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62 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Margareta Slotte och Daniel Furu till protokolljusterare.
__________
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64 §. BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 Förslag för miljönämndens
uppgiftsområden

Kommunstyrelsen inbegär miljönämndens förslag till budget för år 2016 samt ekonomiplan
för åren 2016-2018. Övergripande strategiska mål, i enlighet med kommunens strategiplan
2020, skall även ingå i budgeten.

Kommunfullmäktige har utfärdat följande ramar för driftsbudgeten 2016:

Utgifter Inkomster Netto
MILJÖNÄMNDEN 276 376 4 999 271 377

Miljönämnden fördelar själv anslagen mellan sina uppgiftsområden inom given nettoram.

Miljövårdssekreterarens förslag till budget år 2016 bifogas som bilaga 1/64 § av den
29.9.2015. Förslag till ekonomiplan 2016-2018 samt textdel bifogas som bilaga 2 och 3/64 §
av den 29.9.2015. De strategiska målen framgår av textdelen.

Budgetförslaget har gjorts upp utgående från bokslut 2014, budget 2015, bokföringsrapport
september 2015 samt Mellersta Österbottens miljöhälsovårds budgetförslag 2016.

Förslaget överskrider given nettoram med 59 036 €. Ramen för år 2016 är 43 381 € lägre än
årets budget. Då fullmäktige har fastställt ramen har man utgått från bokslutet 2014 och
sänkt beloppet från den nivån en aning. Samtidigt har miljöhälsovården omfördelat veterinär-
vårdskostnaderna så att de bättre motsvarar prestationerna i medlemskommunerna, vilket
för Kronobys del innebär en ökning på drygt 30 000 €. Ändringen har presenterats för kom-
mundirektörerna i medlemskommunerna på en palaver och där godkänts av dem. Ändringen
har också behandlats och godkänts av miljöhälsovårdsnämnden i Karleby. Utgifterna för mil-
jöhälsovården totalt ökar med knappt 45 000 € jämfört med årets budget.

I förslaget har för miljövårdens del anslag minskats eller strukits där det har varit möjligt. För-
slagets nettobelopp för miljövården är 29 499 € lägre än årets budget. De mest drastiska
minskningarna har gjorts för köptjänster och understöd till projekt.

Löner och lönebikostnader har justerats enligt direktiv från ekonomikansliet.

I ekonomiplanen har beaktats att tillsynen enligt miljöskyddslagen så småningom blir avgifts-
belagd.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner förslaget till budget 2016, ekonomiplan 2016-2018 samt strategis-
ka mål i enlighet med bilagorna 1-3/64 § av den 29.9.2015.

Överskridningen i budgetförslaget motiveras enligt följande:

Som grund för ramen har använts bokslutet 2014. De främsta orsakerna till det positiva bok-
slutet år 2014 (41 462 € under nettobudgeten) är att kostnaderna för miljöhälsovården blev
lägre än budgeterat (18 608 €) då lönerna inte steg som beräknat, samt att anslag för köp-



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
29.9.2015

Sida
6/127

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.10.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

tjänster och projekt av olika orsaker inte användes (21 001 €). Som framgår av beredningen
har situationen ändrat sedan dess, varför det inte är realistiskt att enbart utgå från bokslutet
2014.

Av miljönämndens budget går drygt 70 % till miljöhälsovården. Nämnden har ingen möjlighet
att påverka det budgetförslag som miljöhälsovårdsnämnden i Karleby har godkänt. För den
del som vi kan påverka, dvs. miljövården, har anslagen minskats med nästan 30 000 €. Trots
den strama budgeten för miljövårdens del hålls budgetförslaget 2016 inte inom given ram.

Miljönämnden påpekar att budgeten för miljövårdens del har sänkts till en nivå som är accep-
tabel, men som inte möjliggör verksamhet utöver den lagstadgade, såsom deltagande i pro-
jekt, i någon större utsträckning. Möjligheten att köpa tjänster för att klara av att sköta de
ökande lagstadgade uppgifterna blir också närmast obefintlig. Anslag för köptjänster och
projekt har sedan 1990-talet funnits med i miljönämndens budget, men inte använts till fullo
varje år.

Miljönämndens målsättning för åren 2016-2018 är bl.a. att se till att det finns tillräckliga re-
surser för övervakning samt för åtgärder vid behov. De knappa anslagen medför sämre be-
redskap att hantera oförutsedda situationer.

Miljönämnden anser att det är nödvändigt att överskrida ramen för att täcka de ökade kost-
naderna för miljöhälsovården. Detta kan inte göras på bekostnad av miljövården. Det är inte
möjligt att sköta den lagstadgade verksamheten med en budget inom given ram.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 15/2015

65 §. STADGOR OCH INSTRUKTIONER Förnyande av förvaltningsstadgan

Förnyandet av kommunens förvaltningsstadga har inletts med genomgång på tjänstemanna-
nivå. Förvaltningsstadgan reviderades senast i december 2012 och trädde i kraft 1.1.2013.
Den största orsaken till behovet av förnyelse är att affärsverket Kronoby elverk inte längre
lyder under kommunen.

Kommunstyrelsen ber om nämndernas utlåtande så att den nya versionen av förvaltnings-
stadgan kan godkännas i fullmäktige senast i december 2015 och träda i kraft 1.1.2016.

Gällande förvaltningsstadga med tjänstemännens ändringsförslag (kursiv stil) bifogas som
bilaga 1/65 § av den 29.9.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av förslaget till ny förvaltningsstadga. Nämnden har inget att anmärka
på förslaget.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 13/2015

66 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Tage Lassas Pälsfarm Ab

Tage Lassas Pälsfarm Ab ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidg-
ning av pälsdjursfarm. Ansökan gäller förlängning av skugghus på lägenheterna Lassas RNr
171:1, Bredäng RNr 140:1 och Farmen RNr 4:170 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Bilaga 1 tabell 2 punkt 11 b) miljöskyddslagen.

Beviljade tillstånd

Miljönämnden har beviljat miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten 2.5.2012
(23 §) Tillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande max. 590 avelsrävhonor med
valpar, i skugghus totalt 1485 m. Genom beslutet upphävdes miljönämndens beslut om miljö-
tillstånd 4.5.2010 (30 §), som hade upphävt hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings/-
sektions beslut om förläggningstillstånd 19.11.1976 § 37, 28.2.1979 § 57, 20.1.1982 § 4,
28.1.1985 § 7, samt 12.11.1987 § 102.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område. Inom en
radie på 400 m finns ett bostadshus på ca 370 m avstånd samt ett fritidshus på ca 110 m
avstånd. Husen ägs av samma person. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/66 § av den
29.9.2015. Pälsdjursfarmen är inte belägen på viktigt grundvattenområde.

Verksamhetens nuläge

Den nuvarande verksamheten omfattar 590 st avelsrävhonor. På farmen finns 18 skugghus,
totalt 1432 m. Farmområdets areal är ca 3,4 ha inklusive servicevägar/-områden. Gödseln
lagras på en gödselplatta av betong på den sydöstra sidan om skugghusen. På plattan lag-
ras även gödseln från 5000 höns. Gödselplattans lagringsvolym är 600 m3. Vätska från göd-
selplattan samlas i en täckt och vattentät behållare med volym 35 m3. Fodersilon står på en
betongplatta med en sluten tvättvattenbrunn, volym 7 m3. På området finns också ett servi-
cehus samt en lagerhall.

Planerade åtgärder

Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta maximalt 947 st avelsrävhonor med i
medeltal 7,0 valpar, eller totalt högst 7574 rävar. Efter utvidgningen räknar man med en års-
produktion på 5700 skinn. Tretton av skugghusen förlängs med totalt 851 m i riktning väster-
ut. Efter utbyggnaden blir den totala längden skugghus på farmen 2283 m. De nya skugghu-
sen byggs med tätt underlag. Vätska från underlagen leds till 10 st vattentäta uppsamlings-
brunnar med volym ca 1,5 m3/st.
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Uppgifter om verksamheten

Farmområdet är omkretsdikat och dräneras med täckdikning. Jordmånen är silt- och sand-
morän. På den norra sidan om skugghusen finns ett grusfilter (ca 50 m2) med buffert och
pumpningsfunktion, i vilket dräneringsvattnet från den del av farmen, där skugghusen inte
har täta underlag, renas. Det renade vattnet leds vidare till ett öppet dike.

Av de befintliga skugghusen har de nyare (588 m) vattentäta underlag och slutna brunnar.
Samtliga hus har underlag som är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från
den yttre kanten av buren, vissa av skugghusen är försedda med takrännor. Burarna har
nippbevattning.

Torrströ används för att binda urinen. Ca 300 lös-m3 halm används som strö årligen. Ett 5 cm
tjockt ströskikt breds ut under burarna. Ströskiktet byts ut 2 ggr per år. Utgödsling sker 1-2
gånger per år Gödseln lagras på gödselplattan och förs sedan till andelslaget Evijärven
Kompostointi Lantalinkki. Avtal finns om leverans av 475 m3 pälsdjursgödsel per år.

Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av foderutrustningen samt från de sociala ut-
rymmena (21 m3 per år) till den slutna behållaren vid fodersilon (7 m3). Behållaren töms av
en slambilsentreprenör.

Kroppar och pälsningsfett skickas till en foderleverantör för återanvändning. Kropparna läggs
direkt på utbytesflak, som byts regelbundet. Självdöda djur fryses ner och förs till destruktion.
Pälsningsspån utan fett återanvänds som energi av lokala användare. Träavfall tas tillvara
för eget bruk som energi. Plast, spillolja, lysrör, batterier och övrigt avfall förs till Ekorosk.

Farmen har en egen bränslecistern, vars volym är 2000 l. Cisternen är försedd med låsme-
kanism och spärrmekanism för hävert. På farmen finns andra oljeprodukter högst 200 l, som
förvaras i servicehuset.

Pälsdjursfarmen är ansluten till kommunal vattenledning.

Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport dagligen, gödseltransport
med traktor ca 300 m3 per år, samt trafik med person-/paketbil 4-6 gånger per dygn året runt.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 12.8-
10.9.2015. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 10.8.2015. Under fatalietiden (30
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Tage Lassas Pälsfarm Ab miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen,
för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Lassas RNr 171:1, Bred-
äng RNr 140:1 och Farmen RNr 4:170 i Kortjärvi by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller
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uppfödning av pälsdjur motsvarande max. 947 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt
2283 m. Det totala antalet djur på farmen får motsvara max. 7574 rävar. Skugghusen och
gödsellagret är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situ-
ationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmom-
rådet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i buffertbassäng och grusfil-
ter, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet skall skötas
regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrol-
leras genom provtagning.

2. Grunden för skugghusen bör vara minst 30 cm högre än omgivningen, så att ytvatten
inte rinner in under husen. Rikligt med strö (halm, torv) bör användas under burarna
för att förhindra urlakning och minska luktolägenheterna.

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

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

5. Dricksvattenanordningarna skall skötas omsorgsfullt så att dricksvatten inte bidrar till
urlakningen av gödseln.

6. Fodersilon skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen skall
avledas till en sluten behållare och transporteras till en anläggning med tillstånd att ta
emot och behandla det. Behållaren skall tömmas regelbundet.

7. Gödseln under burarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som upp-
kommer i verksamheten skall lagras på en vattentät gödselplatta. Regnvatten skall
förhindras att komma in på lagringsplatsen. Gödseln skall vid behov täckas med ett
minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av luktolägenheter. Väts-
ka från gödselplattan skall sugas upp i strö eller ledas till en sluten behållare och be-
handlas som övrig gödsel. För lagring och kompostering av gödseln behövs en lag-
ringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 månader, dvs. för 947 avelsrävhonor
minst 474 m3.

8. Gödsel skall i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en sakenlig gödsel-
spridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha per 20
avelsrävhonor, dvs. 47,35 ha för 947 avelsrävhonor. Gödsel kan även överlåtas till
kompostandelslag med tillstånd att ta emot gödseln.

9. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick
bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring, transport
och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för förorening el-
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ler så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är belagda med
asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sönder. Om
gödsel kommer ut på farmområdet eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas
och området städas. Vid behov skall kalk eller annat lämpligt material spridas för att
förhindra uppkomst av lukt och flugor.

10. Lagring och spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i stats-
rådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruket och trädgårdsod-
ling (1250/2014, ändring 220/2015) med beaktande av övergångsbestämmelserna.

11. Pälsdjurskroppar och självdöda djur skall utan dröjsmål föras till en destruktionsan-
läggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter pälsningen
skall rävkropparna lagras på underlag så, att de snabbt fryser. Kropparna skall täckas
över vid slutet av varje arbetsdag. Under vinterns varma perioder bör kropparna kö-
ras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst en gång varannan vecka.
Alla kroppar skall köras bort före utgången av februari. Efter pälsningsperioden bör
uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdöda djur utanför pälsnings-
perioden skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen inte förorsakar
hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lag-
ringsutrymmet.

12. Skrapfett och fetthaltigt spån som uppkommer vid pälsningen skall transporteras till
en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla avfallet. Fetthaltigt spån kan
också komposteras tillsammans med gödseln.

13. Avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanteringsbe-
stämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger
upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte
heller orsakar andra olägenheter.

14. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olä-
genheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller
annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemikalier
bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus och
ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en tak-
försedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna
skall vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I när-
heten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv.
Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.

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

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

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

Motivering

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

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillko-
ren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter med-
för olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av
mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angå-
ende vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1-15) har getts för att hindra
förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikalie-
hanteringen (2, 7, 9-11, 13-14) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar
grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren
ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15-16). En sakenlig eftervård av området
ifall verksamheten upphör har säkerställts genom villkor (17).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör en päls-
djursfarm av den storlek som ansökan gäller (1136 djurenheter), ha ett skyddsavstånd till
närmaste störbara objekt på 290-380 m, beroende på omständigheterna.

Avståndet från farmen till närmaste fasta grannbostad är ca 370 m. Samma granne har en
fritidsbostad på 110 m avstånd från farmen. Platsen är oplanerat jord- och skogsbruksområ-
de. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansökan gäller utvidgning av befintlig
verksamhet. Inga klagomål har gjorts gällande den tidigare verksamheten. Inga anmärkning-
ar har inlämnats med anledning av ansökan. Bosättningen i närheten är belägen ovanom
pälsfarmen med avseende på vanligaste vindriktning. Med beaktande av avståndet, de loka-
la förhållandena och tillståndsvillkoren, bedömer miljönämnden att verksamheten inte medför
oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, eller
förorsakar andra följder som avses i 49 § miljöskyddslagen.

Med beaktande av pälsdjursfarmens läge har annonsering om offentliggörandet av kungörel-
sen ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014, ändring 423/2015) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 29, 34-35,
39, 43-44, 48-49, 52, 58, 70, 83-89, 96, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014, ändring 449/2015) §§ 2-4, 11, 14-15, 20
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Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 72
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014, ändring 220/2015)

Därtill har tagits i beaktande följande:
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009
Miljöministeriets miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer, utkast 31.5.2000
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och –anvisningar (JSM-BBA
C4/10.1.2002)
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tillsvidare.

Detta beslut upphäver miljönämndens beslut 23 § 2.5.2012 gällande miljötillstånd för Tage
Lassas Pälsfarm Ab.

Om det genom en förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än vill-
koren i detta tillstånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller översyn som
avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten inte har påbörjats inom fem år efter att tillståndet har vunnit laga kraft eller
verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2015.

Miljötillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1000 €. Övriga av till-
ståndsansökan förorsakade kungörelsekostnader uppbärs enligt kommunens faktiska kost-
nader.

Sökande av ändring

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

Besvärsrätt har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksam-
hetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad
och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den
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statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där
verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamhe-
ten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

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

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens
sista dag är xx.xx.2015.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 14/2015

67 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Ab Fameka Oy, pälsdjursfarm

Ab Fameka Oy ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av
pälsdjursfarm på lägenheterna Högback RNr 2:46, Döfnäs RNr 2:67 och Farmskiftet RNr
2:72 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Bilaga 1 tabell 2 punkt 11 b) miljöskyddslagen.

Beviljade tillstånd

Hälsovårdsnämndens övervakningssektion har beviljat Kaj Döfnäs förläggningstillstånd för
verksamheten 20.2.1987 (25 §). Tillståndet gäller uppfödning av max. 240 avelsrävhonor, i
skugghus totalt 400 m. Byggnadsnämnden har 21.3.2000 beviljat åtgärdstillstånd för en ut-
vidgning till 440 m skugghus (KD Päls Kb). Miljö- och hälsoskyddsbyrån har i ett utlåtande
9.2.2000 konstaterat att utvidgningen inte fordrar miljötillstånd och att den tillåtna djurmäng-
den med hänvisning till djurskyddsbestämmelserna efter 31.12.2010 är ca 213 avelsrävho-
nor.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område, ca 2 km
sydost om Terjärv centrum, ca 500 m norr om Kronoby å. Inom en radie på 400 m från far-
men finns ett bostadshus, som ägs av utomstående. Avståndet från farmen till huset blir efter
utbyggnaden ca 250 m. Sökanden äger själv ett tomt bostadshus som ligger ca 130 m från
farmen. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/67 § av den 29.9.2015. Pälsdjursfarmen är
inte belägen på viktigt grundvattenområde.

Verksamhetens nuläge

Den nuvarande verksamheten omfattar ca 250 st avelsrävhonor. På farmen finns 4 skugg-
hus, totalt 432 m. Gödseln lagras på en täckt gödselplatta av betong på den södra sidan om
skugghusen. Gödselplattans lagringsvolym är 225 m3. Fodersilon står på en betongplatta
med en sluten tvättvattenbrunn, volym ca 1,5 m3. På området finns också ett servicehus.

Planerade åtgärder

Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta maximalt 573 st avelsrävhonor med i
medeltal 7,0 valpar, eller totalt högst 4582 rävar. Efter utvidgningen räknar man med en års-
produktion på ca 3400 skinn. Farmområdets areal blir ca 2,0 ha. Sju nya 147 m långa
skugghus byggs på den nordöstra sidan om de befintliga skugghusen. Efter utbyggnaden blir
den totala längden skugghus på farmen 1461 m. De nya skugghusen byggs med tätt under-
lag. Vätska från underlagen leds till 7 st vattentäta uppsamlingsbrunnar med volym ca 1,5
m3/st. På den nordvästra sidan om de befintliga skugghusen byggs ett grusfilter, ca 25 m2,
för rening av lakvattnet från den del av farmen där skugghusen inte har täta underlag. Det
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renade vattnet leds vidare till ett öppet dike. Enligt ansökan tas grusfiltret i bruk senast ett år
efter att miljötillståndet har vunnit laga kraft. Gödselplattans kanter höjs vid behov från 0,5 till
1,0 m så att lagringsvolymen ökar till 300 m3.

Uppgifter om verksamheten

Farmområdet är omkretsdikat och dräneras med täckdikning. Jordmånen är silt- och sand-
morän.

Samtliga hus har underlag som är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är 30 cm från
den yttre kanten av buren. Burarna har nippbevattning.

Torrströ används för att binda urinen. Ca 200 lös-m3 halm används som strö årligen. Ett 5 cm
tjockt ströskikt breds ut under burarna. Ströskiktet byts ut 2 ggr per år. Utgödsling sker 1-2
gånger per år. Gödseln lagras på gödselplattan och överlåts därefter till en jordbrukare. Avtal
finns om leverans av max 300 m3 pälsdjursgödsel per år.

Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av foderutrustningen (ca 4,5 m3/år) till den slut-
na behållaren vid fodersilon (1,5 m3). Behållaren töms av en slambilsentreprenör.

Kroppar, pälsningsfett och pälsningsspån utan fett skickas till en pälsningscentral för återan-
vändning som foder eller energi. Självdöda djur fryses ner och förs till destruktion. Träavfall
tas tillvara för eget bruk som energi. Plast, spillolja, lysrör, batterier och övrigt avfall förs till
Ekorosk.

Farmen har ingen egen bränslecistern. Andra oljeprodukter, högst 400 l, förvaras i service-
huset.

Pälsdjursfarmen är ansluten till kommunal vattenledning.

Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport dagligen, gödseltransport
med traktor ca 180 m3 per år, samt trafik med person-/paketbil 4-6 gånger per dygn året runt.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 12.8-
10.9.2015. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 10.8.2015. Under fatalietiden (30
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Ab Fameka Oy miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verk-
samhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Högback RNr 2:46, Döfnäs RNr
2:67 och Farmskiftet RNr 2:72 i Kortjärvi by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller upp-
födning av pälsdjur motsvarande max. 573 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 1461
m. Det totala antalet djur på farmen får motsvara max. 4582 rävar. Skugghusen och gödsel-
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lagret är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situations-
plan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av
farmområdet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet
med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Reningssystemet
skall vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2016. Reningssystemet skall skötas
regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrol-
leras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representa-
tiva prov av det utgående vattnet.

2. Grunden för skugghusen bör vara minst 30 cm högre än omgivningen, så att
ytvatten inte rinner in under husen. Rikligt med strö (halm, torv) bör användas under
burarna för att förhindra urlakning och minska luktolägenheterna.

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

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

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

6. Fodersilon skall stå på tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen
skall avledas till en sluten behållare och transporteras till en anläggning med tillstånd
att ta emot och behandla det. Behållaren skall tömmas regelbundet.

7. Gödseln under burarna skall avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som
uppkommer i verksamheten skall lagras på en vattentät täckt gödselplatta. Gödseln
skall vid behov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska upp-
komsten av luktolägenheter. Vätska från gödselplattan skall sugas upp i strö eller le-
das till en sluten behållare och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kompos-
tering av gödseln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 må-
nader, dvs. för 573 avelsrävhonor minst 287 m3.

8. Gödsel skall i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en sakenlig
gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha
per 20 avelsrävhonor, dvs. 28,65 ha för 573 avelsrävhonor. Gödsel kan även överlå-
tas till en mottagare med tillstånd att ta emot gödseln.

9. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras
skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring,
transport och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för för-
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orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är be-
lagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sön-
der. Om gödsel kommer ut på farmområdet eller på vägen bör gödseln omedelbart
avlägsnas och området städas. Vid behov skall kalk eller annat lämpligt material spri-
das för att förhindra uppkomst av lukt och flugor.

10. Lagring och spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i
statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruket och träd-
gårdsodling (1250/2014, ändring 220/2015) med beaktande av övergångsbestäm-
melserna.

11. Pälsdjurskroppar och självdöda djur skall utan dröjsmål föras till en destruk-
tionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter päls-
ningen skall rävkropparna lagras på underlag så, att de snabbt fryser. Kropparna
skall täckas över vid slutet av varje arbetsdag. Under vinterns varma perioder bör
kropparna köras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst en gång var-
annan vecka. Alla kroppar skall köras bort före utgången av februari. Efter pälsnings-
perioden bör uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdöda djur utan-
för pälsningsperioden skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen
inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att
ta sig in i lagringsutrymmet.

12. Skrapfett och fetthaltigt spån som uppkommer vid pälsningen skall transporte-
ras till en anläggning med tillstånd att ta emot och behandla avfallet. Fetthaltigt spån
kan också komposteras tillsammans med gödseln.

13. Avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanter-
ingsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet
inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark
och inte heller orsakar andra olägenheter.

14. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att
olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemi-
kalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Eventuella
bränslecisterner som är belägna utomhus och ovan jord skall vara dubbelmantlade
eller placeras i en takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens
volym. Cisternerna skall vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmeka-
nism för hävert. I närheten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsug-
ningsmaterial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings-
och miljömyndigheterna.

15. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten el-
ler mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller
kvalitet skiljer sig från det normala, skall sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för
att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt för-
hindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer skall omedelbart meddelas
till räddnings- och miljömyndigheterna.
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16. Miljönämnden skall underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Mil-
jönämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upp-
hör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen
eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs
nytt tillstånd.

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

Motivering

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

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillko-
ren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter med-
för olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av
mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angå-
ende vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1-15) har getts för att hindra
förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikalie-
hanteringen (2, 7, 9-11, 13-14) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar
grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren
ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15-16). En sakenlig eftervård av området
ifall verksamheten upphör har säkerställts genom villkor (17).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör en päls-
djursfarm av den storlek som ansökan gäller (688 djurenheter), ha ett skyddsavstånd till
närmaste störbara objekt på 240-330 m, beroende på omständigheterna.

Avståndet från farmen till närmaste utomstående grannbostad är ca 250 m. Platsen är opla-
nerat jord- och skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansö-
kan gäller utvidgning av befintlig verksamhet. Med beaktande av avståndet, de lokala förhål-
landena och tillståndsvillkoren, bedömer miljönämnden att verksamheten inte medför oskäligt
besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar
andra följder som avses i 49 § miljöskyddslagen.

Med beaktande av pälsdjursfarmens läge har annonsering om offentliggörandet av kungörel-
sen ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014, ändring 423/2015) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 29, 34-35,
39, 43-44, 48-49, 52, 58, 70, 83-89, 96, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014, ändring 449/2015) §§ 2-4, 11, 14-15, 20
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Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 72
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014, ändring 220/2015)

Därtill har tagits i beaktande följande:
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009
Miljöministeriets miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer, utkast 31.5.2000
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och –anvisningar (JSM-BBA
C4/10.1.2002)
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tillsvidare.

Detta beslut upphäver hälsovårdsnämndens övervakningssektions beslut 25 § 20.2.1987
gällande förläggningstillstånd för pälsdjursfarm/Kaj Döfnäs.

Om det genom en förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än vill-
koren i detta tillstånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller översyn som
avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten inte har påbörjats inom fem år efter att tillståndet har vunnit laga kraft eller
verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2015.

Miljötillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1000 €. Övriga av till-
ståndsansökan förorsakade kungörelsekostnader uppbärs enligt kommunens faktiska kost-
nader.

Sökande av ändring

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

Besvärsrätt har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksam-
hetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad
och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den
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statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där
verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamhe-
ten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

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

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens
sista dag är xx.xx.2015.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 12/2015

68 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Storbacka Lantbruk, djurstall

Storbacka Lantbruk ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av
verksamhet som omfattar nötkreaturshushållning (mjölkproduktion). Ansökan gäller två ladu-
gårdar på lägenheten Ahlvik RNr 13:108 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Småbön-
dersvägen 675, 68750 Småbönders.

Skyldighet att söka miljötillstånd

Bilaga 1 tabell 2 punkt 11 a) miljöskyddslagen.

Beviljade tillstånd

Miljönämnden har beviljat miljötillstånd för verksamheten i 31 § 7.6.2007 (Tage Storbacka).
Miljötillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 60 mjölkkor, 35 kvigor och
25 ung boskap (< 6 mån.).

Placering

Gården är belägen på oplanerat område i centrum av Småbönders by. Byn är en utpräglad
jordbruksbygd med åkerbruk, nötkreaturs- och svinuppfödning. Inom en radie på 400 m från
Storbacka Lantbruks djurstall finns 12 st bebodda bostadshus samt ett radhus med fyra lä-
genheter. Det närmaste grannbostadshuset ligger ca 50 m från den äldre ladugården, som
ligger på den norra sidan om Småböndersvägen. Följande grannbostadshus finns på ca 80
m avstånd. På samma avstånd finns Småbo gruppfamiljedaghem och Småbönders skola.
Från det nyare djurstallet på den södra sidan om Småböndersvägen är avståndet till närmas-
te grannbostadshus ca 90 m, samt till daghemmet och skolan ca 90 resp. 145 m. Småbön-
ders Handelslag finns på ca 160 m avstånd från gödselbehållaren. Placeringen framgår av
bilaga 1 och 2/68 § av den 29.9.2015.

Verksamhetens nuläge

Den nuvarande verksamhetens omfattning är 60 mjölkkor, 20 kvigor och 25 ung boskap (< 6
mån.) En del av kvigorna hålls i ladugården som finns på den norra sidan om Småbönders-
vägen. De övriga djuren hålls i det nyare djurstallet på den södra sidan om vägen. Utgöds-
lingen sker som flytgödsel. För lagring av flytgödsel finns en täckt flytgödselbehållare (350
m3) vid den gamla ladugården, samt en öppen behållare (2000 m3) vid det nyare djurstallet.
Ett fjärrlager (500 m3) finns på lägenheterna Tågåker RNr 42:3 och Villkärri RNr 2:63 sydost
om Storbackaringen. Vid Papasvägen/Dragåns skogsväg finns en hyrd behållare (300 m3) på
lägenheten Skogsterbacka RNr 18:8. Lagringsvolymen för flytgödsel är totalt 3150 m3.

Planerad verksamhet

Djurstallet på den södra sidan om Småböndersvägen byggs ut med 793 m2 till totalt 1774 m2.
Efter omändringen kommer där att finnas plats för totalt 130 mjölkkor och 10 kalvar (< 6
mån.). Den äldre båsladugården på den norra sidan om vägen byggs om så att den lämpar
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sig för uppfödning av kokalvar i åldern 2 veckor upp till ett år. I ladugården kommer att finnas
plats för 30 kokalvar/kvigor (6-12 mån.) och 25 kalvar (< 6 mån.). Äldre kvigor förs bort från
gården.

Utgödslingen sker som flytgödsel, som lagras i befintliga behållare. För lagring av flytgödsel
byggs enligt ansökan ytterligare en flytgödselbehållare (1000 m3, vid behov större) som fjärr-
lager på lägenheten Rönnbacka RNr 77:12 vid Kvarnbacka skogsväg söder om Ollasmoss-
vägen.

Uppgifter om verksamheten

Samtliga djur hålls inomhus året runt.

Avloppsvatten från mjölkrummet och övrigt tvättvatten från djurstallen (250 m3/år) leds till
flytgödselbehållarna. WC-vatten leds till en skild sluten brunn.

Årligen rundbalas 2400 ton förtorkat ensilagefoder.

För spridning av gödsel står 135,64 ha åker till förfogande, varav 51,77 ha är egen, 59,67 ha
är arrenderad och 21,2 ha är åkrar med spridningsavtal. Åkrarna är inte belägna på viktiga
grundvattenområden. Spridning sker på våren, sommaren och hösten.

Gården har två egna bränslecisterner, vars volym är 1500 l var. På gården finns andra olje-
produkter högst 200 l, som förvaras i ett maskinförråd.

Döda djur skickas till destruktionsanläggning. Avfall förs till Ekorosk.

Gården är ansluten till kommunal vattenledning.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 12.8.-
10.9.2015. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 10.8.2015. Under fata-
lietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Storbacka Lantbruk miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för
husdjursskötsel som omfattar mjölkproduktion på lägenheten Ahlvik RNr 13:108 i Kortjärvi by
i Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 675, 68750 Småbönders. Miljötillståndet gäll-
er uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 130 mjölkkor, 30 kvigor/kokalvar (6-12 mån.)
och 35 kalvar (< 6 mån.). Djurstallen och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlä-
genheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.
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Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten skall lagras som flytgödsel i vat-
tentäta flytgödselbehållare. För gödseln från 130 mjölkkor (25,5 m3/djur), 30 kvi-
gor/kokalvar (6-12 mån.) (7,2 m3/djur) och 35 kalvar (< 6 mån.) (3,6 m3/djur), behövs
lagringskapacitet för 12 månader, totalt ca 3657 m3.

2. Gödselbrunnar utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets
byggnadsdirektiv. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm/år).

3. Tvättvattnet från djurstallen skall ledas till en av flytgödselbehållarna. Avlopps-
vattnet från WC skall ledas till en skild sluten, vattentät behållare, eller behandlas på
platsen på ett sakenligt sätt.

4. Den mindre flytgödselbehållaren (350 m3) skall ha fast tak. Den större behålla-
ren (2000 m3) skall förses med fast tak (en byggd konstruktion eller presenning), eller
flytande täckning, t.ex. torv (minst 10 cm). Flytgödselbehållarna skall för att minska
luktolägenheterna fyllas på nerifrån. Flytgödseln skall röras om så lite som möjligt,
och temperaturen hållas så låg som möjligt.

5. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras
skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring,
transport och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är be-
lagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sön-
der. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägs-
nas och området städas. Vid behov skall kalk eller annat lämpligt material spridas för
att förhindra uppkomst av lukt och flugor.

6. Gödsel skall i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en sakenlig
spridning av gödseln skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark;
1 ha per 1,3 mjölkko, 1 ha per 4,5 kvigor/kokalvar (6-12 mån.) samt 1 ha per 11 kal-
var (< 6 mån.), dvs. för 130 mjölkkor, 30 kvigor/kokalvar (6-12 mån.) och 35 kalvar (<
6 mån.) minst 109,85 ha.

7. Spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i Statsrådets
förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruket och trädgårdsodling
(1250/2014, ändring 220/2015) med beaktande av övergångsbestämmelserna.

8. Döda djur och annat animaliskt högriskavfall skall föras till en destruktionsan-
läggning med tillstånd att ta emot avfallet. Dödfödda kalvar får grävas ner förutsatt att
de bestämmelser som utfärdats om nedgrävningen följs. Lagring av döda djur skall
ske i ändamålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägen-
het eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsutrymmet.

9. Avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanter-
ingsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet
inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark
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och inte heller orsakar andra olägenheter. Överblivet foder skall användas som göd-
sel på åkern eller transporteras till en anläggning med tillstånd att ta emot avfallet.

10. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att
olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemi-
kalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus
och ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en
takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna
skall vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I när-
heten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv.
Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.

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

12. Miljönämnden skall underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Mil-
jönämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upp-
hör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen
eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs
nytt tillstånd.

Motivering

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

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

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1-3, 5-11) har getts för att hind-
ra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemika-
liehanteringen (4, 5, 7-10) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannar-
na oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts
att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (11-12).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör ett nytt
djurstall av den storlek som ansökan gäller (947 djurenheter), som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 280-370 m, beroende på omstän-
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digheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksom-
råde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning av befintlig
verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, ventilationsluften
avleds högt upp, ansökan gäller nötkreatur eller hästar, eller bosättningen i närheten är belä-
gen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning.

Platsen för verksamheten ligger i centrum av Småbönders by. På mindre än 280 m avstånd
från djurstallen och gödsellagren finns 10 bostadshus, ett radhus, ett daghem, en skola samt
en bybutik. Det närmaste störbara objektet, ett bostadshus, finns på 50 m avstånd. Trots att
avståndet till grannarna är kort kan beviljande av tillstånd motiveras med att området är ut-
präglad jordbruksbygd med även andra djurstall på nära avstånd. Ansökan gäller utvidgning
av befintlig verksamhet omfattande nötkreaturshushållning. Djuren hålls inomhus året runt.
Inga klagomål har gjorts gällande den tidigare verksamheten. Inga anmärkningar har inläm-
nats med anledning av ansökan. Inga nya gödselbehållare byggs i anslutning till djurstallen.
Endast en ny behållare byggs som fjärrlager på annan plats. Den mindre flytgödselbehålla-
ren, som finns vid den äldre ladugården, är täckt med fast tak. I miljötillståndet har ställts
krav på att den större flytgödselbehållaren skall vara försedd med fast eller flytande tak för
att säkerställa att oskäliga luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln skall röras om så lite
som möjligt. Nötflytgödsel som sällan rörs om bildar en naturlig skorpa på ytan. Denna hind-
rar avdunstningen av ammoniak, och därmed spridning av lukt. Det är inte möjligt att helt
eliminera luktolägenheterna, men de kan begränsas så som framgår av tillståndsbestämmel-
serna.

Med beaktande av de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelserna, bedömer miljö-
nämnden att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angåen-
de vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 49 § miljöskydds-
lagen.

Med beaktande av verksamhetens läge och eftersom ansökan gäller utvidgning av befintlig
verksamhet har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart
onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014, ändring 423/2015) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 29, 34-35,
39, 43-44, 48-49, 52, 58, 70, 83-89, 96, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014, ändring 449/2015) §§ 2-4, 11, 14-15, 20
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 72
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014, ändring 220/2015)

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



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
29.9.2015

Sida
6/148

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.10.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tillsvidare.

Detta beslut upphäver miljönämndens beslut 31 § 7.6.2007 gällande miljötillstånd för nötkre-
aturshushållning/Tage Storbacka.

Om det genom en förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än vill-
koren i detta tillstånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller översyn som
avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten inte påbörjats inom fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft eller verk-
samheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag xx.xx.2015.

Miljötillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1000 €. Övriga av till-
ståndsansökan förorsakade kungörelsekostnader uppbärs enligt kommunens faktiska kost-
nader.

Sökande av ändring

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

Besvärsrätt har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksam-
hetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad
och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den
statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där
verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamhe-
ten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

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

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens
sista dag är xx.xx.2015.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 7/2015

69 §. BESLUT Utredning över förbättrande av avloppsreningsverkets funktion
och minskande av luktutsläpp / Kokkolan Nahka Oy (f.d. Oy Geson Ab)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 15.9.2015 gett ett beslut i ett ärende
som gäller Kokkolan Nahka Oy:s Nedervetilfabrik (f.d. Oy Geson Ab). Verksamheten omfat-
tar tillverkning av läder på lägenheterna 288-407-12-78 och 288-407-12-111 i Nedervetil by i
Kronoby kommun, adress Pelostrandvägen 113, 68410 Nedervetil.

Enligt miljötillståndet, som beviljats Oy Geson Ab 10.12.2013, skulle en teknisk-ekonomisk
utredning om hur man kan förbättra avloppsreningsverkets funktion och minska luktutsläppen
lämnas in till tillståndsmyndigheten senast 31.1.2015. I utredningen skulle ingå åtgärder för
skötseln av reningsverket och uppföljning av verksamheten.

Utredningen lämnades in 22.4.2015 och kungjordes 5.6-6.7.2015. En anmärkning inlämna-
des under kungörelsetiden av en granne, som framförde att luktolägenheter fortfarande före-
kommer, trots att situationen har förbättrats under åren.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gav ett utlåtande i ärendet, och påta-
lade bl.a. att tillståndsbestämmelserna borde kompletteras med krav på tätare provtagning
och åtgärder då kromhalten i avloppsvattnet överstiger gränsvärdet i miljötillståndet.

Miljönämnden gav ett utlåtande om utredningen 16.6.2015 § 49:

”Miljönämnden tar del av Kokkolan Nahka Oy:s utredning och konstaterar att många åtgärder har vid-
tagits för att förbättra avloppsreningsverkets funktion och minska luktolägenheterna. Ibruktagandet av
luktbekämpningskemikalierna och kammarfilterpressen kommer sannolikt att förbättra förhållandena i
omgivningen, då lukten från läderfabriken minskar. Trots de gjorda förbättringarna visar analysresulta-
ten att reningsverket ännu inte till alla delar klarar de krav som har ställts i miljötillståndet. Miljönämn-
den anser att det finns behov av att fortsätta det påbörjade arbetet och söka ytterligare lösningar för
att effektivera reningen. Enligt miljötillståndet skärps reningskraven från början av år 2019.

Miljönämnden påpekar att hygieniseringsanläggningen, enligt motiveringarna till tillståndsbestämmel-
se 3, skulle beaktas som en del av reningsverket. Hygieniseringsanläggningen nämns inte alls i utred-
ningen som har lämnats in. Miljönämnden anser att det också bör utredas hur man kan minska luktut-
släppen från hygieniseringsanläggningen.”

Regionförvaltningsverket har godkänt utredningen och ändrar bestämmelse 3 och 17 i miljö-
tillståndet så att de kompletteras enligt följande:

”
3. …Verksamhetsutövaren ska fortsättningsvis utveckla fabrikens verksamhet så att luktut-
släppen minskar och reningsverkets funktion förbättras så att utsläppsgränsvärdena som
träder i kraft 2019 kan uppnås. Verksamhetsutövaren ska rapportera de åtgärder som har
gjorts under ett år och uppskatta åtgärdernas inverkan på reningsverkets funktion. Uppgifter-
na ska bifogas till årsrapporten.
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17. …Ifall kromhalten i det vatten som leds till Perho å överskrider gränsvärdet, ska verk-
samhetsutövaren tillämpa tätare avloppsvattenkontroll och vidta omedelbara reparerande
åtgärder. Verksamhetsutövaren bör hålla kontakt med den övervakande myndigheten, som
vid behov kan fatta beslut om ytterligare ålägganden. Den tätare provtagningen bör utföras
varje vecka. Den övervakande myndigheten beslutar om att kontrollen kan avslutas, då hal-
terna uppfyller gränsvärdena. I den tätare avloppsvattenkontrollen ska åtminstone följande
parametrar analyseras i proven: totalkrom, CODCr, fasta partiklar och pH. Den övervakande
myndigheten kan besluta att också andra parametrar ska kontrolleras.” (översättning)

Hygieniseringsanläggningen, som miljönämnden anmärkte om i sitt utlåtande, är inte längre i
bruk. Avhårningsslammet hygieniseras vid Jeppo biogas.

Beslutet är i kraft tillsvidare. Om i verksamheten sker en ändring som ökar utsläppen eller
deras konsekvenser eller en annan väsentlig ändring, bör ett nytt miljötillstånd sökas för
verksamheten.

Besvär över beslutet kan inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol senast 15.10.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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70 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Matts och Sabina Lassas, Terjärv
o Niklas Skullbacka och Marika Forsander, Terjärv

 Nablabs, Österbottens vatten och miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 13.8.2015
o Vattendragskontroll, Terjärv Frys Ab, före avtappning, 10.9.2015
o Kontroll av Larsmo-Öjasjön, årsrapport 2014 samt rapport över bottendjursun-

dersökning 2014

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 7.9.2015 gällande kontroll av grundvattnet vid sanerad bränsledistri-

butionsstation på Murikvägen 1 i Nedervetil
o Utlåtande 9.9.2015 gällande vattenbyggnadsarbete, Vitsjön, Terjärv
o Beslut 10.9.2015 enligt 49 § naturvårdslagen gällande undantagslov för att stö-

ra och döda en fredad fågelart. Beslutet gäller kajor i Terjärv.
o Överflyttning av övervakningshandlingar från NTM-centralen till kommunen, 3

st.

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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71 §. 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: 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71

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: 66, 67, 68
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.


