
KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
4.11.2014

Nr
7/2014
Sida
7/123

Sammanträdestid Tisdagen den 4 november 2014 kl. 10.00-11.45

Sammanträdesplats Kommungården, biblioteket

Beslutande:

Broända, Helena
Wistbacka, Inger, frånv.
Enfors, Vidar, frånv.
Furu, Daniel, frånv.
Vigård, Jan-Erik

Ersättare:

Flöjt, Jessica
Slotte, Margareta
Herranen, Teuvo
Sjölund, Jan, frånv.
Koivusalo, Mats

Övriga närvarande:

Byggmästar, Liane
Skullbacka, Bengt-Johan
Djupsjöbacka, Michael
Björkgård, Karin

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsens representant
kommundirektör
miljövårdssekreterare

Paragrafer: 50-59 §.

Underskrifter: Ordförande:

Helena Broända

Protokollförare:

Karin Björkgård

Protokolljustering
plats och tid:

Kronoby, den 2014

Margareta Slotte Teuvo Herranen

Protokollet framlagt
till påseende,
plats och tid:

Intygar, underskrift,
tjänsteställning

Kronoby, den 2014

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare



KRONOBY KOMMUN
Organ

MILJÖNÄMNDEN

KALLELSESIDA
Utfärdat

28.10.2014

Sida

7/124

Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 1 december 2014
Kommungården

Ordförande

Helena Broända

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Karin Björkgård, miljövårdssekreterare

Sammanträdestid Tisdagen den 4 november 2014 kl. 10.00-11.45

Sammanträdesplats Kommungården, biblioteket

Ärendets
nummer

Ärende

50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
51 §. PROTOKOLLJUSTERING
52 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Delegering av behörighet till

tjänsteinnehavare
53 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana på

grundvattendamm vid Riska stadsväg i Kronoby/Nedervetil Sportbilister –86
r.f.

54 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana ovanom Kaitfors
kraftverk, Perho å/Nedervetil Sportbilister –86 r.f.

55 §. UTLÅTANDE Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i Mellersta
Österbotten

56 §. UTLÅTANDE Ansökan om tillstånd för fiskeriekonomisk restaurering av
Kronoby å på Kronoby delägarlags område

57 §. PROJEKT Österbottens Jässi, avloppsrådgivning på glesbygden,
mellanrapport

58 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
59 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Margareta Slotte och Teuvo Herranen till protokolljusterare.
__________
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52 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Delegering av behörighet till tjänsteinneha-
vare

Miljönämnden har senast i 21 § 24.3.2009 fattat beslut om delegering av befogenheter till
tjänsteinnehavare. Beslutet gäller behörighet på olika områden inom miljövård och miljöhäl-
sovård. Eftersom uppgifterna inom miljöhälsovård numera är överförda till Mellersta Öster-
bottens miljöhälsovård och det även har skett betydande ändringar i lagstiftningen, finns det
behov av att uppdatera delegeringsbeslutet.

I 7 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986) stadgas om den kommunala
miljövårdsmyndighetens rätt att överföra sin befogenhet till en tjänsteinnehavare. Fullmäktige
kan berättiga den kommunala miljövårdsmyndigheten att delegera beslutanderätten till en
underlydande tjänsteinnehavare, om inte något annat stadgas i lag. Befogenheter kan dock
inte delegeras till en tjänsteinnehavare i ärenden som gäller utövande av administrativt
tvång. En tjänsteinnehavare till vilken delegeras beslutanderätt som tillkommer den kommu-
nala miljövårdsmyndigheten skall ha den kompetens som förutsätts för uppgiften. På en
tjänsteinnehavare som anförtros en uppgift tillämpas vad som stadgas om den myndighet
som annars sköter uppgiften samt om sökande av ändring i dess beslut.

Fullmäktige i Kronoby har berättigat miljönämnden att delegera uppgifter och beslutanderätt
till nämnden underlydande tjänsteinnehavare genom att godkänna kommunens förvaltnings-
stadga 25.3.2010, 19 §. Enligt 98 § i förvaltningsstadgan kan delegering ske i enlighet med
gällande lagstiftning inom nämndens ansvarsområde.

I den nya miljöskyddslagen (527/2014) hänvisas till 7 § i lagen om kommunernas miljövårds-
förvaltning gällande den kommunala miljövårdsmyndighetens rätt att överföra sin behörighet
till en tjänsteinnehavare.

I 24 § avfallslagen (646/2011) stadgas också om delegering med hänvisning till lagen om
kommunernas miljövårdsförvaltning. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan delegera
sin behörighet enligt avfallslagen enligt ovan nämnda principer. Behörighet i ärenden som
innefattar utövning av förvaltningstvång får inte delegeras.

I den nya vattenlagen (587/2011) finns inga särskilda bestämmelser som gäller delegering.
Lagen innehåller inte heller begränsningar som förhindrar att den kommunala miljövårds-
myndigheten delegerar sin behörighet till en tjänsteinnehavare. Samma sak gäller terrängtra-
fiklagen (1710/1995) och sjötrafiklagen (463/1996).

I 21 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) stadgas om överföring av befogenheter
med hänvisning till bestämmelserna i kommunallagen (365/1995).

Listan över delegerade befogenheter från år 2009 bifogas till föredragningslistan som bilaga
1/52 § av den 4.11.2014.

En uppdaterad lista över behörighet som enligt nu gällande lagstiftning kan delegeras inom
miljönämndens nuvarande ansvarsområde bifogas som bilaga 2/52 § av den 4.11.2014.
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ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Miljönämnden delegerar med stöd av 7 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
(64/1986) samt 98 § i Kronoby kommuns förvaltningsstadga behörighet till miljövårdssekrete-
raren i enlighet med bilaga 2/52 § av den 4.11.2014.

Genom beslutet upphävs miljönämndens beslut 21 § 24.3.2009.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 9/2014

53 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana på grundvattendamm
vid Riska stadsväg i Kronoby/Nedervetil Sportbilister –86 r.f.

Ärende

Ansökan om tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för anordnande av tävlingar
med motordrivna fordon på isen på en grundvattendamm på ett marktäktsområde vid Riska
stadsväg i Kronoby i Kronoby kommun.

Sökande

Nedervetil Sportbilister –86 r.f.
Skalasvägen 1
68500 KRONOBY

Kontaktperson Kristian Strandvall.

Skyldighet att söka tillstånd

Enligt 30 § terrängtrafiklagen skall, för återkommande eller permanent anordnande av täv-
lingar eller övningar med motordrivna fordon i samma terräng, tillstånd sökas hos den kom-
munala miljövårdsmyndigheten. Tillstånd behövs inte för ett område som i en detaljplan har
reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket har beviljats miljötillstånd enligt miljö-
skyddslagen.

Beviljade tillstånd

På området har inte tidigare ordnats motsvarande verksamhet.

Verksamhetens placering

Isbanan plogas upp på en grundvattendamm på ett marktäktsområde vid Riska stadsväg,
mellan riksväg 8 och Langtågsvägen i Kronoby. I ansökan har inte närmare angivits hur ba-
nan kommer att dras, då det kan avgöras först då man känner till hur iskvaliteten påverkas
av eventuella grundvattenströmmar på området. Inom en radie på ca 800 m från området
finns tre året runt bebodda bostadshus, samt två pälsdjursfarmer. Grundvattendammen är
omgiven av skog och marktäktsområden. Området är oplanerat.

Placeringen av isbanan framgår av kartorna i bilaga 1/53 § av den 4.11.2014.

Beskrivning av verksamheten

Enligt ansökan planerar man att genomföra 4-6 tävlingar under tiden 1.1-31.3.2015. Isläget
avgör när tävlingar kan ordnas.Tävlingarna arrangeras på lördagar eller söndagar kl. 9.00-
16.00.
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Tävlingarna är s.k. uthållighetskörning, som innebär att man kör i fyra timmar och det lag
som har kört flest varv vinner. Banan utformas för att passa denna typ av körning och för att
hålla farten nere. Farten är uppskattningsvis som högst 60 km/h. Bilarna som används är
vanliga personbilar med vanliga vinterdäck.

En depå iordningställs på fast mark intill banan. Byte av chaufför under tävlingen sker i de-
pån på ett skilt utmärkt åskådarfritt område.

Områdena får enligt ansökan inte användas av andra motorfordon än de som deltar i tävling-
arna, med undantag av de fordon som används för plogning och skötsel av banan. Banan
kan användas för t.ex. skridskoåkning mellan tävlingarna.

Verksamhetens miljöpåverkan

Enligt ansökan torde trafikarrangemangen inte ha någon påverkan på miljön. Under alla täv-
lingsbilar och servicebilar som står parkerade på isen finns en presenning eller kartong ifall
någon bil skulle läcka.

Sökanden har tidigare gjort en mätning av bullernivån under en tävlingsdag på olika ställen
runt en motsvarande bana på ett annat område. Ljudnivån vid de närmaste grannarnas
gårdsplaner var så låg att mätaren inte gav utslag. Vidare mättes ljudnivån på varje bil.

Verksamheten förorsakar utsläpp i form av avgaser.

Tillströmningen av publik under en tävlingshelg är förhållandevis liten. Uppgifter om hur av-
fallshanteringen ordnas framgår inte av ansökan.

Förhindrande av olägenheter

Bilarna besiktas före starten för att upptäcka eventuella läckage. Inga läckage tillåts. Ljud-
dämpningen måste vara effektiv. Bilarnas lampor tejpas för att undvika glassplitter på banan.
Efter en tävling kontrolleras noga att inga bildelar finns kvar på isen.

Tillstånd av områdets ägare eller innehavare

Samtliga vattenägare som berörs av ansökan, 3 st., har gett sitt skriftliga tillstånd till verk-
samheten.

Ärendets behandling

Ansökan har anhängiggjorts 13.8.2014. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiel-
la anslagstavla under tiden 4-17.10.2014, samt genom annonser i Österbottens Tidning och
Keskipohjanmaa 3.10.2014. De närmaste fast bosatta grannarna samt ägarna till pälsdjurs-
farmerna i närheten har delgivits kungörelsen per brev 2.10.2014. Under fatalietiden (14 da-
gar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.
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MILJÖVÅRDSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Nedervetil Sportbilister –86 r.f. tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen
(1710/1995) för anordnande av tävlingar med motordrivna fordon på isen på en grundvatten-
damm på ett marktäkstområde vid Riska stadsväg mellan riksväg 8 och Langtågsvägen i
Kronoby, Kronoby kommun. Platsen framgår av kartorna i bilaga 1/53 § av den 4.11.2014

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Isbanan får användas för övnings- eller tävlingskörning under max. 6 lördagar
eller söndagar under tiden 1.1-31.3.2015. Körning får pågå kl. 09.00-16.00. Under
andra tider får endast fordon som behövs för plogning och service köras på banan.
Området skall däremellan vara stängt och tillträde förhindras på ett sakenligt sätt. Bi-
lar får inte lämnas kvar på området efter avslutad övning eller tävling.

2. Uppbevaring av bränsle, olja eller andra miljöfarliga vätskor på området är inte
tillåten. Under alla bilar som står parkerade på isen skall finnas presenning eller
skyddspapp.

3. Tillståndsinnehavaren skall se till att de bilar som ges tillträde till banan har än-
damålsenliga skyddskonstruktioner för att förhindra utsläpp av olja, ackumulatorsyra
eller andra miljöfarliga ämnen.

4. I händelse av olyckssituationer och läckage av bränsle, olja eller andra miljöfar-
liga vätskor bör det på området finnas lätt tillgänglig släckningsutrustning samt till-
räckliga mängder uppsugningsmaterial, så att vätskan snabbt kan sugas upp och tas
tillvara. Vid läckage skall det ämne som runnit ut omedelbart tas om hand och till-
sammans med eventuell förorenad mark eller is transporteras till en anläggning som
har tillstånd att ta emot avfallet.

5. Avfall får inte lagras på området, utan bör transporteras bort efter varje övning
eller tävling. Avfallet skall sorteras enligt gällande avfallshanteringsbestämmelser.
Tillståndsinnehavaren skall se till att avfallet levereras till en anläggning som har till-
stånd att ta emot avfallet.

6. Bilarna som används skall vara försedda med effektiva ljuddämpare. På gårds-
planen intill närmaste bostadshus får ljudnivån från verksamheten inte överstiga 60
dB (LAFmax). Bullernivån bör vid behov kontrolleras på ett tillförlitligt sätt under pågå-
ende körningar.

7. Tillståndsinnehavaren bör föra bok över verksamheten. Ur bokföringen skall
framgå följande:

- antal dagar då isbanan har varit i användning, samt tidpunkt då banan har varit
öppen

- antal bilar som har använt banan
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- uppgifter om eventuella olyckor, t.ex. läckage
- uppgifter om eventuella bullermätningar

Bokföringen skall vid behov kunna företes myndigheterna. Ett sammandrag av
uppgifterna bör tillställas miljönämnden senast 30.4.2015. Olyckshändelser och läck-
age bör utan dröjsmål anmälas till miljönämnden samt till brand- och räddningsmyn-
digheterna.

8. Då verksamheten avslutas skall området omedelbart saneras och sättas i så-
dant skick att hälsan eller miljön inte orsakas någon skada. Kompletterande bestäm-
melser kan vid behov ges om åtgärder efter att verksamheten upphört.

9. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att verksamheten sker i enlighet med detta
tillstånd. Tillståndsinnehavaren skall se till att information om föreskrifter som gäller
för verksamheten på isbanan ges åt samtliga användare.

Motiveringar

Förutsättningar för att tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen skall beviljas är att evenemanget
uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och inte medför oskäligt men för naturen eller den övriga
miljön, för fisket, bosättningen, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse,
samt att områdets ägare eller innehavare har givit skriftligt tillstånd till verksamheten.

Miljönämnden har genom tillståndsbestämmelser ställt krav på verksamheten för att säker-
ställa att förutsättningar finns.

Verksamheten har tidsmässigt begränsats för att förhindra att den blir oskäligt störande för
omgivningen. Då verksamheten inte är igång skall banan vara ordentligt stängd, så att obe-
höriga inte kan ta sig in med någon typ av fordon och köra på banan. (1)

Kravet på tätt underlag och hantering av miljöfarliga vätskor har getts för att förhindra förore-
ning av miljön. Verksamheten pågår under korta tidsperioder, varför det inte finns behov av
att uppbevara miljöfarliga ämnen på området. (2)

Tillståndsinnehavaren ansvarar för att fordonen är i sådant skick att risken för förorening mi-
nimeras. Bilarna besiktas före starten. (3)

På området bör finnas beredskap att vid eventuella olyckor snabbt vidta åtgärder för att mi-
nimera riskerna för hälsa och miljö. (4)

I all verksamhet skall prioritetsordningen enligt avfallslagen iakttas. Avfall får inte överges
eller behandlas på ett okontrollerat sätt. Avfall får överlämnas endast till en behörig mottaga-
re. (5)

Med beaktande av verksamhetens art är det nödvändigt att ställa krav på begränsning av
bullret som sprids i omgivningen. Statsrådets beslut om riktvärden för buller (993/1992) gäller
inte motorsportbanor, men riktvärdena ger ändå en uppfattning om var gränsen går för att
förhindra bullerolägenhet och säkra trivseln i omgivningen (Hänv. VFD:s beslut nr 03/0272/2,
10.10.2003). Miljönämnden kan vid behov ålägga tillståndsinnehavaren att låta utföra mät-
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ningar för att kontrollera bullernivån. Mätningen bör göras av en utomstående sakkunnig per-
son. (6)

Bestämmelsen gällande bokföring har getts för att underlätta övervakningen. På basen av
uppgifterna kan tillståndsmyndigheten bedöma om verksamheten har bedrivits i enlighet med
tillståndet och om de övriga tillståndsbestämmelserna har följts. (7)

Verksamheten är tillfällig. Bestämmelsen som gäller eftervård behövs för att säkerställa att
förorenande ämnen inte lämnas i miljön. Miljönämnden kan vid behov ge kompletterande
bestämmelser om åtgärder efter att verksamheten upphört. (8)

Tillståndsinnehavaren ansvarar för att alla som använder isbanan följer bestämmelserna i
tillståndet. Genom att ge tillräcklig information till deltagarna kan arrangörerna säkerställa att
alla känner till vilka regler som gäller för verksamheten och kräva att de följs. (9)

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft till 31.3.2015.

Tillämpade lagrum

Terrängtrafiklagen (1710/1995) §§ 2, 3, 30, 31
Avfallslagen (646/2011) § 8, 13, 29

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Då besvärstiden beräknas
skall den dag då delgivningen sker inte medräknas.

Delgivning av beslutet

Sökanden

Under diskussionen i miljönämnden föreslår Jan-Erik Vigård att annonskostnaderna fakture-
ras sökanden. Samtliga medlemmar understöder förslaget.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt miljövårdssekreterarens förslag, med tillägg att annons-
kostnaderna faktureras sökanden.
__________

Rättat beslut 62 § 16.12.2014.
__________
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Dnr: MILJ 10/2014

54 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana ovanom Kaitfors kraft-
verk, Perho å/Nedervetil Sportbilister –86 r.f.

Ärende

Ansökan om tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för anordnande av tävlingar
med motordrivna fordon på isen på sjön ovanom Kaitfors kraftverk i Perho å i Nedervetil i
Kronoby kommun.

Sökande

Nedervetil Sportbilister –86 r.f.
Skalasvägen 1
68500 KRONOBY

Kontaktperson Kristian Strandvall.

Skyldighet att söka tillstånd

Enligt 30 § terrängtrafiklagen skall, för återkommande eller permanent anordnande av täv-
lingar eller övningar med motordrivna fordon i samma terräng, tillstånd sökas hos den kom-
munala miljövårdsmyndigheten. Tillstånd behövs inte för ett område som i en detaljplan har
reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket har beviljats miljötillstånd enligt miljö-
skyddslagen.

Beviljade tillstånd

Motsvarande verksamhet har tidigare bedrivits på området som enstaka evenemang, för vil-
ka tillstånd inte har krävts.

Verksamhetens placering

Isbanan dras upp på den södra delen av bassängen ovanom Kaitfors kraftverk i Perho å,
Nedervetil. Avståndet till närmaste året runt bebodda bostadshus är ca 1,2 km. Ett fritidshus
finns på ca 280 m avstånd och två andra på ca 660 m avstånd. En pälsdjursfarm finns ca 1,1
km nordväst om den planerade isbanan. I övrigt är platsen omgiven av skog.

På området finns en gällande stranddelgeneralplan. Inga skyddsreserveringar har gjorts på
platsen där isbanan planeras.

Placeringen av isbanan framgår av kartorna i bilaga 1/54 § av den 4.11.2014.
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Beskrivning av verksamheten

Enligt ansökan planerar man att genomföra 4-6 tävlingar under tiden 1.1-31.3.2015. Isläget
avgör när tävlingar kan ordnas.Tävlingarna arrangeras på lördagar eller söndagar kl. 9.00-
16.00.

Tävlingarna är s.k. uthållighetskörning, som innebär att man kör i fyra timmar och det lag
som har kört flest varv vinner. Banan utformas för att passa denna typ av körning och för att
hålla farten nere. Farten är uppskattningsvis som högst 60 km/h. Bilarna som används är
vanliga personbilar med vanliga vinterdäck.

En depå iordningställs intill banan. Byte av chaufför under tävlingen sker i depån på ett skilt
utmärkt åskådarfritt område.

Områdena får enligt ansökan inte användas av andra motorfordon än de som deltar i tävling-
arna, med undantag av de fordon som används för plogning och skötsel av banan. Banan
kan användas för t.ex. skridskoåkning mellan tävlingarna.

Verksamhetens miljöpåverkan

Enligt ansökan torde trafikarrangemangen inte ha någon påverkan på miljön. Under alla täv-
lingsbilar och servicebilar som står parkerade på isen finns en presenning eller kartong ifall
någon bil skulle läcka.

Sökanden har tidigare gjort en mätning av bullernivån under en tävlingsdag på olika ställen
runt en motsvarande bana på ett annat område. Ljudnivån vid de närmaste grannarnas
gårdsplaner var så låg att mätaren inte gav utslag. Vidare mättes ljudnivån på varje bil.

Verksamheten förorsakar utsläpp i form av avgaser.

Tillströmningen av publik under en tävlingshelg är förhållandevis liten. Uppgifter om hur av-
fallshanteringen ordnas framgår inte av ansökan.

Förhindrande av olägenheter

Bilarna besiktas före starten för att upptäcka eventuella läckage. Inga läckage tillåts. Ljud-
dämpningen måste vara effektiv. Bilarnas lampor tejpas för att undvika glassplitter på banan.
Efter en tävling kontrolleras noga att inga bildelar finns kvar på isen.

Tillstånd av områdets ägare eller innehavare

Vattenområdets ägare, Oy Perhonjoki Ab, har skriftligen gett sitt tillstånd till verksamheten.

Ärendets behandling

Ansökan har anhängiggjorts 13.8.2014. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiel-
la anslagstavla under tiden 4-17.10.2014, samt genom annonser i Österbottens Tidning och
Keskipohjanmaa 3.10.2014. Under fatalietiden (14 dagar) har inga skriftliga anmärkningar
inkommit.
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Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Nedervetil Sportbilister –86 r.f. tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen
(1710/1995) för anordnande av tävlingar med motordrivna fordon på isen på sjön ovanom
Kaitfors kraftverk i Perho å i Nedervetil i Kronoby kommun. Platsen framgår av bilaga 1/54 §
av den 4.11.2014.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Isbanan får användas för övnings- eller tävlingskörning under max. 6 lördagar
eller söndagar under tiden 1.1-31.3.2015. Körning får pågå kl. 09.00-16.00. Under
andra tider får endast fordon som behövs för plogning och service köras på banan.
Området skall däremellan vara stängt och tillträde förhindras på ett sakenligt sätt. Bi-
lar får inte lämnas kvar på området efter avslutad övning eller tävling.

2. Uppbevaring av bränsle, olja eller andra miljöfarliga vätskor på området är inte
tillåten. Under alla bilar som står parkerade på isen skall finnas presenning eller
skyddspapp.

3. Tillståndsinnehavaren skall se till att de bilar som ges tillträde till banan har än-
damålsenliga skyddskonstruktioner för att förhindra utsläpp av olja, ackumulatorsyra
eller andra miljöfarliga ämnen.

4. I händelse av olyckssituationer och läckage av bränsle, olja eller andra miljöfar-
liga vätskor bör det på området finnas lätt tillgänglig släckningsutrustning samt till-
räckliga mängder uppsugningsmaterial, så att vätskan snabbt kan sugas upp och tas
tillvara. Vid läckage skall det ämne som runnit ut omedelbart tas om hand och till-
sammans med eventuell förorenad mark eller is transporteras till en anläggning som
har tillstånd att ta emot avfallet.

5. Avfall får inte lagras på området, utan bör transporteras bort efter varje övning
eller tävling. Avfallet skall sorteras enligt gällande avfallshanteringsbestämmelser.
Tillståndsinnehavaren skall se till att avfallet levereras till en anläggning som har till-
stånd att ta emot avfallet.

6. Bilarna som används skall vara försedda med effektiva ljuddämpare. På gårds-
planen intill närmaste fritidshus får bullernivån inte överstiga 55 dB (LAFmax). Bullerni-
vån bör vid behov kontrolleras på ett tillförlitligt sätt under pågående körningar.

7. Tillståndsinnehavaren bör föra bok över verksamheten. Ur bokföringen skall
framgå följande:

- antal dagar då isbanan har varit i användning, samt tidpunkt då banan har varit
öppen
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- antal bilar som har använt banan
- uppgifter om eventuella olyckor, t.ex. läckage
- uppgifter om eventuella bullermätningar

Bokföringen skall vid behov kunna företes myndigheterna. Ett sammandrag av
uppgifterna bör tillställas miljönämnden senast 30.4.2015. Olyckshändelser och läck-
age bör utan dröjsmål anmälas till miljönämnden samt till brand- och räddningsmyn-
digheterna.

8. Då verksamheten avslutas skall området omedelbart saneras och sättas i så-
dant skick att hälsan eller miljön inte orsakas någon skada. Kompletterande bestäm-
melser kan vid behov ges om åtgärder efter att verksamheten upphört.

9. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att verksamheten sker i enlighet med detta
tillstånd. Tillståndsinnehavaren skall se till att information om föreskrifter som gäller
för verksamheten på isbanan ges åt samtliga användare.

Motiveringar

Förutsättningar för att tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen skall beviljas är att evenemanget
uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och inte medför oskäligt men för naturen eller den övriga
miljön, för fisket, bosättningen, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse,
samt att områdets ägare eller innehavare har givit skriftligt tillstånd till verksamheten.

Miljönämnden har genom tillståndsbestämmelser ställt krav på verksamheten för att säker-
ställa att förutsättningar finns.

Verksamheten har tidsmässigt begränsats för att förhindra att den blir oskäligt störande för
omgivningen. Då verksamheten inte är igång skall banan vara ordentligt stängd, så att obe-
höriga inte kan ta sig in med någon typ av fordon och köra på banan. (1)

Kravet på tätt underlag och hantering av miljöfarliga vätskor har getts för att förhindra förore-
ning av miljön. Verksamheten pågår under korta tidsperioder, varför det inte finns behov av
att uppbevara miljöfarliga ämnen på området. (2)

Tillståndsinnehavaren ansvarar för att fordonen är i sådant skick att risken för förorening mi-
nimeras. Bilarna besiktas före starten. (3)

På området bör finnas beredskap att vid eventuella olyckor snabbt vidta åtgärder för att mi-
nimera riskerna för hälsa och miljö. (4)

I all verksamhet skall prioritetsordningen enligt avfallslagen iakttas. Avfall får inte överges
eller behandlas på ett okontrollerat sätt. Avfall får överlämnas endast till en behörig mottaga-
re. (5)

Med beaktande av verksamhetens art är det nödvändigt att ställa krav på begränsning av
bullret som sprids i omgivningen. Statsrådets beslut om riktvärden för buller (993/1992) gäller
inte motorsportbanor, men riktvärdena ger ändå en uppfattning om var gränsen går för att
förhindra bullerolägenhet och säkra trivseln i omgivningen (Hänv. VFD:s beslut nr 03/0272/2,
10.10.2003). Miljönämnden kan vid behov ålägga tillståndsinnehavaren att låta utföra mät-
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ningar för att kontrollera bullernivån. Mätningen bör göras av en utomstående sakkunnig per-
son. (6)

Bestämmelsen gällande bokföring har getts för att underlätta övervakningen. På basen av
uppgifterna kan tillståndsmyndigheten bedöma om verksamheten har bedrivits i enlighet med
tillståndet och om de övriga tillståndsbestämmelserna har följts. (7)

Verksamheten är tillfällig. Bestämmelsen som gäller eftervård behövs för att säkerställa att
förorenande ämnen inte lämnas i miljön. Miljönämnden kan vid behov ge kompletterande
bestämmelser om åtgärder efter att verksamheten upphört. (8)

Tillståndsinnehavaren ansvarar för att alla som använder isbanan följer bestämmelserna i
tillståndet. Genom att ge tillräcklig information till deltagarna kan arrangörerna säkerställa att
alla känner till vilka regler som gäller för verksamheten och kräva att de följs. (9)

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft till 31.3.2015.

Tillämpade lagrum

Terrängtrafiklagen (1710/1995) §§ 2, 3, 30, 31
Avfallslagen (646/2011) § 8, 13, 29

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Då besvärstiden beräknas
skall den dag då delgivningen sker inte medräknas.

Delgivning av beslutet

Sökanden

Under diskussionen i miljönämnden föreslår Jan-Erik Vigård att annonskostnaderna fakture-
ras sökanden. Samtliga medlemmar understöder förslaget.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt miljövårdssekreterarens förslag, med tillägg att annons-
kostnaderna faktureras sökanden.
__________

Rättat beslut 63 § 16.12.2014.
__________
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Dnr: MILJ 13/2014

55 §. UTLÅTANDE Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i Mellersta Öster-
botten

Avtalet för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten trädde
i kraft 1.1.2010. P.g.a. ändringar i lagstiftningen är det skäl att granska avtalet. Med avtalet
säkerställs att miljö- och hälsoskyddet ordnas på det sätt som bestäms i lagen om samar-
betsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009).

Miljöhälsovårdsnämnden i Karleby har 23.9.2014 godkänt ett förslag till uppdatering av avta-
let. Stadsstyrelsen har 6.10.2014 beslutat att ge avtalet till stadsfullmäktige för godkännande
samt att sända avtalet till avtalskommunerna för behandling.

Det uppdaterade avtalet bifogas som bilaga 1/55 § av den 4.11.2014. Till föredragningslistan
bifogas som bilaga 2/55 § av den 4.11.2014 det tidigare avtalet på finska, av vilket framgår
vilka ändringar som har gjorts.

Ett fel i punkt 2 i avtalet har rättats under beredningen av ärendet till miljönämnden;
(410/2010)(410/2009). I punkt 13 kommer ordalydelsen ”Arbetsgruppen för utredning av
matförgiftningar” ännu att uppdateras till ”Arbetsgruppen för utredning av epidemier”, enligt
uppgift från Mellersta Österbottens miljöhälsovård 23.10.2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden föreslår att det uppdaterade avtalet i bilaga 1/55 § av den 4.11.2014 god-
känns.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 14/2014

56 §. UTLÅTANDE Ansökan om tillstånd för fiskeriekonomisk restaurering av Krono-
by å på Kronoby delägarlags område

Norra svenska fiskeområdet ansöker hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
om tillstånd att utföra fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Kronoby delägarlags
område i Kronoby. Kronoby ås fiskeriekonomiska tillstånd har försämrats till följd av bland
annat ett flertal åtgärder som vidtagits för torrläggning och reglering. Målet med forsrestaure-
ringen, som ingår i helhetsplanen för Kronoby å, är att återställa fiskarnas lekområden och
andra revir, förstärka fisk- och kräftbestånden, utveckla möjligheterna till användning i re-
kreationssyfte samt att skydda, bevara och utveckla ett ålandskap i naturtillstånd. De forsar
som skall restaureras är Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors och Långfors. Arbe-
tena planeras att utföras under lågvattenperioder åren 2016-2017. Motsvarande restaurering
gjordes i Terjärv åren 2010 och 2012.

Restaureringsåtgärderna omfattar utformning av fårans stensättning och byggande av lek-
bottnar. Åtgärderna utförs med grävmaskin under ledning av en person som är väl förtrogen
med fiskeriekonomiska restaureringar. Man har med markägarna och vattenområdesägarna
kommit överens om restaureringsåtgärderna. Innan arbetena inleds överenskoms med
markägarna om vilka vägar arbetsmaskinerna skall färdas.

Restaureringen är dimensionerad enligt lågvattenföring. Restaureringen påverkar inte flöde-
na eller vattennivån utanför åtgärdsområdena. De åtgärder som skall genomföras har ingen
negativ inverkan på områdets översvämningsskydd eller dränering av avrinningsområdet. De
åtgärder som skall utföras beräknas inte öka risken för stöpisdammar på områdena. Arbete-
nas inverkan på vattenkvaliteten följs upp genom kontrollundersökningar.

Tack vare restaureringen kommer åavsnittet mellan Stora Hakosk och Långforsen att få ca 4
ha restaurerad forsareal. Arealen på livsmiljöer som är lämpliga för kräfta ökar med ca 2 ha.
Genom en lyckad restaurering har man beräknat uppnå en fiskeriekonomisk nytta om 20 000
€ per år. Kostnadskalkylen för genomförande av arbetet uppgår till 53 000 €. Utvecklingen av
fisk- och kräftstammarna är dock en långvarig process, som förutsätter förutom goda hydro-
logiska och morfologiska omständigheter i forsarna även att vattenkvaliteten bevaras, att det
finns medel för utplanteringar och att vattendragen hålls fria från smitta.

Ansökningshandlingarna hålls framlagda till påseende 29.10-28.11.2014 i kommunkansliet i
Kronoby. Anmärkningar och åsikter kan under samma tid inlämnas till Regionförvaltningsver-
ket i Västra och Inre Finland. Miljönämnden ombeds ge sitt utlåtande om ansökan inom
samma tid.

En karta där de aktuella forsarna finns utmärkta bifogas som bilaga 1/56 § av den 4.11.2014.
Sökandens förslag till tillståndsvillkor bifogas som bilaga 2/56 § av den 4.11.2014. Samtliga
ansökningshandlingar finns till påseende på sammanträdet.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av ansökan och avger utlåtande.

Miljönämnden påpekar att det av ansökningshandlingarna på svenska inte framgår att re-
staureringen vid Krokfors även omfattar bortgrävning av en holme som bildats i ån. Åtgärden
har beskrivits i kompletteringen till ansökan, som finns endast på finska. Miljönämnden anser
att det bör säkerställas att informationen om åtgärden har varit tillräcklig innan tillstånd bevil-
jas. Det bör även säkerställas att avlägsnande av holmen inte strider mot naturvårdslagen
(1096/1996). Miljönämnden har inget att invända mot ansökan i övrigt.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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57 §. PROJEKT Österbottens Jässi, avloppsrådgivning på glesbygden, mellanrapport

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten beviljade 10.4.2014 bidrag till Öster-
bottens vatten och miljö r.f. för fortsatt ordnande av rådgivning i avloppsvattenfrågor på gles-
bygden, projektet Österbottens Jässi. Bidraget beviljades från miljöministeriets anslag för
främjande av miljövård och omfattar totalt 163 000 €.

Rådgivningsprojektet pågår under tiden 1.4.2014-31.3.2015. Projektet erbjuder tvåspråkig
rådgivning i kommunerna Korsholm, Kronoby, Kuortane, Lappajärvi och Evijärvi samt i stä-
derna Karleby och Seinäjoki.

Projektet presenterades närmare för miljönämnden i 25 § 6.5.2014.

För Kronobys del har deltagande i projektet inneburit att en avloppsrådgivare, miljöplanerar-
studerande Michaela Sollberger, har arbetat i kommunen från mitten av maj till slutet av au-
gusti 2014. Hon har sänt brev till 276 fastighetsägare, och erbjudit ett frivilligt rådgivningsbe-
sök utan kostnad. Under sommaren har hon gjort kartläggnings- och rådgivningsbesök på
208 fastigheter och enbart rådgivningsbesök på 5 fastigheter. Dessutom har 4 fastighetsäga-
re fått rådgivning per telefon. Antalet fastigheter som kontaktades blev större än man räkna-
de med då projektet inleddes på våren, man utgick då från ca 250 brev och 130 besök. Be-
sök har gjorts i Småbönders, Furu-Storbacka, Pirttiniemi, Paasila-Dahlbacka, Drycksbäck,
Snåre, Jeussen och Norrby, vid Kaitsjön samt på grundvattenområden. Av alla som fått brev
har 75 % tagit emot rådgivningen, vilket är ett bättre resultat än i de övriga deltagande kom-
munerna.

Kommunen har ställt kontorsutrymme, -material och dator till förfogande, samt bekostat ko-
piering och postning av breven. Kommunen har också bidragit med miljövårdssekreterarens
arbetstid.

Inom projektet har informerats om avloppsfrågor också vid olika evenemang. På Krombida-
gen 5.7.2014 besökte 15 personer Jässi-projektets informationspunkt.

På hela projektområdet har 1 024 rådgivningsbesök gjorts fram till 24.10.2014. Totalt 68 %
av de kontaktade fastighetsinnehavarna har tagit emot rådgivningen. Projektet fortsätter
ännu med informationstillfällen samt sammanställning av resultatmaterial. Bl.a. görs om-
rådeskort upp, med en bedömning av avloppssystemens förnyelsebehov på de besökta fas-
tigheterna. En responsförfrågan sänds till alla fastighetsinnehavare som fått besök, för att
utreda om rådgivningen varit till nytta. Kommunerna bekostar förfrågan och tar emot svaren.
Bland de svarande utlottas vinster.

En slutrapport sammanställs då projektet avslutas år 2015.

Ytterligare information om Österbottens Jässi finns på projektets hemsida:
http://www.jatevesihanke.fi/osterbottens-jassi/framsida/

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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58 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Johnny Storbacka, Småbönders

 Utlåtande till Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk gällande
användande av lekstuga som övningsobjekt för brandkåren 22.10.2014

 Resultat från Nablabs, Ahma, Pöyry
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, inkommande och utgå-

ende, 11.9.2014
o Avloppsvattenkontroll, Oy Ahlskog Leather Ab, inkommande samt förluftning vid

reningsverket, 27.8 och 11.9.2014
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, utgående, 19.9, 26.9, 3.10 och

17.10.2014 samt vattendragskontroll 7.10.2014
o Vattenundersökningar, Larsmosjön, augusti och oktober 2014
o Rapport över vattendragskontroll år 2014 gällande regleringen av sjögruppen i

Perho ås mellersta del

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 1.10.2014 om vattenskyddsplan gällande grundförbättring av Åsfjär-

dens skogsväg. Vattnet leds via diken till Larsmo-Öjasjön
o Utlåtande 6.10.2014 om dikningsanmälan gällande nyodling och täckdikning på

lägenheten Kolmasaari i Kaustby. Vattnet rinner till Perho å.
o Utlåtande 23.10.2014 om vattenbyggnadsarbete/Hästö, Larsmosjön, Kronoby
o Utlåtande 31.10.2014 om vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning i Häst-

backa by. Vattnet leds till Särsbäcken och Storbäcken och vidare till Kronoby
å.

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 9.9.2014

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

 Komplettering till budgetförslaget, målsättning för välfärdsutveckling 2015-2016

 Kurser
o Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontapäivät, Tammerfors, 9-10.12.2014
o Ympäristörikospäivä, Seinäjoki, 10.12.2014

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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59 §. 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: 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 52

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: 52

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: 53, 54
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.


