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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

2 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Inger Wistbacka till protokolljusterare. 
__________ 
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3 §. SAMMANTRÄDESTIDER 2014 

Nämnden bör besluta om sammanträdestider 2014. Ett förslag till sammanträdesdagar bifo-
gas som bilaga 1/3 § av den 18.2.2014.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden beslutar att årets sammanträden hålls preliminärt de dagar som framgår av 
bilaga 1/3 § av den 18.2.2014. Avvikelse från schemat kan vid behov göras. Extra samman-
träden kan hållas. Sammanträdena hålls huvudsakligen på dagtid kl. 10.00. Kvällsmöten kan 
hållas då ärendena som skall behandlas är få till antalet. Kvällsmöten börjar kl. 19.00. Sam-
manträdena hålls i huvudsak på kommungården eller på Maggies Grillcafé. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________  
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.2.2014 

 
 
Sida 
1/6 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2014 
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4 §. GODKÄNNANDE AV RÄKNINGAR 

Nämnden skall årligen utse de personer, som på dess vägnar godkänner räkningar, såvida 
godkännaren inte utsetts i reglemente eller i instruktion. Namnen på de personer, vilka tillde-
lats denna rätt för år 2014 bör meddelas till huvudbokföraren.  
 
För miljönämndens del har räkningar tidigare godkänts av miljövårdssekreterare Karin Björk-
gård. Reseräkningar och övriga personliga räkningar har godkänts av förmannen, tekniska 
chefen Tage Torrkulla. Tage Torrkulla kommer att gå i pension i september 2014. 
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden beviljar miljövårdssekreterare Karin Björkgård rätt att godkänna räkningar för 
nämndens del. Miljövårdssekreterarens reseräkningar och övriga personliga räkningar god-
känns av tekniska chefen Tage Torrkulla, samt efter dennes pensionering av efterträdaren. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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5 §. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Varje nämnd skall årligen inlämna en verksamhetsberättelse, vilken utgör en del av kommu-
nens officiella bokslut. Verksamhetsberättelsens speciella uppgift i kommunen är att klarläg-
ga hur de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har godkänt uppfyllts. För-
slag till verksamhetsberättelse för miljönämnden 2013 att fogas till kommunens bokslut ses 
som bilaga 1/5 § av den 18.2.2014. En mera detaljerad berättelse till nämnden presenteras i 
bilaga 2/5 § av den 18.2.2014. 
 
Uppgifterna om ekonomiskt utfall är preliminära och har skrivits med kursiv stil. Siffrorna 
uppdateras senare, när bokslutet är klart. 
 
Verksamhetsberättelsen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård år 2012 (endast på finska) 
bifogas till föredragningslistan som bilaga 3/5 § av den 18.2.2014. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2013 i enlighet med bilagorna 1 och 2/5 § 
av den 18.2.2014, samt antecknar verksamhetsberättelsen för Mellersta Österbottens miljö-
hälsovård år 2013 för kännedom. Uppgifter om ekonomiskt utfall delges nämnden då bokslu-
tet är klart. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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6 §. BUDGET Dispositionsplan 2014 

Efter att fullmäktige godkänt budgeten bör nämnderna för varje uppgiftsområde uppgöra dis-
positionsplaner vilka motsvarar fullmäktigebesluten. Nämnderna bör organisera sina verk-
samhetsformer så att målen kan uppnås inom beviljad nettoram.  
 
Miljönämndens verksamhet omfattar uppgiftsområdena miljövård samt miljö- och hälso-
skydd, det senare med underområdena hälsoövervakning och veterinärvård. Miljö- och häl-
soskyddet överfördes 1.1.2010 till Mellersta Österbottens miljöhälsovård, med Karleby stad 
som värdkommun. 
 
Miljönämndens uppgifter, målsättning samt godkänd budget 2014 framgår av bilaga 1/6 § av 
den 18.2.2014. Fullmäktige har godkänt budgeten enligt nämndens förslag, som följde given 
ram. Av fullmäktige godkänt nettobelopp för miljönämnden år 2014 är 316 516 €.  
 
Förslag till dispositionsplan ses som bilaga 2/6 § av den 18.2.2014. Dispositionsplanen följer 
i huvudsak nämndens förslag till budget för år 2014, som godkändes 1.10.2013. Ett par an-
slag har höjts på basen av bokföringsrapporten 31.12.2013; anslaget för intern kopiering 
samt för ADB-tjänster & avtal. Lönebikostnaderna har justerats enligt ekonomikansliets direk-
tiv. 
 
Utgifterna för posttjänster torde öka under året då övervakningsbrev gällande avloppsslam-
hantering på glesbygden skall sändas ut till ett stort antal fastighetsägare. Anslaget har där-
för höjts från budgetförslaget. 
 
Anslaget för ”Avfallsnämndens sekreterare” på 4300 € under ”Köp av övriga tjänster” har 
strukits. Förnyandet av avfallslagen medförde att kostnaderna för avfallsnämnden inte längre 
faktureras kommunerna. Anslaget för ”Övrigt” har istället höjts till 7000 €. Anslaget är tänkt 
att eventuellt användas för köp av tjänster för att utföra olika kansliuppgifter. I budgetförsla-
get användes ordalydelsen ”övervakning av miljötillstånd m.m.” och ”inspektioner utförs 
eventuellt som köptjänster”. I praktiken skulle tjänsterna innebära att bl.a. sammanställa 
basuppgifter som behövs för uppgörandet av en tillsynsplan och ett tillsynsprogram. Detta 
torde bli obligatoriskt för kommunernas miljövårdsmyndigheter då den nya miljöskyddslagen 
träder i kraft. Det finns även tidskrävande uppgifter gällande avloppsvattenhanteringen på 
glesbygden att utföra. Anslaget reserveras under köptjänster men det kan även bli aktuellt att 
tillfälligt anställa en person, t.ex. som sommarpraktikant. Utgiften bokas i så fall under löne-
kostnader. 
 
Understöd till EU- och övriga projekt (4743) har reserverats då beredskap att delta i finansie-
ringen av miljöprojekt fortsättningsvis behövs. Aktuella projekt år 2014 är främst restaure-
ringen av  Lotassjön.  Planeringen av restaureringen av Rekijärvi och nyregleringen av Djup-
sjön och sjögruppen ovanom Grundfors damm fortsätter i Närings-, trafik- och miljöcentra-
lens regi. Det andra skedet av den fiskeriekonomiska restaureringen av Kronoby å (åns ned-
re del) torde småningom påbörjas. Avloppsrådgivningsprojektet  Österbottens JÄSSI torde 
genomföras i Kronoby under året, men kräver ingen finansiering från kommunen. Även andra 
projekt kan bli aktuella.  
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Utdragets riktighet bestyrker 
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fullmäktige 
 
 

 

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner dispositionsplanen för miljövård samt miljö- och hälsoskydd (häl-
soövervakning och veterinärvård) i enlighet med bilaga 2/6 § av den 18.2.2014.  
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
18.2.2014 

 
 
Sida 
1/10 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

7 §. UTLÅTANDE Revidering och sammanställning av detaljplaner i Kronoby cent-
rum 

Miljönämnden ombeds ge ett utlåtande om ett förslag till revidering och sammanställning av 
detaljplaner i Kronoby centrum. Området som planeringen omfattar utgörs av alla de tidigare 
godkända detaljplanerna i centrum av Kronoby. Största delen av planområdet är beläget 
mellan Flygfältsvägen och Söderpårasvägen, öster om riksväg 8. Området är ca 316 ha och 
har ca 1140 invånare. Planförslag samt program för deltagande och bedömning är framlagt 
till påseende vid kommungården samt på nätet 21.1-21.2.2014.  
 
För planeringen har uppgjorts en naturinventering, som bifogats till planbeskrivningen. Natur-
inventeringen omfattar kartläggning av växtlighet, fågelfauna, förekomst av flygekorre samt 
övrig fauna. Skalasträsket konstateras vara ett område som är skyddat enligt skogs- och 
vattenlagen. I träsket häckar dessutom smålom, som är en relativt sällsynt och en nära hotad 
art (NT). På ett område förekommer också flygekorre och två boträd hittades, vilket enligt 
naturinventeringen bör beaktas vid uppgörandet av detaljplanen. I övrigt hittades inga skyd-
dade områden enligt naturskydds-, vatten- eller skogslagen. 
 
En byggnadsinventering ingår också i planbeskrivningen. Den ursprungliga inventeringen 
från 1996 har kompletterats 2013 på den östra sidan av järnvägen. Sammanlagt 9 objekt har 
inventerats, varav en del består av flera byggnader. En del av byggnaderna har klassificerats 
som byggnadshistoriskt värdefulla, historiskt värdefulla och/eller värdefulla för landskapet. 
 
Till planbeskrivningen har också fogats en karta över lägsta tillåtna bygghöjder invid Kronoby 
å. 
 
En lista över ändringar som har gjorts i förslaget till ny detaljplan med tillhörande karta bifo-
gas som bilaga 1/7 § av den 18.2.2014. Detaljplanekartorna finns till påseende på samman-
trädet. 
 
Sammanlagt 93 ändringar föreslås. Utvidgningar av detaljplaneområdet finns i punkterna 5, 
22 och 28. Ett nytt kvarter bildas vid Åminnestadsvägen. Vid Wikars planeras en ny underfart 
under Flygfältsvägen. 
 
Naturinventeringen har beaktats genom att skogsområdet där flygekorre förekommer har fått 
beteckningen s-2 (trädbestånd som bör bevaras). Skalasträsket betecknas W (vattenområ-
de). Området runt träsket har fått beteckningen VL (område för närrekreation). 
 
På industriområdet har beteckningen på en tomt ändrats från K (kvartersområde för affärs- 
och kontorsbyggnader) till TY (kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer sär-
skilda krav på verksamhetens art). 
 
Utöver kartbeteckningarna omfattar planen allmänna bestämmelser. Enligt dem bör på varje 
byggnadsplats bibehållas eller planteras träd, så att deras antal är minst 1 st/100 m2 bygg-
nadsplatsyta. På T-områden (kvartersområde för industri- och lagerbyggnader) får ej place-
ras sådan anläggning, som förorsakar luftförorening eller sådant varaktigt buller utomhus, 
vars nivå överstiger 60 dBA. Utomhuslager på T-områden bör inhägnas med ett minst 2 m 
högt staket eller en häck av motsvarande höjd som förhindrar insyn.  
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2014 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av förslaget till revidering och sammanställning av detaljplaner i Krono-
by centrum och ger följande utlåtande: 
 
I naturinventeringen konstateras att Skalasträsket är ett område, som är skyddat enligt 
skogs- och vattenlagen. Miljönämnden anser att detta bör beaktas i planen och området ges 
beteckningen W/s. 
 
I övrigt har miljönämnden inget att anmärka på förslaget. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 2/2013 
 
 
8 §. BESLUT Miljötillstånd/Oy Ahlskog Leather Ab, läderfabrik 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 10.12.2013 gett ett beslut i ett ärende 
som gäller Oy Ahlskog Leather Ab:s ansökan om miljötillstånd för verksamhet som omfattar 
tillverkning av läder på lägenheterna 288-406-14-7, 288-406-15-16 och 288-406-15-17 i 
Överbråtö by i Kronoby kommun, adress Forsnäsgränd 13, 68500 Kronoby. 
 
Miljötillståndsansökan inlämnades 30.1.2009 och kompletterades flera gånger. Ärendet kun-
gjordes 30.1-1.3.2013 och på nytt 26.4-27.5.2013. Inga anmärkningar inlämnades med an-
ledning av ansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt Kronoby 
Vatten och Avlopp Ab gav utlåtanden i ärendet. Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan 
19.2.2013 § 7:  
 
”Miljönämnden förordar Oy Ahlskog Leather Ab:s ansökan om miljötillstånd. Tillstånd kan beviljas för-
utsatt att tillräckliga bestämmelser ges gällande hantering av kemikalier, avfall och avloppsvatten så 
att risken för förorening minimeras. Närheten till Kronoby å bör särskilt noteras. 
 
Företaget bör i enlighet med principen om bästa tillgängliga teknik fortsätta att utveckla sin verksam-
het så att man kan minska på mängden miljöfarliga ämnen som används i processen. Speciell vikt bör 
läggas vid att avlägsna krom ur det avloppsvatten som leds till det kommunala reningsverket, för att 
underlätta behandlingen av slammet från reningsverket. Även möjligheterna att återvinna kromhaltigt 
avfall bör utredas vidare. 
 
Motivering 
 
Miljönämnden bedömer att förutsättningar för beviljande av miljötillstånd enligt 42 § miljöskyddslagen 
(86/2000) finns. Inga klagomål från grannar eller andra gällande olägenheter i form av lukt, buller eller 
nedsmutsning har kommit till miljönämndens kännedom. Verksamheten är betydligt mindre i omfatt-
ning än då miljötillstånd beviljades 1999. Miljökonsekvenserna har därmed också minskat. Företaget 
strävar till att ytterligare minska belastningen på miljön. 
 
Behandlingen av slam från Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s reningsverk försvåras p.g.a. att kromhal-
ten överstiger det tillåtna riktvärdet för användning inom jordbruk eller som blandmaterial enligt Stats-
rådets beslut 282/94. Det vore därför viktigt att avskilja krom från läderfabriken innan det blandas med 
slammet vid reningsverket. I övrigt har avloppsvattnet från Oy Ahlskog Leather Ab inte inverkat nega-
tivt på reningsverkets process.” 
 
Miljönämndens åsikter har i huvudsak beaktats i miljötillståndsbestämmelserna. Målvärdet 
för krom i avloppsvattnet som leds till reningsverket är 5 mg/l. pH skall vara 6-11 och halten 
fasta partiklar under 800 mg/l. En utredning över vilken effekt de åtgärder som har vidtagits 
för att minska kromhalten i avloppsvattnet har haft skall göras senast 31.12.2014. I utred-
ningen bör presenteras en beskrivning av redan verkställd förbehandling (fasta partiklar och 
krom) och en beskrivning av eventuella fortsatta åtgärder som kan vidtas för att uppnå mål-
värdet samt en tidtabell för åtgärdernas förverkligande. 
 
En handlingsplan för exceptionella situationer skall lämnas in till Närings-, trafik- och miljö-
centralen som stöd för övervakningen senast 30.9.2014.  I planen skall speciellt närheten till 
Kronoby å beaktas. 
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Tillståndsbestämmelserna med motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/8 § 
av den 18.2.2014. Beslutet finns endast på finska. 
 
Beslutet är i kraft tillsvidare. En ny ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna skall 
göras senast 31.12.2023. 
 
Genom beslutet upphävs miljötillståndet beviljat av miljönämnden i Kronoby 4.3.1999. 
 
Besvärstiden har gått ut 9.1.2014. Inga besvär har inlämnats. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden antecknar miljötillståndsbeslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 3/2013 
 
 
9 §. BESLUT Granskning av miljötillstånd/Oy Geson Ab, läderfabrik 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 10.12.2013 gett ett beslut i ett ärende 
som gäller Oy Geson Ab:s ansökan om granskning av miljötillståndsbestämmelserna för be-
fintlig verksamhet, som omfattar tillverkning av läder på lägenheterna 288-407-12-78 och 
288-407-12-111 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress Pelostrandvägen 113, 68410 Ne-
dervetil. 
 
Miljötillståndsansökan inlämnades 30.12.2009 och kompletterades flera gånger. Ärendet 
kungjordes 30.1-1.3.2013 och på nytt 31.7-30.8.2013. Två anmärkningar inlämnades med 
anledning av ansökan. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt Fiskeri-
gruppen vid Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral gav utlåtanden i ärendet. Miljö-
nämnden gav ett utlåtande om ansökan 26.3.2013 § 17:  
 
”Miljönämnden anser att tillståndsbestämmelserna i huvudsak inte behöver ändras eller kraven skär-
pas, endast en uppdatering och precisering på vissa punkter bör göras. 
 
Miljönämnden anser att de givna gränsvärdena för utsläpp av avloppsvatten i Perho å bör bibehållas. 
Företaget bör i enlighet med principen om bästa tillgängliga teknik fortsätta att arbeta för att minska 
utsläppen och uppnå reningskraven. 
 
Gällande lagringen av råhudar anser miljönämnden att bestämmelsen bör preciseras. Lagret bör upp-
fylla kraven i Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av animaliskt avfall 
1022/2000 § 9, bilaga 2. Det bör ha tät grund och vara täckt och skyddat så att rävar, råttor, måsar 
eller andra djur inte kommer åt lagret. 
 
Tillståndsbestämmelserna bör omfatta tydligare krav på lagring av olja och kemikalier. Lagringen av 
olja bör ske i en dubbelmantlad cistern eller en cistern med skyddsbassäng vars volym är lika stor som 
cisternens. Bestämmelsen gällande kemikalier bör preciseras så att det är möjligt att övervaka att 
lagringen sker så som bestämts, t.ex. genom att ålägga tillståndsinnehavaren att på en ritning ange 
var olika kemikalier lagras. Kemikalier som inte längre används får inte hållas i lager utan bör levere-
ras till en mottagare med tillstånd att ta emot dem. 
 
Miljönämnden bedömer att den utredning om förorening av mark som har gjorts inte är tillräcklig. Prov 
har tagits endast på över 1 m djup och inte alls av ytjorden. Det är också tveksamt om antalet prov-
tagningspunkter och undersökta ämnen är tillräckliga. Ingen opartisk utvärdering av resultaten har 
gjorts. I tillståndsbehandlingen bör övervägas om det finns behov av att låta utföra en ny markunder-
sökning.  
 
Miljönämnden anser att bestämmelsen som gäller riskkartläggning och en riskbekämpningsplan bör 
kompletteras så, att krav ställs på att handlingarna skall lämnas in till tillståndsmyndigheten inom en 
utsatt tid. Man bör säkerställa att det finns beredskap och kapacitet att minimera riskerna och handla 
ändamålsenligt i exceptionella situationer. Tillståndsmyndigheten bör ha möjlighet att, på basen av 
gjord riskbedömning, kräva åtgärder som kan minska risken för förorening. 
 
I ansökan uppges att verksamheten bedrivs på lägenhet Gustavsgränd RNr 12:78 (288-407-12-78). 
Miljönämnden påpekar att på den lägenheten finns endast fabrikens lagerbyggnader och gårdsplan. 
Fabriksbyggnaden och avloppsreningsverket finns på lägenhet Gustafsgård RNr 12:111 (288-407-12-
111). Saken har kontrollerats av kommunens planläggare. 
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Motivering 
 
Miljönämnden bedömer att verksamheten, om den bedrivs i enlighet med givna uppdaterade till-
ståndsbestämmelser, uppfyller kraven i 42 § miljöskyddslagen (86/2000). Inga klagomål från grannar 
eller andra gällande olägenheter i form av lukt, buller eller nedsmutsning har kommit till miljönämn-
dens kännedom på senare år. Man har lyckats minska luktproblemen från reningsverket genom olika 
åtgärder i processen. 
 
Utsläppen av totalkrom har inte uppfyllt kraven i miljötillståndet. Processen har utvecklats så att det 
kromhaltiga vattnet numera behandlas skilt och krom fälls ut. Det är därför troligt att överskridningar i 
fortsättningen inte kommer att vara lika vanliga. Det är också möjligt att man genom att tillämpa bästa 
tillgängliga teknik ytterligare kan minska kromhalten i det utgående vattnet. Utsläppen av krom har 
medfört att sedimentet på botten av Perho å  klassificeras som toxiskt. Det finns därför inget skäl att 
sänka gränsvärdet för utsläpp av krom i tillståndet. 
 
En del av råhudarna torde lagras i en öppen plansilo. Det är tveksamt om den fyller de krav som ställs 
på lagring av animaliskt avfall. 
 
Lagringen av olja och kemikalier bör ske i enlighet med gällande bestämmelser. Tillräckliga skydds-
konstruktioner samt välorganiserad lagring och omsorgsfull hantering av kemikalier är nödvändiga 
åtgärder för att minska risken för förorening av miljön. 
 
Markundersökningen som har utförts ger inte ett heltäckande svar på om det finns förorenad mark vid 
Oy Geson Ab:s läderfabrik. Tillståndsmyndigheten kan med sitt beslut avgöra om en ny undersökning 
behövs. 
 
Läderfabrikens läge strax intill Perho å och avloppsreningsverkets placering mot ån medför stora ris-
ker för förorening av vattendraget i händelse av olycka. Redan en mindre störning kan medföra okon-
trollerade utsläpp till ån. En brand i fabriksfastigheten skulle påverka både miljön och bosättningen 
vida omkring.  Det är därför viktigt att beredskapen i exceptionella situationer fungerar problemfritt och 
att nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas för att minska de negativa konsekvenserna.” 
 
Miljönämnden behandlade ärendet på nytt och gav ett kompletterande utlåtande 27.8.2013 § 
43, då ansökan hade ändrats så att man också sökte tillstånd för hygienisering av slam från 
avhårningen: 
 
”Miljönämnden anser att det finns risk för att hygienisering av slammet från avhårningen genom upp-
värmning i en öppen cistern, så som uppges i ansökan, ger upphov till lukt, som kan vara besvärande 
för omgivningen. Luktproblemen från anläggningens reningsverk har minskat under senare år, varför 
nya processer som igen förorsakar luktolägenhet inte bör tillåtas. Miljönämnden konstaterar samtidigt 
att hygieniseringen torde vara nödvändig, för att behandling av slammet i biogasanläggningen skall 
vara möjlig.  Miljönämnden förordar därför beviljande av tillstånd, förutsatt att det är tekniskt möjligt att 
förhindra att lukt sprids i omgivningen, och förutsatt att tillståndet förses med tillräckliga villkor för att 
säkerställa att oskäliga luktolägenheter inte uppstår. Ifall detta inte är möjligt anser miljönämnden att 
tillstånd inte kan beviljas på den ansökta platsen.” 
 
Miljönämndens åsikter har i huvudsak beaktats i miljötillståndsbestämmelserna. Utsläpps-
gränsvärdena för totalkrom, CODCr och totalkväve i avloppsvattnet har ändrats så att man i 
de nya bestämmelserna använt kg/aktivt dygn istället för kg/d. Reningskraven skärps från 
början av år 2019. En teknisk-ekonomisk utredning om förbättring av reningsverkets funktion 
och minskning av luktproblem skall lämnas in till tillståndsmyndigheten senast 31.1.2015. I 
utredningen skall också presenteras åtgärder för uppföljning av reningsverkets skötsel och 
funktion. Hygieniseringsanläggningen skall beaktas som en del av reningsverket. Sanitets-
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vatten skall senast 15.3.2016 behandlas enligt avloppsförordningen (209/2011). Bestämmel-
ser gällande lagring av olja och kemikalier har getts. Råhudarna skall lagras i ett täckt ut-
rymme med tätt underlag. En handlingsplan för exceptionella situationer skall lämnas in till 
Närings-, trafik- och miljöcentralen som stöd för övervakningen senast 31.5.2014.  I planen 
skall speciellt närheten till Perho å beaktas. Ingen ny markundersökning behöver göras. Till-
ståndsbestämmelserna med motiveringar bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/9 § av 
den 18.2.2014. Beslutet finns endast på finska. 
 
Beslutet är i kraft tillsvidare. En ny ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna skall 
göras senast 31.12.2023. 
 
Genom beslutet ersätts tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet beviljat av Västra Finlands 
miljöcentral 31.1.2005. 
 
Besvärstiden har gått ut 9.1.2014. Inga besvär har inlämnats. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden antecknar miljötillståndsbeslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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10 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om avloppsvattensystem 
o Kaj och Satu Vistbacka, Småbönders 
o Joakim Lillsunde och Madelen Abbors, Kronoby 
o Kim Lillskrubb och Linda Söderman, Nedervetil 

 
i Utlåtande om byggande av flytgödselbehållare/bedömning av miljötillståndsbehov 

o Jan och Markus Lindgren, Nedervetil 
 

i Pöyry Finland Oy, Ahma 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande 9.12.2013 samt totalt år 

2013 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, utgående totalt år 2013 
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, reningsverket 6.11.2013 

och 15.1.2014 samt slamanalys 18.10, 6.11.2013 och 15.1.2014 
o Avloppsvattenkontroll, KTV-Vesihuolto, Terjärv pumpstation, 26.11.2013 

 
i Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Utlåtande 16.12.2013 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Oxback-
kärret, Terjärv 

o Utlåtande 10.1.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Stordiks-
bäckens avrinningsområde, Kronoby 

o Utlåtande 10.1.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Hömoss-
dikets avrinningsområde, Terjärv 

o Utlåtande 27.1.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Rekijärv-
sjöns avrinningsområde, Terjärv 

o Utlåtande 27.1.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning/ Sågs-
bäcken, Sågslampsjöns avrinningsområde, Terjärv 

o Utlåtande 7.2.2014 om vattenskyddsplan för grundförbättring av Sandvik-
Manderbacka skogsväg, Terjärv 

o Beslut 8.1.2014 enligt 72 a § i naturvårdslagen om fastställande av läget för en 
föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshanter-
ing (Åstrand RNr 110:2 i Kortjärvi by) 

o Beslut 29.1.2014 enligt 72 a § i naturvårdslagen om fastställande av läget för 
en föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshan-
tering (Larikbacka RNr 1:18 i Hästbacka by) 

o Beslut 3.2.2014 enligt 72 a § i naturvårdslagen om fastställande av läget för en 
föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshanter-
ing (Lillfors RNr 9:97 i Nedervetil by) 

o Beslut 31.12.2013 enligt 94 § avfallslagen gällande godkännande av verksam-
het i avfallsregistret/J-E Åbrandt & Co, avfallstransport 

o Meddelande 31.1.2014 om att verksamhet som har upphört har strukits ut av-
fallsregistret/Henrik Kangas, avfallstransport 

o Beslut 20.12.2013 med anledning av en anmälan om sanering av förorenad 
mark/KPO-Kiinteistöt Oy (Salefastigheten i Nedervetil) 

o Beslut 14.1.2014 om godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan, fort-
sättning på samkontrollen för Esse å, Kronoby å och Purmo åar år 2013 
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i Österbottens vatten och miljö r.f. 
o Rapport över fiskeriundersökning i Larsmo-Öjasjön 2012, Norra svenska fiske-

området/Birthe Wistbacka 
o Larsmosjöns och Öjasjöns kontrollresultat år 2012 

 
i Jakobstadsnejdens natur r.f. 

o Projekt Stare - Rapport angående undersökningarna år 2012-2013/Ralf Wist-
backa 
 

i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 6 st. 
 

i Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd 
o Protokoll 11.12.2013 
o Protokoll 29.1.2014 

 
i Österbottens avfallsnämnd 

o Protokoll 10.12.2013 
 

i Ab Ekorosk Oy 
o e-info 2/2013 

 
i Kurser 

o Kurs i miljöfrågor, Jakobstad 27-28.3.2014 
 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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11 §. UTLÅTANDE Miljökonsekvensbedömningsprogram för litiumprovinsen i Mel-
lersta Österbotten/Keliber Oy 

Det finländska gruvbolaget Keliber Oy planerar att utnyttja förekomsterna av litiumhaltigt mi-
neral, spodumen, i Outovesi, Leviäkangas, Syväjärvi, Rapasaari och Länttä, som ligger inom 
Mellersta Österbottens litiumprovins. Bolaget har ett giltigt gruvtillstånd för förekomsten i 
Länttä i Ullava samt inmutningar i andra förekomster. Man planerar att öka den mängd malm 
som bryts i Länttä så att den årliga mängden blir högst 350 000 ton per år. Malmen transpor-
teras för bearbetning till en litiumproduktionsanläggning, som bolaget planerar att bygga i 
Kalavesi. 
 
För projektet krävs en miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagen och förordningen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen (468/1994), MKB-förordningen 
(713/2006), eftersom den totala mängden metallhaltiga malmer som lösgörs är minst 
550 000 ton om året. I miljökonsekvensbedömningen granskas olika alternativ för hur projek-
tet kan genomföras och alternativens konsekvenser. Målet är att ta fram information om pro-
jektets konsekvenser för människorna och miljön samt att öka medborgarnas tillgång till in-
formation och möjligheter till delaktighet. Bedömningen är en förutsättning för att projektet 
skall kunna beviljas miljötillstånd. 
 
Miljökonsekvensbedömningsförfarandet inleds med att ett bedömningsprogram presenteras. 
I programmet beskrivs de utredningar som behövs för bedömning av projektets konsekven-
ser samt hur bedömningsförfarandet skall ordnas. Det egentliga bedömningsarbetet görs i 
enlighet med bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens, Närings-, trafik- och miljö-
centralens, utlåtande. Resultaten sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Innehållsförteckning samt ett sammandrag av bedömningsprogrammet för Keliber Oy:s pro-
jekt i Mellersta Österbotten bifogas som bilaga 1/11 § av den 18.2.2014. Kartor ingår i sam-
mandraget. De projektalternativ som skall granskas är: 
 
Alternativ 0 (ALT 0), där brytningen inte startar och projektet inte genomförs. 
 
Alternativ 1 (ALT 1), samt 
 
Alternativ 2 (ALT 2), vilka båda innebär att malmbrytningen påbörjas. Transporten av malm 
sker längs samma vägsträckor i båda alternativen, men från Outovesi, Leviäkangas, Syvä-
järvi och Rapasaari brytningsområden finns två genomförbara rutter som skall utvärderas. 
Det renade vattnet från brytningsområdena leds till Perho å via Ullava å eller Köyhäjoki. I 
alternativ 1 leds vattnet från Rapasaari brytningsområde via Köyhäjoki och i alternativ 2 via 
Ullava å. I övrigt är alternativ 1 och 2 lika. 
 
Miljökonsekvenser som skall bedömas är  

i konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel 
i konsekvenser för mark, vatten, luft, klimat, växtlighet, organismer och naturens 

mångfald 
i konsekvenser för samhällsstruktur, byggnader, landskap, stadsbild och kultur-

miljö 
i konsekvenser för utnyttjande av naturresurser, 

samt hur dessa sinsemellan påverkar varandra 
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Speciellt följande konsekvenser skall bedömas: 
i konsekvenser för yt- och grundvatten, 
i buller och damm, 
i trafiken och dess konsekvenser, 
i risker för miljöskador samt 
i konsekvenser för landskapet 

 
Enligt bedömningsprogrammet är projektets största konsekvenser de som drabbar vatten-
dragen. I MKB-förfarandet beaktas att de planerade brytningsområdena tillsammans kan ge 
upphov till kumulativa effekter och att torvproduktionen på samma område också orsakar 
miljökonsekvenser. 
 
Miljökonsekvensbedömningen görs under åren 2014-2015. 
 
Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende 14.2-14.3.2014 i 
Kaustby, Kronoby och Karleby. Skriftliga ställningstaganden kan inlämnas till Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Södra Österbotten senast 17.3.2014. 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen har inbegärt utlåtanden från kommunstyrelsen och miljö-
nämnden i Kronoby inom samma tid, senast 17.3.2014. 
 
Ett evenemang där projektet presenteras ordnas för allmänheten 20.2.2014 i Kaustby. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av miljökonsekvensbedömningsprogrammet för litiumprovinsen i Mel-
lersta Österbotten och ger synpunkter. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden har tagit del av miljökonsekvensbedömningsprogrammet för litiumpro-
vinsen i Mellersta Österbotten och ger följande utlåtande: 
 
Miljönämnden konstaterar att den planerade malmbrytningen kommer att påverka vat-
tendragen i Nedervetil i Kronoby kommun. Samtliga litiumförekomster som ingår i pro-
jektet ligger inom Perho ås vattendragsområde och vatten från brytningsområdena 
leds antingen via Ullava å eller Köyhäjoki å till Emmes Storträsket eller Storträsket. 
Sjöarna står i förbindelse med varandra och är en del av sjögruppen i mellersta delen 
av Perho å. 
 
Alternativen som enligt bedömningsprogrammet skall utredas är enligt miljönämn-
dens mening mycket lika. Endast avledandet av vatten från Rapasaari brytningsområ-
de skiljer alternativ 1 från alternativ 2. I alternativ 1 leds vattnet via Köyhäjoki å och i 
alternativ 2 via Ullava å. Slutlig recipient i båda alternativen är sjögruppen i mellersta 
delen av Perho å. Miljönämnden anser att i miljökonsekvensbedömningen borde utre-
das även andra alternativ, med syfte att minska belastningen på nämnda sjögrupp. 
 
Enligt bedömningsprogrammet skall de kumulativa effekter som kan uppstå då malm-
brytning sker på flera områden bedömas. Man kommer också att beakta den omfat-
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tande torvproduktion som pågår på närliggande områden. Miljönämnden poängterar 
vikten av att dessa faktorer utreds noggrant. 
__________ 
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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: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 4 
 
 
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: 4 
 
 
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: 
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. 


