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28 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Jan-Erik Vigård till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 1/2014

30 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan om justering av tillståndsbestämmelser/Steve och
Marianne Björk, djurstall

Steve och Marianne Björk ansöker om revidering av i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötill-
stånd för verksamhet som omfattar svinuppfödning på lägenheten Björk RNr 3:29 i Påras by i
Kronoby kommun, adress Bjärkbondtåge 4, 68500 Kronoby. Ansökan gäller justering av till-
ståndsbestämmelserna.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Enligt 1 § punkt 11 a) miljöskyddsförordningen krävs miljötillstånd för djurstall som är avsed-
da för minst 60 fullvuxna suggor eller 210 slaktsvin.

Beviljade tillstånd

Miljönämnden har beviljat miljötillstånd enligt Lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) för
verksamheten 31.5.1995. Beslutet upphävdes 5.6.2008, då miljönämnden fattade beslut om
miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000). Tillståndet gäller tillsvidare och omfattar upp-
födning av max. 160 suggor med smågrisar samt 220 slaktsvin eller växande avelssvin.

Revidering av miljötillstånd

Enligt miljötillståndsbeslutet 5.6.2008 skulle en ansökan om justering av tillståndsbestäm-
melserna inlämnas senast 31.12.2013. Till ansökan skulle, utöver uppgifter om verksamhe-
ten, fogas en utredning gällande möjligheterna att förse gödselkanalerna med kylanordning. I
utredningen skulle ingå uppgifter om tänkbara tekniska lösningar och uppskattade kostnader.
Till ansökan skulle även fogas en utredning med uppgifter om möjliga lösningar samt upp-
skattade kostnader för att höja utsläppsventilerna till 4 m över takåsen.

Tillståndsbestämmelserna framgår av miljötillståndsbeslutet, som bifogas som bilaga 1/30 §
av den 17.6.2014.

Placering

Djurstallet ligger på oplanerat, jordbruksdominerat område, ca 90 m från Kronoby å. Inom en
radie på 400 m finns 13 st bebodda bostadshus, en byagård, ett bönehus och två obebodda
bostadshus. Den närmaste grannen är sökandens syster med familj, med bostadshus på 30
m avstånd från svinhuset. De två följande närmaste grannbostadshusen ligger ca 70 m
(Hongisto) resp. ca 95 m (Ånäs) från svinhuset. Det kortaste avståndet till flytgödselbehållar-
na från de utomstående grannarna är ca 90 m (Hongisto) och 116 m (Ånäs). Placeringen
framgår av bilaga 1 och 2 i miljötillståndsbeslutet.

Beskrivning av verksamheten

Enligt ansökan har verksamheten i huvudsak inte ändrats sedan miljötillståndet beviljades år
2008. I svinhuset finns plats för 160 suggor med smågrisar samt 220 slaktsvin eller växande
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avelssvin. Gödseln lagras numera endast som flytgödsel. En stor del av gödseln lagras i
gödselkanalerna inne i svinhuset. Gödselkanalernas volym är ca 338 m3. Utgödslingen sker
med vacuum ca 3 ggr per år. Flytgödseln pumpas över i tre flytgödselbehållare med en nyt-
tovolym på totalt 1620 m3. Gödselbehållarna har försetts med presenningstak år 2009. Brun-
narna fylls underifrån.

För spridning av gödsel står enligt ansökan 76 ha åker till förfogande, varav 50 ha är egen,
och 26 ha är arrenderad. Gödseln sprids på våren och hösten. Enligt ansökan 2008 ligger en
del av spridningsarealen på grundvattenområde.

Gården har en egen bränslecistern, vars volym är 3000 l. Cisternen är utrustad med skydds-
bassäng, låsmekanism och överfyllningsskydd.

Döda djur transporteras till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Avfall förs till Ekorosk.

Svinhuset har maskinell ventilation, med tilluft genom reglerbara intag. Utsläpp sker genom
ca 1 m höga ventiler på taket.

Hushållsvatten levereras av Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

Trafik till och från lägenheten sker enligt ansökan i form av fodertransporter 6-7 gånger per
månad. Gårdsplanen är asfalterad.

Ärendets behandling

Ansökan om revidering av miljötillståndet har blivit anhängig 7.1.2014, då ansökan har in-
lämnats till miljönämnden i Kronoby. De utredningar som enligt miljötillståndet skulle bifogas
till ansökan saknades, varför en begäran om komplettering sändes till sökanden 9.1.2014.
Svar inlämnades 17.3.2014, bilaga 2/30 § av den 17.6.2014.

Ärendet har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 7.5-5.6.2014.
De närmaste grannarna och rågrannarna har delgivits kungörelsen per brev 5.5.2014. Under
fatalietiden (30 dagar) har en skriftlig anmärkning inkommit. Skrivelsen, undertecknad av
Irma och Pentti Hongisto, bifogas som bilaga 3/30 § av den 17.6.2014. Sökanden har beretts
möjlighet att avge bemötande med anledning av anmärkningen 6.6.2014. Sökanden har per
e-post 9.6.2014 meddelat att man inte har något att tillägga.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden tar del av Steve och Marianne Björks ansökan om revidering av miljötillstånd
enligt 28 § miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar svinuppfödning på lägenheten
Björk RNr 3:29 i Påras by i Kronoby kommun, adress Bjärkbondtåge 4, 68500 Kronoby. An-
sökan gäller justering av tillståndsbestämmelserna.
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Miljönämnden granskar de gällande tillståndsbestämmelserna, bilaga 1/30 § av den
17.6.2014, och beslutar att göra ändringar i bestämmelse 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14 och 15, samt
tillägga en ny bestämmelse 19, så att tillståndsbestämmelserna i fortsättningen lyder:

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som bildas i verksamheten skall i huvudsak lagras som flytgödsel i
vattentät gödselbehållare. För lagring av gödseln från 160 suggor med smågrisar
samt från 220 slaktsvin eller växande avelssvin behövs lagringskapacitet för 12 må-
nader, dvs. minst 1560 m3. Gödselkanalerna får räknas till godo som lagringsvolym.

2. Torrgödsel som eventuellt uppstår skall lagras på vattentät gödselplatta. Torr-
gödseln skall täckas med ett minst 10 cm tjockt torvlager för att minska luktolägenhe-
terna och förhindra uppkomsten av flugor.

3. Gödselvatten från gödselplatta där gödsel lagras (0,1 m3/m2) skall ledas till en
av gödselbehållarna.

4. Avloppsvattnet från svinhuset skall ledas till en av gödselbehållarna.

5. Flytgödselbehållarna skall, för att minska luktolägenheterna, vara försedda med
tak och fyllas på nerifrån. Flytgödseln skall röras om så lite som möjligt.

6. För att minska luktutsläppen skall temperaturen i djurstallet, gödselkanalerna
och gödsellagren hållas så låg som möjligt.

7. Utfodringen bör planeras väl och skötas så att den blir optimal och gödselns
kvävehalt hålls så låg som möjligt, för att minska luktolägenheterna från gödseln.

8. Hygienen i djurstallet skall skötas omsorgsfullt. Mängden gödsel där djuren vis-
tas skall vara så liten som möjligt.

9. Optimering av ventilationen bör ordnas så att inte onödigt kraftig ventilation av
djurstallet uppstår. Ventilationsluften skall avledas på en tillräckligt hög höjd och i en
riktning så att olägenhet för de närmaste grannarna inte uppstår.

10. Tillståndsinnehavarna skall tillräckligt väl känna till den för branschen bästa till-
gängliga tekniken och vara beredda att ta den i bruk.

11. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras
skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring,
transport och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Om gödsel kommer ut på går-
den eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Vid behov
skall kalk eller annat material som förhindrar uppkomst av lukt och flugor spridas.

12. För en sakenlig spridning av gödseln skall finnas tillgång till egen, arrenderad
eller avtalad åkermark; 1 ha per 2,7 suggor med smågrisar och 1 ha per 9 slaktsvin
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eller växande avelssvin, dvs. för 160 suggor med smågrisar och 220 slaktsvin minst
83,70 ha. Tillståndsinnehavarna har enligt ansökan tillgång till 76 ha och bör senast
15.8.2014 inlämna uppdaterade uppgifter om spridningsarealen till miljönämnden.
Ifall tillräckliga spridningsarealer inte finns skall djurantalet begränsas så att det mot-
svarar den tillgängliga spridningsarealen.

13. Spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i Statsrådets
förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000).
Om gödsel sprids på åker i växande vall och avståndet till bostadshus är under 50 m
bör man använda spridningsmetoder som omedelbart nedmyllar gödseln, t.ex. sprid-
ningsvagn med nedmyllningsaggregat eller motsvarande metoder. Spridningstidpunk-
ten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridning av
gödsel. På grundvattenområdes bildningsområde är spridning av stallgödsel förbju-
den. Mellan bildningsområdet och grundvattenområdets gräns kan man sprida fast-
gödsel, om spridningen sker på våren, gödseln nedmyllas omedelbart och gödselns
näringsinnehåll motsvarar växternas näringsbehov under ett år. Annan spridning av
stallgödsel på grundvattenområde kräver miljömyndigheternas godkännande.

14. Döda djur (animaliskt högriskavfall) skall utan dröjsmål föras till en destruk-
tionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av döda djur. Lagring av
döda djur skall ske i ändamålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälso-
risk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsut-
rymmet.

15. 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.

16. 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.

17. Verksamhetsidkarna bör föra bok över verksamheten. Följande uppgifter bör
antecknas:

- uppgifter om djurmängder
- uppgifter om spridningsavtal och spridningsarealer
- uppgifter om antal döda djur och behandlingen av dessa
- uppgifter om eventuella störningar i verksamheten
- uppgifter om avfallsmängden
- uppgifter om mängden och typen av täckningsmaterial, som används för att

minska luktolägenheterna från gödsellagren

Uppgifterna skall på begäran tillställas miljönämnden.

18. 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
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eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs
nytt tillstånd.

19. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten el-
ler mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller
kvalitet skiljer sig från det normala, skall sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för
att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt för-
hindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer skall omedelbart meddelas
till räddnings- och miljömyndigheterna.

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.

Tillståndsbestämmelse 1, 14 och 15 har språkmässigt ändrats och preciserats. Innebörden
är densamma som tidigare. Då avfallslagen förnyades år 2011 ersattes ordet ”problemavfall”
med ”farligt avfall”.

Utgödslingen sker numera som flytgödsel varför tillståndsbestämmelse 2 har skrivits om.
Krav på en sakenlig hantering av eventuell torrgödsel har ändå bibehållits.

Tillståndsbestämmelse 5 har uppdaterats. Kraven i bestämmelsen från 2008 har uppfyllts då
flytgödselbehållarna har försetts med presenningstak år 2009.

Miljönämnden har beaktat sökandens svar gällande kylning av gödseln i tillståndsbestäm-
melse 6. Trots att ingen egentlig utredning av möjligheterna har gjorts bedömer miljönämn-
den att det inte i dagens läge är skäligt att kräva att gödselkanalerna förses med kylanord-
ning. Utgödslingen sker med vacuum ca 3 ggr per år. Metoden är snabb och ger upphov till
mindre lukt än tidigare, då gödseln pressades ut. Klagomål gällande luktolägenhet har inte
kommit till miljönämnden på senare tid. Miljönämnden bedömer att man inte till skäliga kost-
nader för tillfället kan uppnå någon märkbar förbättring genom att kyla ner gödseln.

Gällande kraven på en utredning om ventilationen i tillståndsbestämmelse 9 konstaterar mil-
jönämnden att ingen egentlig sådan har gjorts. Miljönämnden bedömer ändå, med beaktan-
de av sökandens svar och rådande förhållanden att det inte för tillfället är skäligt att kräva att
utsläppsventilerna höjs eller att en noggrannare utredning görs. Luktproblem via ventilatio-
nen uppstår om hygienen i djurstallet är bristfällig och en stor mängd gödsel finns i djurens
utrymmen. Tillståndsbestämmelse 8 har redan tidigare getts för att förhindra att så sker. Till-
ståndsbestämmelse 6 och 7 har getts gällande temperatur och utfodring, för att minska lukt-
olägenheterna. Miljönämnden bedömer att dessa bestämmelser är tillräckliga och att man
inte genom att höja utsläppsventilerna ytterligare kan minska risken för luktolägenheter för de
närmaste grannarna till skäliga kostnader. En höjning till 4 meter medför ökad risk för skador
på utsläppsventilerna. Ventilationsluften skall ändå avledas på en tillräckligt hög höjd och i en
riktning så att olägenhet för de närmaste grannarna inte uppstår. Tillståndsinnehavaren bör
ha beredskap att vid behov vidta åtgärder för att säkerställa att lukt inte sprids i näromgiv-
ningen via ventilationen.
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Tillståndsbestämmelse 12 har uppdaterats. Kraven på spridningsareal har ändrats sedan
miljötillståndet beviljades år 2008. Enligt Miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid hus-
djursskötsel 29.6.2009 är den maximala djurmängden per ha åkermark 2,7 suggor med gri-
sar eller 9 slaktsvin, mot tidigare 3 resp. 11. Den tillgängliga åkerareal som uppgivits i ansö-
kan är inte tillräcklig och bör kompletteras med ytterligare 7,7 ha. Djurantalet på gården bör
anpassas till den spridningsareal som finns tillgänglig.

Tillståndsbestämmelse 19 behövs för tillsynen och omfattar allmänna skyldigheter för verk-
samhetsidkarna i enlighet med 5 § miljöskyddslagen.

Irma och Pentti Hongistos anmärkning har beaktats i tillståndsbestämmelserna.

Det har inte funnits behov av att göra ändringar i tillståndsbestämmelse 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13,
16, 17 eller 18.

Med beaktande av djurstallets läge och eftersom ansökan gäller översyn av tillståndsbe-
stämmelserna för befintlig verksamhet har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen
ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35, 37, 38, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
81, 96, 97, 105
Miljöskyddsförordningen (169/2000) §§ 1, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30
Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17, 18
Avfallslagen (646/2011) §§ 8, 13, 29, 72
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
(931/2000)

Därtill har tagits i beaktande följande:
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och –anvisningar (JSM-BBA
C4/10.1.2002)
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tillsvidare. En ny ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna
skall inlämnas senast 31.12.2024.

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.
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Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2014.

Miljötillståndsavgift

Detta beslut är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för
anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 500 €. Avgiften har med stöd av
5 § i taxan sänkts med 50 %, eftersom ansökan gäller justering av tillståndsvillkoren och den
arbetsmängd som behandlingen av ärendet har krävt har varit väsentligt mindre än normalt.

Sökande av ändring

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

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 miljö-
vårdsmyndigheterna i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt
en annan myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet.

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

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

Delgivning av beslutet

Steve och Marianne Björk
Irma och Pentti Hongisto
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 7/2014

31 §. UTLÅTANDE Ändring av tillståndsvillkoren för regleringen av sjögruppen i Per-
ho ås mellersta del till den del som gäller överflyttning och utplantering av ne-
jonögon

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med
anledning av en vattenlagsenlig ansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-
centralen) i Södra Österbotten, avdelningen för miljö och naturresurser, ansöker om ändring
av ett tillståndsvillkor i det vattentillstånd som gäller regleringen av sjögruppen i Perho ås
mellersta del till den del som gäller överflyttnings- och utplanteringsförpliktelse av nejonögon.

Västra Finlands vattendomstol har 1982 beviljat vattenstyrelsen tillstånd till höjning av vat-
tennivån i sjögruppen, till reglering av sjögruppen och till utförande av byggåtgärder i åfåran
nedanför sjögruppen. I Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 175/2007/3 från
18.12.2007 har tillståndsinnehavaren (numera NTM-centralen i Södra Österbotten) bl.a.
ålagts att vårda nejonögonbestånden så att 12 500 modernejonögon överflyttas till den övre
sidan av regleringsdammen samt 15 milj. nejonögonlarver räknat med tre års glidande me-
delvärde årligen utplanteras i områden som är lämpliga för larvproduktion.

Åren 2012 och 2013 har produktionen av planteringslarver varit otillräcklig för utplantering i
enlighet med tillståndsvillkoret. Sökanden har föreslagit att underskridandet av utplantering-
arna kompenseras genom att överflytta 12 400 st. nejonögon ovanför Sääksfors reglerings-
damm. Sökanden föreslår också att den sista meningen i det första stycket i tillståndsvillkor
12 i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 175/2007/3 ändras att lyda på följande sätt:
För att vårda nejonögonbestånden skall 12 500 modernejonögon överflyttas till den övre si-
dan av regleringsdammen samt i första hand utplanteras minst 15 milj. nejonögonlarver årli-
gen i områden som är lämpliga för larvproduktion eller i andra hand minst 45 milj. larver un-
der en treårsperiod. Den första treårsperioden som granskas är 2014-2016 och periodindel-
ningen skall fortsätta som fasta treårsperioder. Om utplanteringsskyldigheten av larver inte
kan uppnås kompenseras underskottet genom överföring av modernejonögon enligt det sätt
som godkänts av fiskerimyndigheten. Den mängd som skall överföras är den undertaliga
utplanteringsmängden av nejonögonlarver dividerad med åttahundra (1/800).

Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda till påseende 21.5-20.6.2014 i
Kaustby kommun, Kronoby kommun och Karleby stad, samt i Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland, Vasa. Utlåtandet ska ges senast 20.6.2014.

Handlingarna finns till påseende på sammanträdet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden har inget att invända mot NTM-centralens förslag till ändrad tillståndsbestäm-
melse gällande överflyttning och utplantering av nejonögon i Perho å.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 8/2014

32 §. UTLÅTANDE Kompensation och ersättning för skador som regleringen av sjö-
gruppen i Perho ås mellersta del har vållat nejonögefiskarna och kräftbestån-
den

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med
anledning av en vattenlagsenlig ansökan som gäller kompensation och ersättande i ett för
allt de skador som regleringen av Perho ås mellersta del har vållat nejonögefiskarna och
kräftbestånden. Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Södra Österbotten,
avdelningen för miljö och naturresurser, står som sökande.

Västra Finlands vattendomstol har 1982 beviljat vattenstyrelsen tillstånd till höjning av vat-
tennivån i sjögruppen, till reglering av sjögruppen och till utförande av byggåtgärder i åfåran
nedanför sjögruppen. I Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 175/2007/3 från
18.12.2007 har tillståndsinnehavaren (numera NTM-centralen i Södra Österbotten) bl.a.
ålagts att senast 31.12.2012 vid miljötillståndsverket (numera regionförvaltningsverket) an-
hängiggöra en ansökan för utredandet, kompenserandet och ersättandet i ett för allt av ska-
dor som eventuellt har vållats nejonögonfiskare efter år 2004 och kräftbeståndet till följd av
regleringsprojektet.

NTM-centralen i Södra Österbotten har i sin ansökan uppskattat ersättningarna till nejonöge-
fiskarna och de samfällda vattenområdenas ägare för de skador som uppkommit åren 2005-
2011 och för skadorna efter år 2011. NTM-centralen har avtalat om ersättningarna och deras
utbetalning med de skadedrabbade. Kräftekonomiska restaureringsåtgärder föreslås till sjö-
gruppen i Perho ås mellersta del och i Perho ås huvudfåra. Etableringsutsättningar av kräfta
planeras till de restaurerade områdena och till Ullavanjoki och Värabäcken.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda till påseende 21.5-20.6.2014 i
Kaustby kommun, Kronoby kommun och Karleby stad, samt i Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland, Vasa. Utlåtandet ska ges senast 20.6.2014.

Handlingarna finns till påseende på sammanträdet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden har inget att invända mot NTM-centralens förslag till kompensation och ersätt-
ning för skador som regleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta del har vållat nejonöge-
fiskarna och kräftbestånden.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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33 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Robert och Angelica Hästö, Kronoby
o Sami Holtti och Malin Westerlund, Terjärv

 Utlåtanden till Österbottens avfallsnämnd gällande anmälan om egenhändig behand-
ling av avloppsslam, 2 st., 13.5 och 20.5.2014

 Intyg 23.5.2014 om att det inte finns hinder enligt 6 § gruvlagen med anledning av
Keliber Oy:s inmutningsanhållan gällande området ”Emmes 2”

 Tjänstemannabeslut 12.6.2014, tillstånd för miljöåtgärder enligt 128 § markanvänd-
nings- och bygglagen gällande muddring på MU-1-område vid Larsmosjön/Fritz Norr-
gård

 Resultat från Nablabs, Ahma
o Avloppsvattenkontroll, Oy Ahlskog Ab, inkommande samt förluftning vid re-

ningsverket, 6.5.2014
o Vattendragskontroll p.g.a. regleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta del,

mars-april 2014
o Samkontrollen för Esse, Kronoby och Purmo åar, årsrapport 2013 del I, belast-

ningskontroll

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 6.5.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning, Lillbäcks-

bäckens avrinningsområde. Vattnet rinner via Viitavesibäcken ut i Perho å.
o Beslut 27.5.2014 om godkännande av samkontrollprogrammet för Esse å, Kro-

noby å och Purmo å för åren 2014-2017(2018)
o Delegationen för Esse, Kronoby, Purmo och Kovjoki åar har hållit möte i Karle-

by 29.5.2014
o Mellanrapport 2009-2012 gällande naturskyddskontrollen 2009-2017 p.g.a. re-

gleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta del
o Årsrapport 2013 gällande naturskyddskontrollen 2009-2017 p.g.a. regleringen

av sjögruppen i Perho ås mellersta del
o Rådplägningsdag i Lappo 5.6.2014
o Beslut 20.5.2014 om godkännande av den fiskeriekonomiska kontrollplanen för

Öjasjöns fiskväg för åren 2014-2019

 Österbottens vatten och miljö r.f.
o Information om fonden för Perho ås verksamhet 2013

 Ab Ekorosk Oy
o e-info 1/2014

 Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd
o Protokoll 20.5.2014
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 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 18.3.2014

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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34 §. 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: 28, 29, 31, 32, 33, 34

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
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: 30
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.


