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12 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.
__________
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13 §. PROTOKOLLJUSTERING

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Jan-Erik Vigård och Daniel Furu till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 2/2014

14 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av JF Fox Ab, pälsdjursfarm

JF Fox Ab ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för pälsdjursfarm på lä-
genheten Farmområde RNr 46:1 i Terjärv by i Kronoby kommun. Farmen är belägen på tom-
terna 2, 3 och 4 på kommunens farmområde vid Södra Terjärvvägen, 68700 Terjärv. Ansö-
kan gäller en befintlig farm, som har bytt ägare.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b).

Beviljade tillstånd

Hälsovårdsnämndens övervakningsavdelning har i 167 § 19.11.1981 beviljat förläggningstill-
stånd för pälsdjursuppfödning på tomt/parcell 4 på farmområdet (Greger och Ulf Sandvik).
För pälsdjursuppfödning på tomt/parcell 2 beviljades förläggningstillstånd i 3 § 20.1.1982
(Stig-Göran Högnabba). Inga uppgifter om beviljat förläggningstillstånd på tomt 3 har hittats.
Verksamhet på tomterna har bedrivits bl.a. av aktiebolagen Endinova, Klubbi Päls samt Stor-
vikin Turkis.

Placering

Farmområdet är beläget ca 6 km sydost om Terjärv centrum, på oplanerat område med skog
runt omkring. Inom en radie på 400 m finns inga bostadshus. Foderköket Terjärv Frys Ab
samt företaget Finnhake Ab finns på ca 100 m avstånd från farmområdet. Fem andra päls-
djursfarmer är verksamma på samma område. JF Fox Ab:s farm är belägen på den sydöstra
delen av farmområdet. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/14 § av den 1.4.2014. Farm-
området är inte beläget på viktigt grundvattenområde.

Verksamhetens nuläge

Ansökan gäller befintlig verksamhet, som omfattar rävuppfödning. Enligt ansökan finns det
på farmen plats för högst 540 avelsrävhonor med valpar, eller totalt 3 796 rävar. Djuren hålls
i 18 skugghus, vars totala längd är 1 239 m. Farmområdets areal är ca 1,0 ha. Farmområdet
är omkretsdikat och dräneras genom täckdikning. Inget av skugghusen har täta underlag.

För lagring av gödseln finns en gödselplatta med en lagringsvolym på 350 m3 på den västra
sidan om skugghusen. På området finns också två servicehus samt en förrådsbyggnad.

Planerade åtgärder

Ett nytt reningssystem för dräneringsvattnet från farmen byggs på den södra sidan om far-
men. Vattnet leds via en utjämningsbassäng (50 m3) till ett grusfilter (50 m2). Det renade
vattnet rinner ut i öppet dike.
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Uppgifter om verksamheten

Skugghusens underlag är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från den yttre
kanten av buren.

Torrströ används för att binda urinen. Ca 15 rundbalar halm används årligen. Ett 10 cm tjockt
ströskikt breds ut under burarna två gånger om året. Utgödsling sker 1 gång per år, i juli.
Gödseln lagras på gödselplattan och överlåts åt jordbrukare. För spridning av gödsel finns 25
ha avtalsåker till förfogande.

Fodersilon står på betongplatta. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen leds till en sluten
behållare under silon. Avloppsvattnet från WC i servicehuset leds också till en sluten brunn.
Brunnen töms av en godkänd transportör.

Enligt ansökan förs döda djur till destruktion i Honkajoki. Gamla burar tas emot av Jakob-
stads Bilskrot. Övrigt metallavfall samt plast, ackumulatorer och lysrör förs till Ekorosk.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 25.1-
24.2.2014. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 23.1.2014. Under fatalietiden (30
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar JF Fox Ab miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Farmområde RNr 46:1 i Terjärv by i Krono-
by kommun. Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande max. 540 avelsrävho-
nor med valpar, i skugghus totalt 1 239 m. Det totala antalet pälsdjur på farmen får motsvara
högst 3 796 rävar. Skugghusen och gödsellagret är placerade i förhållande till grannlägenhe-
terna 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 31.10.2014.
Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Renings-
effekten 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.
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3. Ifall skugghus rivs och byggs upp igen skall underlagen göras vattentäta, t.ex.
genom att använda en minst 0,5 mm tjock duk av HDPE eller annat motsvarande
material. Vätska från underlagen skall tas tillvara i vattentäta brunnar och behandlas
som övrig gödsel.

4. Takkanterna på skugghusen bör sträcka sig minst 30 cm utanför springburarna.
Alternativt skall husen förses med takrännor.

5. Dricksvattenanordningarna skall skötas omsorgsfullt så att dricksvatten inte bi-
drar till urlakningen av gödseln.

6. Fodersilon skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen
skall samlas upp i en sluten behållare och regelbundet transporteras till en anlägg-
ning med tillstånd att ta emot och behandla det. Avloppsvattnet från servicehusen
skall behandlas på samma sätt eller ledas till sakenlig behandling på platsen.

7. Gödseln under burarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som
uppkommer i verksamheten skall lagras på en vattentät gödselplatta. Gödseln på
plattan skall vid behov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska
uppkomsten av luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall sugas upp i strö eller
ledas till en sluten behållare och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kom-
postering av gödseln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12
månader, dvs. för 540 avelsrävhonor minst 270 m3.

8. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller
avtalad åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 27 ha för 540 avelsrävhonor. Göd-
sel kan även överlåtas till jordbrukare eller kompostandelslag med tillstånd att ta emot
gödseln.

9. Gödselns lagringsutrymme bör tömmas grundligt en gång per år, varvid dess
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
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.

10. Pälsdjurskroppar och självdöda djur skall utan dröjsmål föras till en destruk-
tionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter päls-
ningen 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 köras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst en gång var-
annan vecka. Alla kroppar skall köras bort före utgången av februari. Efter pälsnings-
perioden bör uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdöda djur utan-
för pälsningsperioden skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen
inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att
ta sig in i lagringsutrymmet.
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11. Skrapfett och fetthaltigt spån som uppkommer vid pälsningen skall uppbevaras
i täta behållare så att det inte medför risk för förorening av miljön. Det fetthaltiga av-
fallet skall transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla det.

12. Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) skall föras till en mottag-
ningsplats för farligt avfall. Övrigt avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med
kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras än-
damålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvat-
ten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter.

13. 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.

14. 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.

15. Ifall verksamheten upphör helt skall skugghusen rivas och området iståndsättas
inom 5 år efter upphörandet.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten.

För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagringen
och -hanteringen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och kemikaliehanter-
ingen (1-13) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande göd-
sel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (2, 7, 9, 10, 12 och 13) 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
(14). En sakenlig eftervård av området ifall verksamheten upphör har säkerställts genom
villkor (15).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör en päls-
djursfarm av den storlek som ansökan gäller (648 djurenheter), ha ett skyddsavstånd till
närmaste störbara objekt på 230-330 m, beroende på omständigheterna.

Det rekommenderade skyddsavståndet underskrids inte. Platsen är oplanerat skogsbruks-
område avsett för pälsdjursuppfödning. De närmaste grannarna är andra pälsdjursfarmer, ett
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foderkök samt ett företag som säljer flis och spån. Inga bostadshus finns i närheten. Ansökan
gäller befintlig verksamhet. Med beaktande av avståndet, de lokala förhållandena och till-
ståndsvillkoren, 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 pälsdjursfarmens läge har annonsering om offentliggörandet av kungörel-
sen 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 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
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 hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings beslut 167 §
19.11.1981 gällande förläggningstillstånd åt Greger och Ulf Sandvik för pälsdjursuppfödning
på tomt/parcell 4 samt beslut 3 § 20.1.1982 gällande förläggningstillstånd åt Stig-Göran
Högnabba för pälsdjursuppfödning på tomt/parcell 2 på lägenheten Farmområde RNr 46:1 i
Terjärv by i Kronoby kommun.

Detta beslut är i kraft tillsvidare. Tillståndsinnehavaren bör före 31.12.2024 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.
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Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2014.

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.

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 ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har getts. Besvärstiden sista dag
är xx.xx.2014.

Delgivning av beslutet

JF Fox Ab/Jim Forsén
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun
Greger och Ulf Sandvik
Stig-Göran Högnabba

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 4/2014

15 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Tapani Hettula (under bildande varande bolag),
pälsdjursfarm

Tapani Hettula, under bildande varande bolag, ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett
miljötillstånd för pälsdjursfarm på lägenheterna Tarha RNr 18:11, Djupsjö RNr 18:8 och
Djupmark RNr 18:10 i Hästbacka by i Kronoby kommun.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b).

Beviljade tillstånd

Hälsovårdsnämndens övervakningssektion har beviljat förläggningstillstånd för pälsdjursfar-
men i 83 § 26.8.1986. Verksamhetsidkare var då Thomas Rauma. Tillståndet omfattade fyra
skugghus på sammanlagt 240 m med utrymme för 144 avelsrävhonor, totalt 1 152 rävar. År
1995 söktes tillstånd för miljösanering och utvidgning av farmen. Enligt ansökan blev skugg-
husens längd efter utvidgningen totalt 472 m med plats för 283 avelsrävhonor. Hälsoinspek-
tören/t.f. miljövårdssekreteraren konstaterade i ett utlåtande 13.1.1995 att åtgärderna inte
krävde behandling av ansökan i enlighet med lagen om miljötillståndsförfarande.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen vid Djupsjövägen, ca 650 m söder om riksväg 13 i Terjärv, mel-
lan Vibergs by och Djupsjön. Området är oplanerat och omgivet av skog och åkermark.
Längs samma väg finns tre bostadshus. Avståndet från farmen till bostadshusen är ca 480
m, 640 m och 670 m. På grannlägenheten finns en mindre farm som inte är i bruk. Placer-
ingen framgår av bilaga 1 och 2/15 § av den 1.4.2014. Farmen är inte belägen på viktigt
grundvattenområde.

Verksamhetens nuläge

För tillfället bedrivs ingen verksamhet på farmen. Ägarbyte pågår då Tapani Hettula planerar
att köpa farmen av Thomas Rauma. En del av marken arrenderas av Touko och Margareta
Rauma. På farmen finns 8 skugghus, totalt knappt 490 m. En gödselplatta med lagringsvo-
lym 400 m3 finns på den sydöstra sidan om skugghusen. Gödselvatten på plattan sugs upp i
strö. På området finns också ett pälsnings-/servicehus samt fodersilon.

Planerade åtgärder

De gamla skugghusen rivs i etapper och ersätts med nya skugghus med täta underlag. Fem
av husen är i så bra skick att rävar kan hållas i dem under byggnadstiden. Utvidgning sker
också i etapper, i nordvästlig riktning. Efter utbyggnaden kommer farmen att omfatta totalt 19
skugghus med en total längd på 1 330 m. Det totala antalet avelshonor kommer att vara 578
st. Efter utvidgningen räknar man med en årsproduktion på 3000 rävskinn.
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Uppgifter om verksamheten

Farmområdets areal kommer att omfatta ca 1,5 ha. Farmområdet är delvis omkretsdikat.
Enligt ansökan behövs inte diken för att dränera området.

Samtliga skugghus får underlag som är förhöjda med minst 30 cm. Takskäggens längd blir
minst 30 cm från den yttre kanten av buren.

Vätska från de täta underlagen leds till tre vattentäta uppsamlingsbrunnar, med en totalvolym
på 13,3 m3. Vätskan sprids som gödsel.

Torrströ (torv, halm) används för att binda urinen. Ca 300 lös-m3 används årligen. Ett 15 cm
tjockt ströskikt breds ut under burarna i samband med utgödslingen samt under tillväxtperio-
den. Utgödsling sker 1-2 gånger per år, i augusti-oktober. Gödseln lagras på gödselplattan
och överlåts till jordbrukare. Kopia av avtal om överlåtelse av 100-300 m3 rävgödsel om året
för spridning på 89 ha åker har bifogats till miljötillståndsansökan.

Avloppsvattnet från tvätt av foderutrustningen samt från WC leds till en sluten behållare och
körs till reningsverket av en godkänd entreprenör.

Självdöda djur fryses ner och förs till behandling vid godkänd anläggning. Metallavfall lämnas
till återvinning. Plast- och blandavfall samt farligt avfall förs till Ekorosk. Pälsning kommer
troligtvis inte att utföras vid farmen. Ifall så sker förs pälsdjurskropparna till behandling vid
godkänd anläggning. Torrt spån går till förbränning i värmeanläggning.

Bränsle för trucken lagras i servicehuset. Inga övriga bränsle- eller oljeprodukter förvaras på
området.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 29.1-
27.2.2014. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 27.1.2014. Under fatalietiden (30
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Tapani Hettula, under bildande varande bolag, miljötillstånd enligt 28 §
miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Tarha
RNr 18:11, Djupsjö RNr 18:8 och Djupmark RNr 18:10 i Hästbacka by i Kronoby kommun.
Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande max. 578 avelsrävhonor med val-
par, i skugghus totalt 1330 m. Det totala antalet rävar på farmen får vara högst 4 048 st.
Skugghusen och gödsellagret är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom fram-
går av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:
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1. Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Ifall djur hålls i skugghus som
inte har täta underlag skall lakvattnet från dessa senast 30.6.2015 renas på ett sak-
enligt sätt, t.ex. i utjämningsbassäng och grusfilter innan det leds till dike. En plan
över reningssystemet bör lämnas in till miljönämnden i god tid före byggandet inleds.

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. Under de nya skugghusen skall underlagen göras vattentäta, t.ex. genom att
använda en minst 0,5 mm tjock duk av HDPE eller annat motsvarande material.
Vätska från underlagen skall tas tillvara i vattentäta brunnar och behandlas som övrig
gödsel.

4. Takkanterna på skugghusen bör sträcka sig minst 30 cm utanför springburarna.
Alternativt bör husen förses med takrännor.

5. Dricksvattenanordningarna skall skötas omsorgsfullt så att dricksvatten inte bi-
drar till urlakningen av gödseln.

6. Fodersilon skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen
skall samlas upp i en sluten behållare och regelbundet transporteras till en anlägg-
ning med tillstånd att ta emot och behandla det. Avloppsvattnet från servicehuset
skall behandlas på samma sätt eller ledas till sakenlig behandling på platsen.

7. Gödseln under burarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som
uppkommer i verksamheten skall lagras på en vattentät gödselplatta. Gödseln på
plattan skall vid behov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska
uppkomsten av luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall sugas upp i strö eller
ledas till en sluten behållare och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kom-
postering av gödseln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12
månader, dvs. för 578 avelsrävhonor minst 289 m3.

8. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller
avtalad åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 28,9 ha för 578 avelsrävhonor.
Gödsel kan även överlåtas till jordbrukare eller kompostandelslag med tillstånd att ta
emot gödseln.

9. Gödselns lagringsutrymme bör tömmas grundligt en gång per år, varvid dess
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
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.

10. Eventuella pälsdjurskroppar och självdöda djur skall utan dröjsmål föras till en
destruktionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Ifall
pälsning utförs på farmen skall rävkropparna lagras på underlag så, att de snabbt fry-
ser. Kropparna skall täckas över vid slutet av varje arbetsdag. Under vinterns varma
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perioder bör kropparna köras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst
en gång varannan vecka. Alla kroppar skall köras bort före utgången av februari. Ef-
ter pälsningsperioden bör uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdö-
da djur utanför pälsningsperioden skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att
lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör för-
hindras att ta sig in i lagringsutrymmet.

11. Skrapfett och fetthaltigt spån, som uppkommer ifall pälsning sker på farmen,
skall uppbevaras i täta behållare så att det inte medför risk för förorening av miljön.
Det fetthaltiga avfallet skall transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot
och behandla det.

12. Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) skall föras till en mottag-
ningsplats för farligt avfall. Övrigt avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med
kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras än-
damålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvat-
ten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter.

13. 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.

14. 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.

15. Ifall verksamheten upphör helt skall skugghusen rivas och området iståndsättas
inom 5 år efter upphörandet.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten.

För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagringen
och -hanteringen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och kemikaliehanter-
ingen (1-13) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande göd-
sel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (2, 7, 9, 10, 12 och 13) har även getts för att
hindra att verksamheten förorsakar grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan.
Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen
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(14). En sakenlig eftervård av området ifall verksamheten upphör har säkerställts genom
villkor (15).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör en päls-
djursfarm av den storlek som ansökan gäller (694 djurenheter), ha ett skyddsavstånd till
närmaste störbara objekt på 240-340 m, beroende på omständigheterna.

Det rekommenderade skyddsavståndet underskrids inte. Avståndet från farmen till det när-
maste grannbostadshuset är ca 480 m. Platsen är oplanerat jord- och skogsbruksområde
där pälsdjursuppfödning har bedrivits åtminstone sedan 1980-talet. Ansökan gäller verk-
samhet på en befintlig farm och utvidgning av den. Med beaktande av avståndet, 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 pälsdjursfarmens läge har annonsering om offentliggörandet av kungörel-
sen 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 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
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 hälsovårdsnämndens övervakningssektions beslut 83 § 26.8.1986
gällande förläggningstillstånd åt Thomas Rauma, för pälsdjursuppfödning på lägenhet Djup-
sjö RNr 18:1 i Terjärv.

Detta beslut är i kraft tillsvidare. Tillståndsinnehavaren bör före 31.12.2024 inlämna en ny
ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna.
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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.2014.

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.

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 ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har getts. Besvärstiden sista dag
är xx.xx.2014.

Delgivning av beslutet

Tapani Hettula, under bildande varande bolag
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun
Esa Thomas Rauma

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2014

16 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av AB MS-Päls, pälsdjursfarm

Ab MS-Päls, Kolamvägen 180, 68700 Terjärv, ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett
miljötillstånd för utvidgning av pälsdjursfarm på lägenheten Mosabäck RNr 6:154 och på del
av lägenheten Andersfors RNr 6:150 i Hästbacka by i Kronoby kommun. Andersfors RNr
6:150 arrenderas av Anders Sågfors.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 b).

Beviljade tillstånd

På området har bedrivits pälsdjursuppfödning sedan 1970-talet. Förläggningstillstånd för en
del av den nuvarande farmen beviljades av hälsovårdsnämndens övervakningsavdelning i
118 § 27.4.1978, på lägenheten Fors RNr 6:89 i Hästbacka by. Tillståndet omfattade 8
skugghus, totalt 320 m. Verksamhetsidkare var då Martin Sågfors.

Hälsovårdsnämndens övervakningssektion beviljade förläggningstillstånd för flyttning/delning
av farmen i 40 § 14.6.1984. Farmen delades mellan Martin Sågfors och Markus Sågfors,
som nu driver Ab MS-Päls. Tillstånd beviljades för 3 skugghus, totalt 250 m.

Hälsovårdsnämndens övervakningssektion beviljade förläggningstillstånd för utvidgning och
sanering av Markus Sågfors´ farm i 100 § 12.11.1987, på lägenheten Måsabäck RNr 6:126 i
Hästbacka by. Tillbyggnaden omfattade 175 m skugghus för rävar.

År 1996 söktes tillstånd från byggnadsnämnden för miljösanering och utvidgning av Martin
Sågfors´ farm. Ansökan gällde sanering av befintliga skugghus, 230 m, samt tillbyggnad om-
fattande två skugghus, totalt 140 m. Hälsoinspektören/t.f. miljövårdssekreteraren konstatera-
de i ett utlåtande 25.6.1996 att åtgärderna inte krävde behandling av ansökan i enlighet med
lagen om miljötillståndsförfarande.

MS-Päls/Markus Sågfors har år 2011 ansökt om åtgärdstillstånd för utvidgning av farmen.
Miljökansliet har i ett utlåtande 20.10.2011 konstaterat att miljötillstånd behövs för utvidg-
ningen.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område mellan
Kolam och Hästbacka byar i Terjärv. Farmen är delad så att en del av skugghusen ligger på
den norra sidan om Kolamvägen. På den södra sidan om vägen finns skugghus samt ett
pälsnings-/servicehus. Inom en radie på 500 m från farmområdena finns fyra bebodda bo-
stadshus, förutom sökandens eget. De två närmaste bebodda grannbostadshusen finns på
ca 125 m avstånd. Efter tillbyggnaden blir avståndet till ett av de närmaste grannhusen ca
110 m. Området ligger inte på viktigt grundvattenområde. Placeringen framgår av bilaga 1
och 2/16 § av den 1.4.2014.
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Verksamhetens nuläge

Den nuvarande verksamheten omfattar ca 290 avelsrävhonor. På den södra sidan om Ko-
lamvägen finns 8 skugghus och på den norra sidan 4 skugghus, totalt 557,5 m. Farmområdet
är omkretsdikat och dräneras med täckdiken och öppna diken. De befintliga skugghusen har
inga vattentäta underlag. Enligt ansökan renas inte dräneringsvattnet i nuläget. Områdets
areal är ca 1,5 ha.

Bredvid pälsningshuset på den södra sidan om Kolamvägen finns en förrådslada samt foder-
silon på betongplatta. Inget gödsellager finns vid farmen.

Planerade åtgärder

Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta 395 avelsrävhonor. Det totala antalet
djur som får plats på farmen blir 2569 st. Årsproduktionen efter utvidgningen uppskattas till
ca 1980 skinn.

På den norra sidan om Kolamvägen tas ett skugghus ur bruk. Tre skugghus, sammanlagt
219 m, blir kvar. På den södra sidan om Kolamvägen rivs ett 44 m långt skugghus och byggs
upp på nytt. Tre skugghus förlängs med 34,5 m vardera. Ett nytt 105 m långt skugghus
byggs på den södra sidan om de befintliga skugghusen. Efter utbyggnaden blir den totala
längden skugghus på farmen 810 m, varav nybyggnad 252,5 m.

De nya skugghusen förses med tätt underlag. Lakvatten samlas i två slutna brunnar med
volym 1 m3 och 2,5 m3.

En ny gödselplatta med lagringsvolym 200 m3 byggs på den södra sidan om Kolamvägen,
norr om skugghusen och pälsningshuset. Lakvatten från plattan leds till en sluten brunn med
volym 12,5 m3.

Två reningssystem för dräneringsvattnet från de delar av farmen, där skugghusen inte har
täta underlag, byggs. Ett grusfilter anläggs på den norra sidan om Kolamvägen och ett på
den södra sidan. Grusfiltren blir 10 resp. 20 m2. Det mindre grusfiltret anläggs i omkretsdiket,
medan det större byggs som en grusbädd intill omkretsdiket. Vattnet leds till grusbädden via
en fördelningsbrunn med bypassrör för utlopp om filtret fryser. Enligt ansökan tas grusfiltren i
bruk senast inom två år efter att miljötillståndet har vunnit laga kraft. Ifall torra förhållanden
råder kan filtren byggas snabbare.

Uppgifter om verksamheten

Skugghusens underlag är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från den yttre
kanten av buren. En del av husen har vattenrännor.

Torrströ används för att binda urinen. Ca 120 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.

Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av utrustningen (10 m3 per år) till en sluten be-
hållare (12,5 m3). Avloppsvattnet från servicehuset leds till två slambrunnar och infiltreras
därefter i marken.
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Pälsdjurskroppar och pälsningsfett tas emot av foderleverantören. Självdöda djur fryses ner
och förs till destruktion. Pälsningsspån utan fett samt träavfall används för uppvärmning i
eget bruk. Plast samt spillolja, batterier, lysrör och övrigt farligt avfall förs enligt ansökan till
Ekorosk Ab.

Enligt ansökan har farmen ingen egen bränslecistern. På farmen finns oljeprodukter högst 2
x 180 l, som förvaras inomhus i servicehuset.

Farmen är ansluten till kommunal vattenledning.

Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport dagligen, vintertid varan-
nan dag, samt gödseltransport med lastbil eller traktor ca 150 m3 per år. Trafik med 4-5 per-
son-/paketbilar sker året runt med tyngdpunkt vår och höst.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 26.2-
27.3.2014. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 24.2.2014. Under fatalietiden (30
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Ab MS-Päls miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Mosabäck RNr 6:154 och på del av lägen-
heten Andersfors RNr 6:150 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 180,
68700 Terjärv. Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande maximalt 395
avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 810 m. Det totala antalet djur på farmen får mot-
svara maximalt 2569 rävar. Skugghusen och gödsellagret är placerade i förhållande 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 de delar av farmom-
rådet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet med an-
sökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds bort från farmområdet. Reningssy-
stemen bör vara byggda och tagna i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemen skall
skötas regelbundet så att deras funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov
kontrolleras genom provtagning. Systemen bör byggas så att det är möjligt att ta re-
presentativa 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.
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3. Takkanterna på skugghusen bör sträcka sig minst 30 cm utanför springburarna. Al-
ternativt skall husen förses 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,
i enlighet med statsrådets förordning om avlopp på glesbygden (209/2011). Slam-
brunnar 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. Gödselplattan skall
byggas utan dröjsmål och vara klar att tas i bruk senast till höstutgödslingen 2014.
Gödseln på plattan skall vid behov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv,
för att minska uppkomsten av luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall sugas
upp i strö eller ledas till en sluten behållare och behandlas som övrig gödsel. För lag-
ring och kompostering av gödseln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3 per avels-
rävhona under 12 månader, dvs. för 395 avelsrävhonor minst 197,5 m3.

7. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad
åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 19,75 ha för 395 avelsrävhonor. Gödsel
kan även överlåtas till jordbrukare eller kompostandelslag med tillstånd att ta emot
gödseln. Intyg över gödselanvändningen bör inlämnas till miljömyndigheten senast
31.5.2014.

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 uppbevaras i täta
behållare så att det inte medför risk för förorening av miljön. Det fetthaltiga avfallet
skall transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla det.
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11. Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) skall föras till en mottagnings-
plats för farligt avfall. Övrigt avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med kom-
munens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ända-
målsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten,
grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter.

12. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olä-
genheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller
annan skada på miljön inte uppkommer.

13. Miljönämnden skall underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Miljö-
nämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upphör
helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen el-
ler deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs
nytt tillstånd.

14. Ifall verksamheten upphör helt skall skugghusen rivas och området iståndsättas inom
5 år efter upphörandet.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten.

För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagringen
och -hanteringen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och kemikaliehanter-
ingen (1-13) har getts för att hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande göd-
sel-, avfalls-, bränsle- och kemikaliehanteringen (2, 7, 9, 10, 12 och 13) 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
(14). En sakenlig eftervård av området ifall verksamheten upphör har säkerställts genom
villkor (15).

Enligt miljöministeriets utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör
en pälsdjursfarm av den storlek som ansökan gäller (474 djurenheter), ha ett skyddsavstånd
till närmaste störbara objekt på 180-270 m, beroende på omständigheterna. Avståndet från
farmen till den närmaste grannens, sökandens brors, bostad blir efter utbyggnaden ca 110
m. Det följande bostadshuset ligger på ca 125 m avstånd och bebos av arrendatorn Anders
Sågfors. Inga andra bebodda hus, förutom sökandens eget, ligger närmare farmen än det
rekommenderade skyddsavståndet.
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Miljönämnden bedömer att omständigheterna är sådana att tillstånd kan beviljas med givna
villkor. Platsen är oplanerat jord- och skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden
finns i närheten. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet. Farmen omges av skyd-
dande skog. Inga klagomål gällande verksamheten har kommit till miljönämndens känne-
dom. Inga anmärkningar har lämnats in med anledning av ansökan. 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 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 hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings beslut 118 § 27.4.1978
gällande förläggningstillstånd åt Martin Sågfors för pälsdjursuppfödning på lägenheten Fors
RNr 6:89 i Hästbacka by i Kronoby kommun. Samtidigt upphävs även hälsovårdsnämndens
övervakningssektions beslut om förläggningstillstånd för flyttning/delning av farmen i 40 §
14.6.1984 (Martin Sågfors och Markus Sågfors) samt beslut i 100 § 12.11.1987 om förlägg-
ningstillstånd åt Markus Sågfors för sanering och utvidgning av pälsdjursuppfödning på Må-
sabäck lägenhet RNr 6:126 i Hästbacka by.

Detta beslut är i kraft tillsvidare. Tillståndsinnehavaren bör före 31.12.2024 inlämna en ny
ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna.
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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.2014.

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.

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär riktat till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärs-
skriften med bilagor skall tillställas den myndighet som beviljat tillståndet.

Besvärsrätt har den vars rätt eller fördel saken kan beröra, en registrerad förening eller stif-
telse vars syfte är att förbättra miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boende-
miljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där
verksamheten är placerad eller en annan kommun inom vars område verksamhetens miljö-
konsekvenser uppträder, närings-, trafik- och miljöcentralen samt de kommunala miljövårds-
myndigheterna i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt en
annan myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har getts. Besvärstiden sista
dag är xx.xx.2014.

Delgivning av beslutet

Ab MS-Päls/ Markus Sågfors
Martin Sågfors
Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 15/2013

17 §. BESLUT Miljötillstånd/Blue Päls Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 10.3.2014 beviljat Blue Päls Ab miljö-
tillstånd för pälsdjursfarmning och utvidgning av den på lägenheterna Rävskog RNr 13:112
och Blue Päls RNr 92:1 i Kortjärvi by i Kronoby kommun. Ansökan gjordes på lägenheterna
Blue Päls RNr 92:1 och Rävskog RNr 13:109 i Kortjärvi by samt Damström RNr 23:19-M601
i Terjärv by. De två sistnämnda lägenheterna har 10.10.2013 bildat lägenheten Rävskog RNr
13:112.

Tillståndet gäller pälsdjursfarm för högst 1800 avelshonor av räv med valpar samt 800 avels-
honor av mink med valpar. Det totala antalet rävar får vara högst 12 090 och det totala anta-
let minkar högst 4 960. Farmen får omfatta 43 skugghus för räv med en sammanlagd längd
på 3 517 m. På farmen får också finnas en 1 764 m2 stor minkhall, där 4960 minkar får hål-
las. I minkhallen finns plats för 5 568 minkar, men 608 platser skall hållas tomma. Detta
p.g.a. att den ansökta djurmängden var mindre än det totala antalet djurplatser på farmen.

Miljötillståndsansökan kungjordes 13.8-12.9.2013. Två anmärkningar inlämnades under kun-
görelsetiden.

Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan 1.10.2013 § 55:

”Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Blue Päls Ab för pälsdjursfarmning och utvidg-
ning av den på lägenheterna Rävskog RNr 13:109 och Blue Päls RNr 92:1 i Kortjärvi by samt Dam-
ström RNr 23:19-M601 i Terjärv by i Kronoby kommun.

Miljönämnden konstaterar att avståndet från den befintliga delen av pälsdjursfarmen till närmaste
störbara objekt enligt rekommendationerna inte är tillräckligt långt, ca 200 m. Utvidgningen görs dock
på mera än 400 meters avstånd, och i riktning bortåt från de närmaste grannarna. Ökningen i djurantal
gäller i huvudsak minkuppfödningen. Jämfört med det tidigare miljötillståndet blir antalet minkar på
farmen mera än dubbelt så stort. Minkarna hålls dock inomhus i en minkhall med tätt underlag. Olä-
genheterna från en hall är betydligt mindre än från skugghus. Ökningen i antalet rävar är relativt liten.
Trots att nya skugghus byggs torde belastningen inte öka nämnvärt. Miljönämnden anser därför att
tillstånd för utvidgningen kan beviljas.

Miljötillståndet omfattar pälsdjursfarmen som helhet, även den befintliga verksamheten. Miljönämnden
påpekar att miljötillståndet bör förses med tillräckliga tillståndsbestämmelser, för att minimera risken
för olägenheter för de närmaste grannarna eller förorening av miljön. Farmen bör skötas omsorgsfullt
och området hållas torrt och så rent som möjligt. Gödsel skall regelbundet avlägsnas från skugghu-
sens underlag och rikligt med strö (halm och torv) användas för att minska luktolägenheterna. Gödsel
som mellanlagras på gödselplattan bör vid behov täckas med torv för att minska luktolägenheterna
och förhindra spridning av flugor. Vid behov bör kalk och bekämpningsmedel användas för att minska
uppkomsten av flugor.

I tillståndet bör ställas krav på rening av avrinningsvattnet även från den del av farmen som ligger på
den norra sidan om Svartsjövägen.

Tillståndsinnehavaren bör åläggas att föra bok över verksamheten och årligen inlämna ett samman-
drag över uppgifterna till den övervakande myndigheten.
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Miljönämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet eller förorening
som avses i 42 § miljöskyddslagen, förutsatt att ovan nämnda synpunkter beaktas i tillståndsbehand-
lingen och verksamhetsidkaren sköter verksamheten i enlighet med tillståndsbestämmelserna.”

Miljönämndens åsikter har beaktats vid beviljandet av miljötillståndet. Tillstånds-
bestämmelserna med motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/17 § av den
1.4.2014. Tillståndet har getts endast på finska.

Beslutet är i kraft tillsvidare. En ny ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna ska
lämnas in senast 31.3.2024.

Besvärstiden går ut 9.4.2014.

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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Dnr: MILJ 9/2008

18 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2013/Oy Tara-Element Ab

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

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

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

 Uppgifter om råmaterial, bränsle och kemikalier
 Mängden använt råmaterial och använda kemikalier (t/a eller

m3/a)
 Mängden använda bränslen (t/a eller m3/a)

 Uppgifter om produktionen
 Produktionsmängder (typ och mängd)
 Planerade förändringar i anläggningen och dess verksamhet

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

sätt, lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt
betongens återanvändningsduglighet

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

nan behandling)
 Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna

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

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

 Ett sammandrag av miljökontrollerna
 Uppgifter om den årliga energiförbrukningen

Oy Tara-Element Ab har 10.3.2014 inlämnat ett sammandrag över verksamheten vid fabri-
ken år 2013, bilaga 1/18 § av den 1.4.2014. Uppgifter om mängden använda råmaterial, ke-
mikalier, bränsle och el, produktionsmänger, samt om mängden uppkommet avfall av olika
typer och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionen har ökat något jämfört med år
2012 och 2011. Produktionsmängden har ändå varit mindre än den uppskattade kapaciteten
10 000 m3 enligt miljötillståndsansökan år 2008.
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Till årsrapporten har även bifogats uppgifter om kontroll av dammfiltrens funktion (service
samt rengöring av cyklonerna), uppgifter om kontroll av oljeavskiljarnas, uppklarningsbas-
sängernas och avloppssystemets skick (granskning och tömning), samt uppgifter om kontroll
av kvaliteten på dagvatten och processavloppsvatten (tömning och provtagning).

Uppgifter om vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten har lämnats in tidigare,
13.11.2013, tillsammans med resultaten från vattenprovtagningen. Prov av orenat process-
vatten samt av vattnet som leds till dike har tagits en gång under året, 16.9.2013. Analysre-
sultaten visar att för vissa parametrar stiger värdet i det utgående vattnet jämfört med det
obehandlade processvattnet (elledningsförmåga, grumlighet, mangan och formaldehyd). I
övrigt tyder resultaten på att reningssystemet fungerar bra. Halterna av PAH-föreningar är
fortsättningsvis under detektionsgränsen för alla undersökta ämnen utom naftalen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att årssammandraget innehåller alla de
uppgifter som, enligt miljötillståndet och den godkända planen för drifts- och utsläppskontroll
(39 § 23.6.2010), skall bokföras. Årssammandraget antecknas för kännedom.

Miljönämnden påpekar att betongavfall, enligt bestämmelse 20 i miljötillståndet, får levereras
endast till ett återvinnings- eller behandlingsområde med behörigt miljötillstånd, eller till ett
återvinningsområde utan miljötillstånd förutsatt att återanvändningen av betongavfallet på
platsen har anmälts och godkänts i miljöcentralens datasystem för miljövårdsinformation.
Entreprenörer som anlitas bör ha behörighet att hantera avfallet. Hanteringen av betongav-
fallet har enligt erhållna uppgifter inte utförts i enlighet med miljötillståndet år 2013. En sak-
enlig hantering bör säkerställas i fortsättningen.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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19 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Jessica Tapiola-Nyman och Petri Nyman, Nedervetil
o Joacim och Carola Sandbacka, Nedervetil

 Utlåtande om byggande av flytgödselbehållare
o Björkens Gris Ab, Kronoby

 Inspektionsprotokoll 26.2.2014 med anledning av anmärkning om bristfällig gödsel-
lagring

 Tjänstemannabeslut 19.3, föreskrifter enligt 85 § miljöskyddslagen gällande nedbrän-
ning av rivningshus i övningssyfte för brandkåren, Kaustbyvägen 502, Terjärv

 Pöyry Finland Oy
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, årsrapport 2013
o Kontroll av Nedervetil avstjälpningsplats, årsrapport 2013
o Kontroll av Tössbacka avstjälpningsplats, årsrapport 2013
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 5.3.2014

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 11.2.2014 om vattenbyggnadsarbete/Johan Näse, Rekijärvsjön
o Utlåtande 3.3.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Korplax-

bäckens avrinningsområde, Nedervetil
o Utlåtande 20.3.2014 om vattenskyddsplan för Titurmossen II iståndsättnings-

dikning/ Korplaxbäckens och Perho ås avrinningsområden, Nedervetil
o Utlåtande 21.3.2014 om vattenskyddsplan för Titurmossen III iståndsättnings-

dikning/ Korplaxbäckens och Roulubäckens avrinningsområden, Nedervetil
o Utlåtande 21.3.2014 om vattenskyddsplan för Hevosneva iståndsättningsdik-

ning/ Emmes Storträskets avrinningsområde, Nedervetil
o Utlåtande 28.3.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Kronoby

ås avrinningsområde, Terjärv
o Beslut 19.3.2014 om godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan för Öja-

sjöns vattenintagstunnel för åren 2013-2016

 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
o Kungörelse om att beslut enligt vattenlagen hålls till påseende 17.3-16.4.2014,

tillfällig förändring av tillståndsbestämmelserna gällande vattenreglering i Vis-
savesi, Venetjoki och Patana konstgjorda sjöar

 Kokkolan Autoilijat Oy
o Årsrapport 2013 gällande den miljötillståndspliktiga verksamheten vid Emet

(stenbrytning, kross och asfaltstation)

 Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd
o Protokoll 12.3.2014
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 Ab Ekorosk Oy
o Statistik över avfallsmängder i Kronoby 2013
o Insamling av lantbruksplaster 28.4-8.5.2014

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

 Kurser
o Kuntien 7. ilmastokonferenssi, Tammerfors, 8-9.5.2014
o Vesihuolto 2014-päivät, Helsingfors, 3-4.6.2014

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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20 §. 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: 12, 13, 17, 18, 19, 20

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: 14, 15, 16
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.


