverkning av beläggningsmassor på Emet bergs-
område/NTM-centralen 

Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten, tidigare Vägförvaltningen/Vasa vägdi-
strikt, har lämnat in en ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd en-
ligt 28 § miljöskyddslagen (86/2000), för verksamhet som omfattar 
  

a) bergsbrytning och –krossning samt lagring av krossmaterial 
b) tillverkning och lagring av beläggningsmassor (asfalt, återvinningsasfalt, olje-

grus) 
 
på lägenheten Emet bergsområde RNr 153:0 i Terjärv by i Kronoby kommun. 
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Enligt 1 § punkt 7 c) miljöskyddsförordningen (169/2000) krävs miljötillstånd för stenbrott eller 
sådan stenbrytning, som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenma-
terial behandlas minst 50 dagar. Flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmal-
ning som är förlagda till ett visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar, samt 
flyttbara asfaltstationer som är förlagda till ett visst område är miljötillståndspliktig verksam-
het enligt 1 § punkt 7 e) och f) miljöskyddsförordningen. 
 
Tillståndsmyndighetens behörighet 
 
I enlighet med 7 § punkt 7 a), b) och c) miljöskyddsförordningen avgör den kommunala miljö-
vårdsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller stenbrott eller sådan stenbrytning, som 
är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet och där stenmaterial behandlas minst 50 
dagar, flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är förlagda till ett 
visst område och i användning sammanlagt minst 50 dagar, samt flyttbara asfaltstationer 
som är förlagda till ett visst område. 
 
Beviljade tillstånd 
 
Förläggningstillstånd för verksamheten har beviljats av hälsovårdsnämndens övervaknings-
sektion i  18 § 24.5.1990. 
 
Miljönämnden har beviljat miljötillstånd för verksamheten i 35 § 28.5.2002.  
 
Nu gällande marktäktstillstånd för bergsbrytning på området har beviljats i 105 § 17.6.2008 
av byggnadsnämnden i Kronoby. Tillståndet är i kraft till 30.9.2018. 
 
Justering av miljötillståndsbestämmelserna 
 
Enligt miljötillståndsbeslutet 28.5.2002 skulle en ansökan om justering av tillståndsvillkoren 
inlämnas senast 31.5.2012. Miljötillståndsbeslutet bifogas som bilaga 1/61 § av den 
19.11.2013. 
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Placering 
 
Verksamhetens placering framgår av kartorna i bilaga 2/61 § av den 19.11.2013. Platsen är 
omgiven av skog och inte belägen på viktigt grundvattenområde. På två av grannlägenheter-
na bedrivs samma typ av verksamhet. Ingen markanvändningsplan finns över området. Av-
ståndet till riksväg 13 är ca 400 m. På 450 m avstånd ligger en plaståtervinningsanläggning. 
De närmaste bostadshusen vid Krasslandet och sommarstugorna vid Emetträsk ligger på ca 
750 m avstånd. 
 
Beskrivning av verksamheten 
 
Enligt ansökan har verksamheten inte ändrats sedan miljötillståndet beviljades. 
 
Beskrivning av miljöbelastning och miljökonsekvenser samt av åtgärder för att minska 
dem 
 
Enligt ansökan har uppgifterna inte ändrats sedan miljötillståndet beviljades. 
 
Bedömning av tillämpning av bästa tillgängliga teknik (BAT) och energieffektivitet 
 
Enligt ansökan är entreprenörernas krossverk moderna och har av konkurrensorsaker den 
bästa tillgängliga tekniken. 
 
Plan för hantering av utvinningsavfall 
 
En plan för hantering av utvinningsavfall i enlighet med 103 a § miljöskyddslagen har inläm-
nats till miljökansliet 27.4.2009. Planen har uppdaterats 5.2.2013. Enligt planen har 1000 f-
m3 ytjord samt 500 f-m3 stubbar och avverkningsavfall redan till största delen tagits bort. Öv-
rigt utvinningsavfall som uppstår är totalt 5000 f-m3 moränjord. Avfallet används för täktom-
rådets skyddsstrukturer, eftervård och landskapsarkitektur. 
 
Enligt planen har utvinningsavfallet ingen negativ miljöpåverkan, och lagring och användning 
av avfallet i enlighet med planen kräver ingen speciell skötsel eller uppföljning. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 11.1-
11.2.2013. Rågrannarna har delgivits kungörelsen per brev 9.1.2013. Under fatalietiden (30 
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan. 
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden tar del av Närings-, trafik och miljöcentralens i Södra Österbotten ansökan om 
justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för verk-
samhet som omfattar 
  

a) bergsbrytning och –krossning samt lagring av krossmaterial 
b) tillverkning och lagring av beläggningsmassor (asfalt, återvinningsasfalt, olje-

grus) 
 
på lägenheten Emet bergsområde RNr 153:0 i Terjärv by i Kronoby kommun. 
 
Miljönämnden granskar de gällande tillståndsbestämmelserna, bilaga 1/61 § av den 
19.11.2013, och beslutar att göra ändringar i punkt 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23 
och 24 så att tillståndsbestämmelserna i fortsättningen lyder: 
 
 

1. Tillverkning av asfalt får ske dagligen från måndag till fredag kl. 6.00-23.00 från 
början av  maj till slutet av oktober. Krossning av sten får ske dagligen från måndag 
till fredag kl. 6.00-23.00 under vinterhalvåret samt vid behov under sommarhalvåret. 
Sprängning ska huvudsakligen utföras mellan måndag och fredag kl. 7.00-18.00. 

  
2. Åtgärder skall vidtas för att förhindra att dammet från bergsbrytningen och –

krossningen sprids i omgivningen. Krossverket skall placeras så att dammspridningen 
kan minimeras. Bästa tillgängliga teknik bör användas för att minska damm- och par-
tikelutsläpp. Materialet skall vid behov vätas för att minska dammolägenheterna. 

 
3. För att minska bullerstörningar från verksamheten skall krossanläggningen och 

beläggningsstationen samt anhopningar av stenmaterial placeras på området så att 
bullret hindras att spridas i omgivningen. Bästa tillgängliga teknik för bullerbekämp-
ning bör utnyttjas. 

 
4. Buller som orsakas av bergsbrytningen, krossanläggningen och beläggnings-

stationen samt av den trafik som behövs för verksamheten, får inte vid närmaste 
störningskänsliga objekt kl. 7-22 överskrida riktvärdet 55 dB (A) eller kl. 22-7 riktvär-
det 50 dB (A). Vid de närmast belägna fritidshusen får bullernivån som orsakas av 
verksamheten inte överskrida riktvärdet 45 dB(A) kl. 7-22 eller 40 dB(A) kl. 22-7. 

 
5. Verksamhetsidkaren skall vid behov mäta bullernivån som orsakas av verk-

samheten vid närmaste störningskänsliga objekt. Mätrapporten skall inlämnas till mil-
jönämnden i Kronoby. Om bullernivån konstateras överskrida riktvärdena bör verk-
samhetsidkaren effektivera bullerbekämpningen.  

 
6. Verksamhetsidkaren skall sträva till att minimera mängden avfall. Återanvänd-

bart avfall som uppstår i verksamheten skall sorteras och levereras till återvinning. 
Även uppkomsten av utvinningsavfall (ytjord, stubbar, avverkningsavfall, sidosten och 
motsvarande material), som uppstår då markområdet tas i bruk för stenbrytning, skall 
minimeras. Utvinningsavfallet skall användas på området, t.ex. för täktområdets 
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skyddsstrukturer, eftervård och landskapsarkitektur, i enlighet med planen som bifo-
gats miljötillståndsansökan. 

 
7. Farligt avfall som uppkommer vid anläggningarna skall hanteras och lagras i för 

ändamålet avsedda lagringsutrymmen så att grund- och ytvatten eller marken inte 
nedsmutsas eller annan skada på miljön uppstår. Det farliga avfallet skall transporte-
ras till en mottagningsstation för farligt avfall. 

 
8. Hushållsavfall skall omhändertas och sorteras enligt de kommunala avfallshan-

terings-bestämmelserna och Ab Ekorosks Oy:s direktiv. 
 

9. Toalettavfall skall omhändertas enligt Ab Ekorosks Oy:s direktiv. 
 

10. Allt avfall skall hanteras och lagras så att det inte förorsakar hälsan någon fara 
eller skada, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller någon annan 
liknande risk eller olägenhet. 

 
11. Svavel- (SO2 -), kväve- (NOx -) och partikelutsläppen som krossanläggningen 

och beläggningsstationen åstadkommer får inte tillsammans med övriga utsläpp från 
luftföroreningskällor på området leda till överskridning av de gränsvärden som ges i 
Statsrådets förordning om luftkvaliteten (38/2011). Tillståndsinnehavaren bör känna 
till vilka luftutsläpp verksamheten ger upphov till. Utsläppen bör kontrolleras med 
hjälp av beräkningar eller vid behov genom mätningar. 

 
12. Tung brännolja som används i processen får ha en svavelhalt om högst 1,00 

viktprocent. Lätt brännolja får ha en svavelhalt om högst 0,10 viktprocent. 
 

13. Lagring av bränsle på anläggningsområdet skall ske i täta bränslecisterner, 
som tål mekanisk och kemisk påfrestning. Brännolja skall lagras i dubbelmantlade ci-
sterner eller i cisterner med fast skyddsbassäng. Cisternerna skall vara slutna och ut-
rustade med överfyllnadsskydd. Tankningsanläggningarna skall utrustas med låsbara 
avstängningsventiler.  

 
14. Lagring av hydraul- och smörjolja skall ske i tunnor i service- och lagercontai-

ner. 
 

15. Lagring av bitumen och vägolja skall ske i täta ändamålsenliga cisterner. 
 

16. Lagring av använda beläggningsbitar och –kross skall ske på ett underlag som 
är hållbart och vattentätt för att förhindra nedsmutsning i omgivningen. Asfaltavfallet 
får inte innehålla stenkolstjära, farligt avfall såsom olja eller farliga kemikalier eller så-
dant material som inte hör till asfaltavfallet. Avfallet får inte lagras över 3 år innan det 
återvinns.  

 
17. Lagring av annat material än det som hör till verksamheten får inte ske på an-

läggningsområdet. 
 

18. Maskinernas och fordonens tanknings- och uppställningsplatser bör skyddas på 
ett ändamålsenligt sätt så att inte skada förorsakas jordmån, yt- eller grundvatten. 
Tanknings- och serviceplatserna bör ha tätt underlag och vara invallade. Tankning 
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och service bör om möjligt koncentreras till ett ställe. Maskiner och fordon skall hållas 
i sådant skick att oljeläckage inte uppstår. 

 
19. För eventuella olyckssituationer skall på området finnas tillräckligt med uppsug-

ningsmaterial och redskap. Miljöfarliga ämnen som läckt ut i miljön skall genast sam-
las upp och tas omhand på behörigt sätt. 

 
20. Verksamhetsidkaren skall utan dröjsmål underrätta miljönämnden samt brand- 

och räddningsmyndigheterna i kommunen om olyckor, som är betydande med tanke 
på hälso- och miljövården, samt om andra betydande avvikande situationer, som kan 
medföra fara eller skada för hälsan eller miljön. Samtidigt skall man meddela om vilka 
åtgärder man vidtagit för att avhjälpa situationen. 

 
21. Verksamhetsidkaren ska föra bok över verksamheten på området. Ur bokfö-

ringen ska framgå: 
- verksamhetens omfattning (producerade mängder bergskross och belägg-

ningsmassor) 
- mängd beläggningsbitar och –kross som återanvänds 
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor 

(mängd) 
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammav-

skiljare, dubbelt hölje osv.) 
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO2, 

NOx, CO2 och partiklar per år 
- uppgifter om avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats) 
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten 

 
 Ett sammandrag av bokföringen ska tillställas miljönämnden årligen före ut-
gången av februari månad. 

 
 Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas 
till Närings-, trafik- och miljöcentralen senast den 1 mars. 

 
 Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras 
minst vart femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta. 

 
22. Verksamhetsidkaren skall tillräckligt väl känna till den för branschen bästa till-

gängliga tekniken och vara beredd att ta den i bruk. 
 

23. Ifall det sker en väsentlig förändring i verksamheten skall miljötillståndsmyndig-
heten underrättas. Vid byte av verksamhetsidkare skall den nya verksamhetsidkaren 
skriftligen meddela om bytet till miljötillståndsmyndigheten. 

 
24. Då verksamheten upphör skall området utan dröjsmål städas och allt avfall fö-

ras till sakenliga mottagningsplatser. Eventuellt förorenad jord som samlats på de täta 
underlagen vid tanknings- och serviceplatserna eller på andra ställen skall tas om-
hand och föras till en behandlingsplats med tillstånd att ta emot förorenad jord. Mate-
rial, maskiner och fordon som behövts för produktionen skall köras bort från området. 
Miljötillståndsmyndigheten kan vid behov ge kompletterande bestämmelser om åt-
gärder efter att verksamheten upphört. 
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Motivering 
 
Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). I ett 
tillstånd som gäller tillsvidare skall föreskrivas när en ansökan om justering av tillståndsvillko-
ren senast skall göras. Den myndighet som har beviljat tillståndet skall i tillämpliga delar be-
handla ärendet som en tillståndsansökan.  
 
Miljönämnden konstaterar att förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd kvarstår. Verk-
samheten torde inte, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, 
medföra olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, oskäligt 
besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden, eller ha 
andra konsekvenser som avses i 42 § miljöskyddslagen. Miljönämnden har granskat till-
ståndsbestämmelserna och uppdaterat samt preciserat en del av dem för att hindra, minska 
eller utreda förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. 
 
Den som bedriver avfallsbehandling skall enligt 43 a § miljöskyddslagen ställa säkerhet för 
att garantera en adekvat avfallshantering samt kontroll och åtgärder som behövs när verk-
samheten avslutas eller efter avslutad verksamhet. Säkerhet behövs inte, om de kostnader 
som avses bli täckta genom säkerheten när verksamheten avslutas är ringa med beaktande 
av avfallets mängd och beskaffenhet samt övriga omständigheter. Miljönämnden bedömer 
att säkerhet inte behövs. 
 
Preciserade motiveringar till tillståndsbestämmelserna 
 
För att minska olägenheterna för de närmaste störbara objekten har verksamheten tidsmäs-
sigt begränsats (1). 
 
Vissa skeden av verksamheten ger upphov till damm, som kan spridas i omgivningen. 
Dammolägenheterna kan minskas om anhopningar av färdigt material placeras som en 
skyddsvall mot omgivningen (2). 
 
Genom att placera anhopningar av färdigt material som en skyddsvall mot riksväg 13 och de 
närmaste störbara objekten kan bullerolägenheterna minimeras (3). 
 
För att begränsa verksamhetens skadliga inverkan på trivseln och hälsan har en accepterbar 
bullernivå fastställts. Gränsvärdena för buller baserar sig på riktvärdena för bullernivå i Stats-
rådets beslut (993/1992). Tillståndsmyndigheten kan vid behov ålägga verksamhetsidkaren 
att utreda bullernivån och vidta åtgärder för att minska bullerolägenheterna som verksamhe-
ten ger upphov till (4, 5). 
 
Enligt 8 § avfallslagen (646/2011) skall mängden av och skadligheten hos det avfall som 
verksamheten ger upphov till minskas. Om avfall emellertid uppkommer, skall avfallsinneha-
varen i första hand förbereda avfallet för återanvändning och i andra hand materialåtervinna 
det. Enligt 13 § får avfall inte överges eller behandlas på ett okontrollerat sätt. Avfallet och 
avfallshanteringen får inte orsaka hälsan eller miljön fara eller skada, medföra nedskräpning, 
försvaga den allmänna säkerheten eller leda till någon annan därmed jämförbar kränkning av 
allmänna eller enskilda intressen (6, 7, 8, 9 och 10). 
 
I Statsrådets förordning om luftkvaliteten (38/2011) stadgas om gränsvärden för förebyggan-
de av olägenheter för hälsan. Verksamhetsutövaren skall tillräckligt väl känna till verksamhe-
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tens konsekvenser och risker för miljön samt möjligheterna att minska verksamhetens nega-
tiva påverkan. Luftutsläppen kan beräknas på basen av uppgifter om bränslekonsumtionen, 
bränslets svavelhalt och de mobila anläggningarnas utrustningsnivå, eller vid behov kontrol-
leras genom mätningar (11). 
 
En bestämmelse om svavelhalten i bränsle som används i verksamheten har getts för att 
begränsa de utsläpp till luft som verksamheten förorsakar. Om svavelhalten i brännolja stad-
gas i Statsrådets förordning 689/2006 (12). 
 
Bränslen och andra ämnen som medför risk för förorening av miljön skall förhindras att 
komma ut i marken och grundvattnet. Lagringen bör ske i enlighet med Statsrådets förord-
ning om miljöskyddskrav för asfaltstationer (846/2012). Anläggningsområdet får inte använ-
das som upplagringsområde för bränsle, smörjmedel och bitumen. Endast de mängder som 
behövs för produktionen får finnas på området. (13, 14, 15). 
 
Beläggningsmaterial som skall återanvändas bör lagras så att miljön inte förorenas. Miljö-
skyddskraven i Statsrådets förordning (846/2012) bör uppfyllas då asfaltavfall återvinns (16). 
 
Anläggningsområdet får inte användas som upplagringsområde för annat material än det 
som hör till verksamheten, för att förhindra förorening av jordmånen (17). 
 
Genom att täta underlaget på maskinernas och fordonens tanknings- och serviceplatser med 
t.ex. plast, kan man förhindra förorening av jordmånen, yt- och grundvattnet. Vid tankning 
kan droppspill och överfyllning ske, vilket med tiden kan förorena marken. Det är därför moti-
verat att kräva att underlaget är tätt. Genom att koncentrera tankningen till ett ställe minime-
ras risken för förorening (18). 
 
På anläggningsområdet bör finnas tillräckliga mängder uppsugningsmaterial och redskap för 
uppsamling av eventuella läckage av miljöfarliga ämnen. Snabba åtgärder i olyckssituationer 
minskar märkbart föroreningens omfattning (19). 
 
Genom att utan dröjsmål underrätta miljö- och räddningsmyndigheterna om eventuella 
olyckssituationer, kan man minska och begränsa skadorna på miljön (20). 
 
Bestämmelsen gällande bokföring har getts för att underlätta och effektivera övervakningen. 
På basen av uppgifterna i årsrapporten kan tillståndsmyndigheten bedöma om verksamheten 
bedrivs i enlighet med tillståndet och om de övriga tillståndsbestämmelserna följs. Enligt 
Statsrådets förordning 689/2006 skall mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt 
årligen rapporteras till den regionala miljöcentralen. Miljötillståndet skall innehålla villkor om 
planen för hantering av utvinningsavfall inom verksamheten och iakttagandet av planen.  
(21). 
 
Miljöskyddslagen medför en skyldighet att på förhand förhindra och minimera skador samt 
använda bästa tillgängliga teknik och de ur miljösynpunkt bästa arbetsmetoderna. Enligt mil-
jöskyddslagen skall verksamhetsidkaren tillräckligt väl känna till miljökonsekvenserna av sin 
verksamhet och möjligheterna att minska dem, och därmed följa utvecklingen av den bästa 
tillgängliga tekniken inom sitt verksamhetsområde. Om utsläppen väsentligt och utan oskäli-
ga kostnader kan minskas som en följd av att den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats, 
kan tillståndsmyndigheten besluta att den skall tas i bruk (22). 
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För att man skall kunna följa med och övervaka förändringar som sker i verksamheten samt 
vid behov bedöma om förändringen är så betydande att ett nytt tillstånd behövs, bör till-
ståndsmyndigheten underrättas i god tid innan förändringen sker (23). 
 
Enligt miljöskyddslagen skall i miljötillståndet ges bestämmelser om åtgärder efter att verk-
samheten upphört. Bestämmelsen behövs för att man skall kunna bedöma områdets an-
vändningsmöjligheter i fortsättningen. Miljötillståndsmyndigheten kan vid behov ge komplet-
terande bestämmelser om åtgärder efter att verksamheten upphört (24). 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000)  
Miljöskyddsförordningen (169/2000)  
Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920)  
Avfallslagen (646/2011) 
Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) 
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer (846/2012) 
Statsrådets förordning om luftkvaliteten (38/2011) 
Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja, lätt brännolja och marin diesel-
brännolja (689/2006) 
 
Beslutets giltighet 
 
Detta beslut är i kraft tillsvidare. En ny ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna 
skall inlämnas senast 31.12.2023. 
 
Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta till-
stånd, eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet 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. Datum xx.xx.2013. 
 
Miljötillståndsavgift 
 
Detta beslut är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för 
beviljandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter. 
 
För behandlingen av en tillståndsansökan som gäller justering av tillståndsvillkoren kan tas ut 
en avgift vars storlek är 50 procent av avgiften enligt § 3 ifall arbetsmängden för ärendets 
behandling är väsentligt mindre än normalt. 
 
För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller 
flera verksamheter och som skall avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till 
behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamhe-
ternas andel adderar 20 procent av avgifterna för dessa verksamheter. 
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Avgiften fastställs till 1 060 €. 
 
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 miljökonsekvenser upp-
träder, Närings-, trafik- och miljöcentralen samt de kommunala miljövårdsmyndigheterna i 
kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt en annan myndighet 
som bevakar allmänt intresse i ärendet. 
 
Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. 
 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har getts. Besvärstiden utgår 
xx.xx.2014. 
 
Delgivning av beslutet 
 
Sökanden 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten/Ansvarsområdet för miljö och natur-
resurser 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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62 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakningsärende gällande svämgödselutsläpp, fakture-
ring för provtagning/ Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 

Ärende 
 
Fakturering för provtagning efter utsläpp av svämgödsel. Utredning av miljöpåverkan enligt 
84 § miljöskyddslagen (86/2000).  
 
Part 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
Dunderkärrvägen 235 
68500  KRONOBY 
 
Bakgrund 
 
I början av november 2012 skedde ett större utsläpp av svämgödsel vid Holmqvist-Kronlunds 
Mjölk Ab:s gård på Dunderkärrvägen 235 i Kronoby. Svämgödsel rann ut i en bäck vid går-
den och förorenade bäcken ut till Larsmosjön. För att utreda utsläppets inverkan på miljön 
togs vattenprov och sedimentprov ur bäcken. Miljönämnden godkände utredningen i 52 § 
1.10.2013. Samtidigt konstaterades att Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab, med hänvisning till 84 
§ miljöskyddslagen (86/2000), kan  åläggas att stå för utredningen av utsläppets miljöpåver-
kan, och svara för kostnaderna för provtagningen. Miljönämnden beslöt att, i enlighet med 34 
§ förvaltningslagen (434/2003), ge Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab tillfälle att framföra sin åsikt 
om ärendet, innan beslut om eventuellt åläggande fattas. 
 
Ärendets behandling 
 
Ett hörandebrev sändes till Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab med mottagningsbevis 4.10.2013. 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab gavs möjlighet att inom 14 dagar från delfåendet skriftligen 
lämna in sin åsikt i ärendet. Inget svar inkom inom utsatt tid. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden ålägger, med stöd av 84 § miljöskyddslagen (86/2000), Holmqvist-Kronlunds 
Mjölk Ab att stå för utredningen av svämgödselutsläppets miljöpåverkan, och svara för kost-
naderna för provtagningen. Laboratoriekostnaderna som har uppstått är 2 433,46 €, vilket 
faktureras. Miljönämnden uppbär ingen skild avgift för fältarbetet. 
 
Motivering 
 
I 84 § miljöskyddslagen (86/2000) stadgas om åtgärder vid överträdelser eller försummelser. 
Verksamhetsidkaren kan åläggas att i tillräcklig utsträckning utreda verksamhetens miljöpå-
verkan, om det finns grundad anledning att misstänka att den orsakar förorening i strid med 
miljöskyddslagen. 
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Då svämgödselolyckan inträffade var det nödvändigt att utan dröjsmål vidta åtgärder för att 
klarlägga utsläppets omfattning och dess konsekvenser för miljön. Miljövårdssekreteraren 
påbörjade därför provtagning två dagar efter att anmälan inkommit till miljökansliet, i samråd 
med miljönämndens ordförande. Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab informerades om provtag-
ningen. 
 
Provtagningspunkter, antal prov och parametrar som skulle analyseras valdes för att ge en 
heltäckande bild av situationen så kostnadseffektivt som möjligt. 
 
Innan ett ärende avgörs skall enligt 34 § förvaltningslagen (434/2003) en part ges tillfälle att 
framföra sin åsikt om ärendet och avge sin förklaring med anledning av sådana yrkanden 
och sådan utredning som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 3, 7, 84 
Förvaltningslagen (434/2003) § 34  
 
Delgivning av beslutet 
 
Holmqvist-Kronlunds Mjölk Ab 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 18/2013 
 
 
63 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaaren-

neva, Iso Vehkaneva och Kivineva/Oy Ahlholmens Kraft Ab 

Oy Alholmens Kraft Ab har till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland inlämnat en 
ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för Kötyskäsaarenneva 
och Iso Vehkaneva torvproduktionsområden, miljötillstånd för tilläggsområde (Kivineva) samt 
tillstånd att inleda verksamheten på tilläggsområdet trots ett eventuellt ändringssökande. 
Regionförvaltningsverket bereder miljönämnden tillfälle att avge utlåtande med anledning av 
ansökan senast 2.12.2013.  
 
Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva är en del av Iso Vehkaneva-området, till vilket även 
hör Vähä Vehkaneva och Länkkyjärvenneva. En miljökonsekvensbedömning gemensam 
med övriga torvtäktsområden i närheten gjordes år 2000-2001.  
 
Miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva-Iso Vehkaneva beviljades av Västra 
Finlands miljötillståndsverk 12.5.2003. Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 36 § 
28.5.2002 och ansåg då att tillstånd kunde beviljas med sedvanliga tillståndsvillkor. Enligt 
ansökan skulle den bästa tillgängliga tekniken tillämpas för att minska belastningen på vat-
tendragen. Verksamheten antogs inte förorsaka buller- eller dammolägenheter vid fast bo-
sättning eller fritidsbostäder. Övrig inverkan på miljön (grundvatten, växtlighet, djurbestånd, 
landskapsbild, rekreationsbruk m.m.) hade också utretts. Projektet konstaterades förändra 
områdenas naturtillstånd men förändringen hade enligt utredningarna ingen kännbar lokal 
eller regional betydelse. Trafiken beräknades öka med i snitt 5-6 fordon per dygn. 
 
Enligt miljötillståndet skulle en ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna lämnas in 
senast 31.1.2013. Till ansökan skulle fogas en utredning om damm och buller som har orsa-
kats av produktionen, en på kontrollresultat baserad utredning om mängden utsläpp i vatten-
drag samt om verkningarna av avledandet av dräneringsvattnen på recipienten och dess 
fiskbestånd samt fiske, och dessutom en uppskattning av oförutsedda skador och men som 
har orsakats. Till ansökan skulle också fogas ett förslag till och en kostnadsberäkning över 
åtgärder i syfte att effektivera miljöskyddet för torvproduktionen och hindra eller minska ska-
dor, men och andra förluster av förmåner. 
 
Tillståndsbestämmelserna bifogas som bilaga 1/63 § av den 19.11.2013.  
 
En beskrivning av verksamheten ges i bilaga 2/63 § av den 19.11.2013. Områdets placering 
framgår närmare av kartan i bilaga 3/63 § av den 19.11.2013. Det nuvarande produktionsom-
rådets areal är 142,8 ha. Ännu inte iståndsatta områden omfattar 12 ha. Tilläggsområdet är 
66 ha. Vattnet från området rinner ut i Ullava å, som leder till Emmes Storträsket i Nedervetil 
och vidare till Perho å. 
 
Det planerade tilläggsområdet, Kivineva, ingick inte i miljökonsekvensbedömningen, som 
gjordes år 2000-2001. Ca hälften av området är i dagsläget odikat. Ett fritidshus finns på 335 
m avstånd från det nya produktionsområdet, samt en jaktstuga på 280 m avstånd. Enligt na-
turinventeringen som har gjorts påträffades inga speciellt skyddade växt- eller djurarter på 
området. Utredningens mest betydande fynd gällde fjärilar; flera hotade arter eller arter som 
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kräver speciellt skydd påträffades. Bland fåglarna noterades arter som är lokalt hotade. Av 
de arter för vilka Finland enligt internationell lagstiftning har speciellt skyddsansvar påträffa-
des en mossa. 
 
Utsläppen från torvproduktionen och verksamhetens inverkan på miljön har kontrollerats re-
gelbundet sedan iståndsättningen inleddes. Uppgifter om utsläppsmängder och inverkan på 
vattendraget samt resultat av fiskeriekonomisk kontroll har bifogats ansökan. På basen av 
vattendragskontrollen konstateras att avledandet av dräneringsvatten från torvproduktions-
området har liten inverkan på vattenkvaliteten i Ullava å. Skillnaderna mellan provtagnings-
punkterna ovanför och nedanför utsläppsstället är små. Beträffande utsläpp av damm hänvi-
sas till en spridningsmodell. På basen av modellen konstateras att projektet inte medför 
dammolägenheter för bosättningen. Med stöd av modellgranskningar och utförda kontroll-
mätningar konstateras att verksamheten inte heller medför oskäliga bullerolägenheter för 
omgivningen. 
 
Enligt ansökan ökar utsläppen av fosfor från 26 kg/år till 40 kg/år om fortsatt tillstånd beviljas 
för den befintliga torvproduktionen, och tilläggsområdet tas i bruk. Kvävebelastningen ökar 
från 969 kg/år till 1500 kg/år och mängden fasta ämnen ökar från 3000 kg/år till 4600 kg/år. 
Utsläppen är något större i iståndsättningsskedet än senare då produktionen är i gång. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av ansökan och ger följande utlåtande: 
 
Miljönämnden förordar förlängning av Oy Alholmens Kraft Ab:s miljötillstånd för torvproduk-
tion på Kötyskäsaarenneva-Iso Vehkaneva-området. Det är ändamålsenligt att fortsätta torv-
produktionen på områden som redan är i bruk. Dräneringsvattnet från verksamheten har på 
basen av erhållna uppgifter relativt liten inverkan på Ullava å. Reningseffekten har varit bra. 
Inga oskäliga olägenheter p.g.a. damm eller buller har konstaterats.  Miljönämnden anser att 
tillståndsbestämmelserna bör uppdateras där det finns behov och bästa tillgängliga teknik 
fortsättningsvis användas. 
 
Miljönämnden anser att tillstånd för tilläggsområdet Kivineva inte bör beviljas. Kivineva ingick 
inte i den miljökonsekvensbedömning som har gjorts för torvproduktionen i området. Enligt 
åtgärdsprogrammet för vattenvården i Perho ås och Kelviå ås vattendragsområden bör man 
då nya områden tas i bruk mera än tidigare fästa vikt vid produktionsområdenas gemen-
samma konsekvenser. Även det mottagande vattendragets toleransnivå bör beaktas. 
 
Trots att effektiva reningsmetoder tillämpas medför ibruktagandet av ett nytt produktionsom-
råde ytterligare belastning på Ullava å, Emmes Storträsket och Perho å. Den ökade mäng-
den fosfor, kväve och fasta ämnen som tillförs vattendragen är betydande. Ifall tillstånd bevil-
jas bör krav på användning av bästa tillgängliga teknik ställas. Reningssystemen bör fungera 
året runt och ha beredskap för exceptionella väderförhållanden. 
 
Miljönämnden bedömer att avståndet från det nya tilläggsområdet till den närmaste bebyg-
gelsen är så pass kort att verksamheten kan medföra oskälig olägenhet för fastighetsinneha-
varen i form av damm och buller. Miljönämnden anser också att förekomsten av en del hota-
de arter på det nya området bör beaktas i tillståndsbehandlingen. 
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BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 11/2011 
 
 
64 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab 

Vasa förvaltningsdomstol har 14.10.2013 gett ett beslut som gäller Oy Alholmens Kraft Ab:s 
ansökan om miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi kommun. Regionförvalt-
ningsverket i Västra och Inre Finland beviljade miljötillstånd för verksamheten 14.2.2012. 
Ansökt tillstånd att inleda verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft beviljades inte. Över 
regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär till Vasa förvaltningsdomstol av Alpo Uusi-
talo m.fl. och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y. 
 
Vasa förvaltningsdomstol har med sitt beslut upphävt regionförvaltningsverkets beslut och 
förkastat Oy Alholmens Kraft Ab:s ansökan. Förvaltningsdomstolen har på basen av avstån-
det från torvproduktionsområdet till närmaste bosättning, terrängen däremellan och verk-
samhetens varaktighet bedömt att torvproduktion enligt ansökan tidvis skulle förorsaka oskä-
lig buller- och dammolägenhet för de närmaste grannarna samt fara för torvbrand för en 
pälsdjursfarm i närheten. Torvproduktionen skulle också medföra risk för havsörnens häck-
ning i närheten av torvproduktionsområdet. Torvdammet kan förstöra gräsvallen i närheten 
så att den inte går att använda som djurfoder. Förvaltningsdomstolen anser att det är fråga 
om oskäligt besvär enligt 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden samt 
betydande förorening av miljön eller risk för sådan enligt 42 § 1 mom 2 punkten miljöskydds-
lagen. Den planerade torvproduktionen förorsakar sådana hinder för beviljande av tillstånd 
enligt 42 § miljöskyddslagen, som inte går att eliminera med hjälp av tillståndsbestämmelser. 
Förutsättningar för beviljande av miljötillstånd finns enligt förvaltningsdomstolen således inte. 
 
Teerineva torvproduktionsområde omfattar ca 38 ha. Avståndet från torvproduktionsområdet 
till de närmaste grannarna är 315-350 m. Terrängen däremellan består av åker. Där ytavrin-
ningsfältet och skyddszonen planerats växer gles myrtallskog. Avståndet till den närmaste 
pälsdjursfarmen är ca 350 m. Torrläggningsvattnet leds via Särsbäcken (Storbäcken) till Kro-
noby å. Avståndet till Kronoby å är ca 15 km. 
 
Miljönämnden har behandlat ärendet vid två tillfällen. Ett utlåtande om ansökan, i vilket påta-
lades torvproduktionens inverkan på Kronoby å, gavs 27.9.2011 (54 §). Regionförvaltnings-
verkets beslut antecknades för kännedom 20.3.2012 (17 §). 
 
Besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut skulle lämnas in till Högsta förvaltningsdom-
stolen senast 13.11.2013. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:  
 
Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.  
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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 Dnr: MILJ 11/2013 
 
 
65 §. BESLUT Miljötillstånd/Greger Spiks Pälsfarm Ab 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 6.11.2013 beviljat Greger Spiks Päls-
farm Ab miljötillstånd för pälsdjursfarmning och utvidgning av den på lägenheten Spiklund 
RNr 36:0 i Överbråtö by i Kronoby kommun. Tillståndet gäller pälsdjursfarm för högst 1 167 
avelshonor av räv med valpar. Det totala antalet rävar får vara högst 8 172. Farmen får om-
fatta högst 25 skugghus för räv med en sammanlagd längd på 2 576,5 m.  
 
Miljötillståndsansökan kungjordes 3.6-3.7.2013. Inga anmärkningar inlämnades under kun-
görelsetiden.  
 
Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan 18.6.2013 § 34: 
 
”Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Greger Spiks Pälsfarm Ab för pälsdjursfarmning 
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 utvidgning av befintlig verksamhet, 
utvidgningen sker inte i riktning mot närmaste störbara objekt, och bosättningen i närheten är belägen 
ovanom pälsdjursfarmen med avseende på vanligaste vindriktning. Mellan farmen och de närmaste 
grannbostadshusen växer skog. Inga klagomål gällande verksamheten har kommit till miljönämndens 
kännedom. 
 
För att minimera risken för olägenheter för de närmaste grannarna eller förorening av miljön bör miljö-
tillståndet förses med tillräckliga tillståndsbestämmelser. Gödsel som mellanlagras på gödselplattan 
bör täckas med torv för att minska luktolägenheterna och förhindra spridning av flugor. Tillräckligt med 
strö under burarna bör användas.  
 
Tillståndsinnehavaren bör åläggas att föra bok över verksamheten och årligen inlämna ett samman-
drag 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 tillståndsbehandling-
en och verksamhetsidkaren sköter verksamheten i enlighet med tillståndsbestämmelserna.” 
 
 
Miljönämndens åsikter har beaktats vid beviljandet av miljötillståndet. Tillståndsbestämmel-
serna med motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/65 § av den 19.11.2013.  
 
Beslutet är i kraft tillsvidare. En ny ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna ska 
lämnas in senast 30.11.2021.  
 
Besvärstiden går ut 9.12.2013.  
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden konstaterar att nämndens åsikter har beaktats, samt antecknar miljötillstånds-
beslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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66 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Pöyry Finland Oy, Nablabs, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy/Ahma 
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, reningsverket samt 

slamanalys, 25.9.2013 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 1.10.2013 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, utgående, 16-20.9, 23-27.9, 30.9-4.10, 

7-11.10, 14-18.10, 21-25.10 och 28.10-1.11.2013 
o Vattendragskontroll, Terjärv Frys Ab, 1.10 och 28.10.2013 
o Årsrapport 2013 över kontrollen av regleringen av Perho ås mellersta del 

 
i Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Utlåtande 30.10.2013 om vattenbyggnadsarbete/Majen Bodbacka 
o Utlåtande 8.11.2013 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdik-

ning/Törvesbäcken 
 

i Rapport över bottendjursundersökning i Larsmo-Öjasjön år 2012, Curt Nyman 
 

i Sammandrag av enkät ”Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2013” publicerad 
på http://shop.kunnat.net/product details.php?p=2917 

 
i Kurser 

o Ympäristölupapäivä, Tammerfors 11.12.2013 
o Jätehuollon perusteet – jätelautakunnan jäsenille ja uusille viranhaltijoille, Sei-

näjoki 28.11.2013 
 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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67 §. 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: 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67 
 
 
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: 61, 62 
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. 


