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35 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Daniel Furu och Inger Wistbacka till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 5/2012

37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser, utredning av mar-
kens tillstånd/Kronoby Skrot Ab

Miljönämnden beviljade i 15 § 26.3.2013 miljötillstånd för Kronoby Skrot Ab:s verksamhet på
lägenheten Halltomt RNr 14:12 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun, adress Fiskarholmsvägen
20, 68500 Kronoby. Tillståndet gäller yrkesmässig mottagning, lagring och behandling av
metallskrot, betong- och tegelavfall samt träavfall.

Tillståndsbestämmelse 14 i miljötillståndet lyder:

”En utredning av markens tillstånd på fastigheten bör göras innan behandlingsfälten byggs och ytbe-
läggs. Utredningen bör göras i samråd med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
samt i enlighet med den plan som uppgjorts av Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy 18.10.2012,
med följande tillägg:

- Undersökningen bör utvidgas så, att prov tas även från fält III samt från området mellan
skrothandeln och grannlägenheterna på den västra sidan. Provtagningen bör utföras så
att skogen påverkas så lite som möjligt.

- Provgroparna bör vara tillräckligt djupa.

- Minst 20 % av proven som analyserats i fält bör kontrolleras i ackrediterat laboratorium.

Rapporten från utredningen skall sändas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
samt till miljönämnden i Kronoby, senast 31.10.2013. Närings-, trafik- och miljöcentralen tar ställning
till om sanering av marken är nödvändig och ger vid behov ett åläggande. Miljönämnden kan vid be-
hov ge kompletterande bestämmelser på basen av resultaten.”

En undersökning av marken på området gjordes hösten 2013 av Golder Associates Oy, på
uppdrag av Kronoby Skrot Ab. En undersökningsrapport inlämnades till miljönämnden
14.1.2014. Rapporten sändes även till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbot-
ten med begäran om utlåtande.

Rapporten med bilagor 1 och 2 (endast på finska) bifogas som bilaga 1/37 § av den
26.8.2014. Bilagorna 3 och 4 innehåller analysresultat respektive fotografier och finns till på-
seende på sammanträdet.

För provtagningen grävdes 16 provgropar till max. 1,3 m djup. Man tog 37 jordprov som ana-
lyserades i fält. En del av proven kontrollerades i laboratorium. Enligt undersökningsrappor-
ten överskreds de övre riktvärdena, som gäller på icke känsliga områden (hänv. statsrådets
förordning 214/2007), beträffande oljekolväten, metaller och PCB-föreningar. Markens fyll-
nadsjordskikt kan anses vara förorenat på ett utbrett område, även med beaktande av områ-
dets nuvarande användning. I de flesta provgroparnas fyllnadsjordskikt påträffades avfall i
någon mån (bl.a. glasfiber, metall, tegel, asfalt). I tre av provgroparna på den västra och den
östra utkanten av området var marken ren. Enligt rapporten finns det inget behov av omedel-
bara saneringsåtgärder, eftersom verksamheten på området fortsätter i nuvarande form. En
riskbedömning borde dock göras för att definiera behovet av sanering. Ifall grävarbeten görs
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på området som konstaterats vara förorenat, bör grävmassorna levereras till en mottag-
ningsplats med tillstånd att ta emot dem. Jordmassor som man har tänkt använda på områ-
det bör kontrolleras med avseende på förorenande ämnen innan de används. Ifall jorden
konstateras vara förorenad bör man söka tillstånd för återvinningen eller föra jorden till en
behörig mottagningsplats. Sanering av förorenad mark är tillståndspliktig verksamhet. Till-
stånd beviljas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten på basen av anmä-
lan gjord av verksamhetsidkaren.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 31.7.2014 gett ett utlåtande om
undersökningsrapporten. Utlåtandet (endast på finska) bifogas som bilaga 2/37 § av den
26.8.2014. NTM-centralen konstaterar att det finns behov av att sanera marken på området.
De övre riktvärdena för förorenande ämnen, som enligt statsrådets förordning 214/2007 gäll-
er på industriområden, överskrids på flera ställen. Dessutom överskrids gränsvärdena för
farligt avfall.

NTM-centralen godkänner inte att jordmassor som innehåller föroreningar i en mängd som
överskrider de övre riktvärdena lämnas kvar på gårdsplanen under t.ex. asfalt eller fyllnads-
jord, eftersom åtgärden anses vara inkapsling av förorenad mark, för vilket krävs tillstånd
från Regionförvaltningsverket. Enligt NTM-centralens uppfattning är gårdsplanen inte ett så-
dant område, där man av byggnads- eller grävtekniska skäl kan lämna kvar föroreningar som
överstiger de övre riktvärdena i marken. Därtill kan man inte på något område godkänna att
farligt avfall i halter som överstiger gränsvärdena lämnas kvar i marken, ens efter en precise-
rande riskbedömning.

NTM-centralen konstaterar att en anmälan om sanering av förorenad mark i enlighet med 78
§ miljöskyddslagen (86/2000) bör göras. Anmälan bör lämnas in till Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen i Södra Österbotten för behandling senast 31.12.2014. De jordmassor som finns
lagrade i hopar på området bör undersökas med avseende på föroreningar innan anmälan
om sanering av förorenad mark lämnas in. Undersökningsresultaten bör tillställas NTM-
centralen. Sanering av förorenad mark eller grävning med avsikt att flytta jorden är tillstånds-
pliktiga åtgärder och får inte utföras utan NTM-centralens godkännande.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av rapporten som Kronoby Skrot Ab låtit göra gällande undersökning
av marken, samt av Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande, och antecknar dem för
kännedom. Miljönämnden konstaterar att Kronoby Skrot Ab fullföljt åläggandet enligt be-
stämmelse 14 i miljötillståndet. Inget behov av kompletterande bestämmelser från nämndens
sida föreligger för tillfället. Nämnden följer med hur saneringen av marken på området fram-
skrider.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 6/2014

38 §. MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING Närings-, trafik- och miljöcentralens utlå-
tande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet för litiumprovinsen i Mel-
lersta Österbotten/Keliber Oy

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 14.5.2014 i egenskap av kon-
taktmyndighet gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Keliber
Oy:s litiumprovinsprojekt i Mellersta Österbotten. Utlåtandet har kungjorts 30.6-31.7 på de
officiella anslagstavlorna i Kaustby och Kronoby kommuner samt i Karleby stad. Ett utdrag ur
utlåtandet bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/38 § av den 26.8.2014.

Kontaktmyndigheten påtalar ett flertal brister i bedömningsprogrammet. Bl.a. är avgräns-
ningen av projektområdet oklar och dagbrotten har presenterats som separata områden,
trots att helheten har omfattande konsekvenser för miljön. Alternativen är knappa och kon-
taktmyndigheten föreslår flera underalternativ. Alternativa rutter för avledande av vatten bör
granskas. Det är också skäl att granska miljökonsekvenserna för Ullava å och Köyhäjoki med
bifåror men även Storträsket och Emmes-Storträsket samt Perho ås nedre lopp ända ut till
åmynningen.

Kontaktmyndigheten anser att bedömningsprogrammet i tillräcklig mån täcker de ämnesom-
råden som MKB-lagstiftningen fordrar i programskedet, och det kan kompletteras. Kontakt-
myndigheten förutsätter att korrigeringar, kompletteringar och preciseringar som framförts av
kontaktmyndigheten eller i de utlåtanden (18 st.) och åsikter (2 st.)som har lämnats in beak-
tas i det fortsatta arbetet.

Miljönämnden gav ett utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet i 11 §
18.2.2014:

”Miljönämnden konstaterar att den planerade malmbrytningen kommer att påverka vattendragen i
Nedervetil i Kronoby kommun. Samtliga litiumförekomster som ingår i projektet 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 sjögrup-
pen i mellersta delen av Perho å.

Alternativen som enligt bedömningsprogrammet skall utredas är enligt miljönämndens mening mycket
lika. Endast avledandet av vatten från Rapasaari brytningsområde 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 alternati-
ven är sjögruppen i mellersta delen av Perho å. Miljönämnden anser att i miljökonsekvensbedömning-
en borde utredas även andra alternativ, med syfte att minska belastningen på nämnda sjögrupp.

Enligt bedömningsprogrammet skall de kumulativa effekter som kan uppstå då malmbrytning sker på
flera områden bedömas. Man kommer också att beakta den omfattande torvproduktion som pågår på
närliggande områden. Miljönämnden poängterar vikten av att dessa faktorer utreds noggrant.”

Miljönämndens åsikter har beaktats i kontaktmyndighetens utlåtande.

Den information som miljökonsekvensbedömningsförfarandet hittills gett ligger som grund för
nästa skede, då det egentliga bedömningsarbetet görs och sökanden sammanställer resulta-
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ten i en miljökonsekvensbeskrivning. Den lämnas in till kontaktmyndigheten, som kungör den
och begär nya utlåtanden. Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten, med
beaktande av inkomna synpunkter, ger sitt utlåtande om beskrivningen. Därefter kan miljötill-
stånd sökas för verksamheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om miljökonsekvens-
bedömningsprogrammet för litiumprovinsen i Mellersta Österbotten för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 11/2014

39 §. UTLÅTANDE Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och
Österbotten 2014-2020 samt analys av verksamhetsmiljön och utgångspunk-
terna

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har sänt för kommentar den gemen-
samma miljöstrategin för regionens NTM-centraler och landskapsförbund under perioden
2014-2020, samt analysen av verksamhetsmiljön och utgångspunkterna som ligger till grund
för strategin.

Miljöstrategins vision fram till år 2030 är att regionen ska utvecklas till en europeisk före-
gångsregion för hållbar utveckling. I strategin finns fem olika teman:

 Vattenstatus och hantering av översvämningsrisker,
 Den bebyggda miljöns livskraft,
 Utsläppssnålhet och bekämpning av klimatförändringen,
 Mångfalden tryggas, samt
 Miljömedvetenheten främjas.

De strategiska målen, åtgärderna och uppföljningsindikatorerna i varje tema har behandlats i
temaforum under ledning av temaledare. En omfattande skara representanter för intresse-
grupperna har deltagit i forumen. Utkastet till miljöstrategi har behandlats och bearbetats på
ett gemensamt möte mellan landskapsförbunden och NTM-centralen i Österbotten våren
2014.

Miljöstrategin samt analysen av verksamhetsmiljön och utgångspunkterna sänds till nämnd-
medlemmarna per e-post tillsammans med föredragningslistan. Ett utdrag ur miljöstrategin
bifogas till protokollet som bilaga 1/39 § av den 26.8.2014:

 innehållsförteckning (sid. 1),
 förord (sid 1-2.)
 bakgrund (sid. 2-4)
 temavisa visioner, mål och åtgärder (sid.5-7, 12-13, 17-18, 20-22, 25-27)
 miljöbarometern (sid. 32-36)

Miljöstrategin samt analysrapporten finns i sin helhet till påseende på sammanträdet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ber samtidigt om synpunkter på huruvida det är en bra
och fungerande lösning att hålla de två ovan nämnda handlingarna isär eller om det skulle
vara bättre att förena dem till ett enhetligt miljöstrategidokument.

Utlåtanden kan lämnas in senast 30.9.2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:
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Miljönämnden tar del av miljöstrategin för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Ös-
terbotten 2014-2020 samt av analysen som ligger till grund för strategin, och ger synpunkter.

BESLUT:

Miljönämnden tog del av handlingarna och diskuterade ärendet. Miljönämnden valde
att inte ge något utlåtande.
__________
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40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Helmer Lundström, Nedervetil
o Markus Hästö och Mikaela Sjöblom, Kronoby

 Resultat från Nablabs, Ahma, Pöyry, Österbottens vatten och miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, inkommande och utgå-

ende samt slamanalys, 17.6.2014
o Avloppsvattenkontroll, Oy Ahlskog Leather Ab, inkommande samt förluftning vid

reningsverket, 17.6.2014
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 11.6,

23.7.2014
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 9.6.2014
o Kontroll av Tössbacka avstjälpningsplats, 12.5.2014
o Kontroll av Nedervetil avstjälpningsplats, 12.5.2014
o Vattenundersökningar, Larsmosjön, maj, juni, juli 2014
o Rapport över förhandskontroll för byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk,

Oy Herrfors Ab
o Rapport över kontrollen av Larsmo-Öjasjön år 2013
o Rapport över bottendjursundersökning i Larsmo-Öjasjön år 2013

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 18.6.2014 om dikning/vattenbyggnadsarbete/Viitavesibäcken, Neder-

vetil
o Utlåtande 19.6.2014 om vattenbyggnadsarbete/Bessman, Larsmosjön, Kronoby
o Utlåtande 25.6.2014 om vattenbyggnadsarbete/Rekijärv, Terjärv
o Utlåtande 3.7.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning. Vattnet

rinner via Lanjärvbäcken till Stora Lanjärv och vidare till Kronoby å.
o Utlåtande 5.8.2014 om slutrapporten och riskbedömningen gällande saneringen

av jordmånen och grundvattnet vid bränsledistributionsstationen på Murickvä-
gen 1 i Nedervetil

o Beslut 23.7.2014 om godkännande av ändring av den fiskeriekonomiska kon-
trollplanen för Öjasjöns fiskväg för åren 2014-2019

o Beslut 6.8.2014 om godkännande av den fiskeriekonomiska samkontrollplanen
för Esse, Kronoby och Purmo åar för åren 2014-2017 (2018)

 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 1 st.

 Kurser
o Uusi ympäristönsuojelulaki, Tammerfors, 16.9.2014
o Lammin päivät, 1-2.10.2014

BESLUT:

Antecknades för kännedom.



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
26.8.2014

Sida
5/104

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.9.2014

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

41 §. 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: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

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:
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 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get.


