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80 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Daniel Furu till protokolljusterare.
__________
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82 §. AVGIFTER Taxa för den kommunala miljövårdsmyndigheten

Den kommunala miljövårdsmyndigheten har rätt att ta ut en behandlingsavgift för behandling
av tillstånd, anmälningar och andra ärenden enligt 205 § miljöskyddslagen (527/2014), 144 §
avfallslagen (646/2011), 18 kap. 12 § vattenlagen (587/2011), samt 13 kap. 1 § miljöskydds-
lagen för sjöfarten (1672/2009). Avgifterna får motsvara högst kommunens totala kostnader
för prestationen. Grunderna för avgifterna till kommunen fastställs i en taxa som antas av
kommunen.

Kronoby kommuns nu gällande taxa för miljövårdsmyndigheten trädde i kraft 1.5.2011. Änd-
ringar i lagstiftningen under de senaste åren har medfört behov av att uppdatera taxan. Det
är nu möjligt att ta ut avgift för bl.a. registrering av verksamhet enligt 116 § miljöskyddslagen
samt för inspektioner och övrig tillsyn på basen av miljövårdsmyndighetens tillsynsprogram
enligt 168 § miljöskyddslagen. Det är också möjligt att ta betalt för inspektioner som görs för
att kontrollera att förelägganden om förvaltningstvång (175-176 §§ miljöskyddslagen) eller
avbrytande av verksamhet (181 § miljöskyddslagen) har iakttagits. Statsrådets nya förord-
ning om miljöskydd (713/2014, ändr. 449/2015) har medfört ändringar i förteckningen över
miljötillståndspliktig verksamhet och fördelningen av behörighet mellan statliga och kommu-
nala tillståndsmyndigheter. Den nya vattenlagen (587/2011) trädde i kraft 1.1.2012 och med-
förde ändringar i den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter. Avfallslagen förnyades
vid samma tid. Den nya lagen (646/2011), som trädde i kraft 1.5.2012, har gjort det möjligt
för den kommunala myndigheten att ta ut avgifter för behandling av anmälningsärenden
enligt 100 § avfallslagen.

Enligt 18 § i Kronoby kommuns förvaltningsstadga fattar miljönämnden själv beslut om avgif-
ter inom sitt ansvarsområde.

Ett förslag till ny taxa har utarbetats i samarbete med miljövårdstjänstemännen i Pedersöre,
Larsmo, Jakobstad och Nykarleby. Förutom den av lagändringarna föranledda uppdatering-
en har avgifterna höjts för att bättre motsvara kommunens verkliga kostnader. Förslaget till
ny taxa bifogas som bilaga 1/82 § av den 8.12.2015. Den nu gällande taxan bifogas till före-
dragningslistan som bilaga 2/82 § av den 8.12.2015.

Den kommunala miljövårdsmyndighetens självkostnadsvärde för behandling av ett ärende
har höjts från 42 till 60 €/h, vilket tillämpas då avgift enligt timdebitering skall fastställas.

Den nya taxan föreslås träda i kraft 1.2.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner taxan för miljövårdsmyndigheten i Kronoby kommun, enligt försla-
get i bilaga 1/82 § av den 8.12.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 16/2015

83 §. TILLSTÅND ENLIGT TERRÄNGTRAFIKLAGEN Isbana på Loulus Stor-
träsket/Nedervetil Sportbilister -86 r.f.

Ärende

Ansökan om tillstånd enligt 30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för anordnande av tävlingar
med motordrivna fordon på isen på Loulus Storträsket i Nedervetil i Kronoby kommun.

Sökande

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

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

Miljönämnden har tidigare beviljat tillstånd för motsvarande verksamhet på Loulus Stor-
träsket i 71 § 10.12.2013. Tillståndet gällde övnings- eller tävlingskörning under max. 6 lör-
dagar eller söndagar under tiden 18.1-30.3.2014.

Verksamhetens placering

Isbanan dras upp på den norra delen av Loulus Storträsket i Nedervetil, Kronoby. Runt sjön
finns nio året runt bebodda bostadshus samt sex fritidshus. Ett djurstall för nötkreatur finns
på den västra sidan av sjön. I övrigt är sjön omgiven av skog och åkermark. Området är
oplanerat.

Placeringen av isbanan framgår av kartorna i bilaga 1/83 § av den 8.12.2015.

Beskrivning av verksamheten

Enligt ansökan plogas en bana upp på isen om isförhållandena är goda. På basen av kartan
som bifogats till ansökan uppskattas banans längd till drygt en kilometer. Under tiden 1.1-
15.4.2016 genomförs 4-6 tävlingar. Tävlingarna arrangeras på lördagar eller söndagar kl.
09.00-16.00.

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
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hålla farten nere. Farten är uppskattningsvis som högst 60 km/h. Bilarna som används är
vanliga personbilar med väggodkända vinterdäck. Man räknar med att 15-30 bilar deltar per
tävling.

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

Tillströmningen av publik under en tävlingshelg beräknas vara förhållandevis liten. WC finns
tillgänglig i ett bostadshus i närheten av depån.

Isbanan får enligt ansökan inte användas av andra motorfordon än de som deltar i tävlingar-
na, med undantag av de fordon som används för plogning och skötsel av banan. Banan kan
ändå 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 gjorde en mätning av bullernivån år 2012 under en tävlingsdag på olika ställen
runt banan. 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.

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

Vattenområdet Loulus Storträsket är delvis samfällt och delvis privatägt. Samtliga vattenäga-
re har gett sitt skriftliga tillstånd till verksamheten.

Ärendets behandling

Ansökan har anhängiggjorts 13.11.2015. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns offici-
ella anslagstavla under tiden 18.11-1.12.2015. De närmaste grannarna har delgivits kungö-
relsen per brev 17.11.2015. Under fatalietiden (14 dagar) har en skriftlig anmärkning inkom-
mit, bilaga 2/83 § av den 8.12.2015. Anmärkningen har sänts till sökanden för bemötande
30.11.2015. Bemötande har inlämnats 7.12.2015 och bifogas som bilaga 3/83 § av den
8.12.2015.

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 övningar eller tävlingar med motordrivna fordon på isen på
Loulus Storträsket i Nedervetil i Kronoby kommun.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Isbanan får användas för övnings- eller tävlingskörning under max. 6 lördagar
eller söndagar under tiden 1.1-15.4.2016, påskhelgen undantagen. 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. Bilar 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 tävlings- och servicebilar 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). Vid närmaste fritidshus får bullernivån inte överstiga 55 dB (LAFmax). Bul-
lernivån 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

- 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 30.4.2016. 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
bosättningen runt omkring. Då verksamheten inte är igång skall banan vara ordentligt
stängd, så att obehöriga 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)

Miljönämnden har tagit del av anmärkningen och bemötandet. Miljönämnden har begränsat
verksamheten till vissa tider, samt genom övriga tillståndsbestämmelser ställt krav för att
minimera risken för att iskörningen skall medföra förorening eller oskäligt men. Eftersom
verksamheten dessutom är tillfällig och kortvarig bedömer miljönämnden att tillstånd kan be-
viljas. Uppgifterna om ägoförhållandena runt sjön har kontrollerats med kommunens planläg-
gare. Samtliga markägare har fått kungörelsen per brev. Ifall det finns flera delägare har brev
sänts till en av dem, i enlighet med 56 § förvaltningslagen (434/2003).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft till 15.4.2016.

Tillämpade lagrum

Terrängtrafiklagen (1710/1995) §§ 2, 3, 30, 31
Avfallslagen (646/2011) §§ 8, 13, 29
Förvaltningslagen (434/2003)

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
Den som lämnat in anmärkning

Under diskussionen i miljönämnden föreslår Jan-Erik Vigård att tillstånd inte ska beviljas utan
avgift. Förslaget vinner inget understöd och förfaller.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enligt miljövårdssekreterarens förslag.
__________
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Dnr: MILJ 18/2015

84 §. UTLÅTANDE Revidering och utvidgning av detaljplanen för Neder-
vetil centrum

Kommunstyrelsen beslöt 16.2.2015 att påbörja en revidering av detaljplanen för Nedervetil
centrum. Den senaste revideringen gjordes år 1992. Planprojektet är omfattande och genom-
förs med hjälp av en planläggningskonsult, Ramboll Ab i Vasa. En naturinventering samt en
inventering över gamla byggnader har uppgjorts under våren och sommaren. I samband med
revideringen utreds om planen kan utvidgas till området mellan Gillestugan och sportplanen
samt till Forskantsområdet.

Enligt tidtabellen skall planeförslaget sättas en första gång till påseende i december 2015
(hörande i beredningsskedet). Ett samrådsmöte med NTM-centralen, Österbottens museum
samt Österbottens förbund hålls också i december.

Miljönämnden har möjlighet att ge ett utlåtande om förslaget till detaljplan redan i detta ske-
de.

Planeområdet omfattar ca 112 ha. Detaljplanekarta med beteckningar och bestämmelser
bifogas elektroniskt till föredragningslistan. En lista över ändringar som har gjorts, med tillhö-
rande karta, bifogas som bilaga 1/84 § av den 8.12.2015. Sammanlagt 33 ändringar föreslås.
Dessutom planeras utvidgningar av detaljplaneområdet till området mellan Gillestugan och
sportplanen samt till Forskantsområdet.

Naturinventeringen omfattar kartläggning av växtlighet, fågelfauna, förekomst av flygekorre,
fladdermöss, åkergroda, utter samt övrig fauna. Vid inventeringen av fågelfaunan påträffades
tre utrotningshotade arter (rosenfink, göktyta, drillsnäppa) av totalt 46 häckande arter. Spår
av flygekorre påträffades vid Salobacken och vid Klockarbacken. Inom planeområdet före-
kommer fladdermöss, men förhållandevis fåtaligt jämfört med andra liknande områden. En-
dast en art, nordisk fladdermus, påträffades. Inga sådana livsmiljöer som skulle kunna utgöra
rast- och förökningsplatser för åkergroda förekommer. Ingen skild inventering av utter gjor-
des, men i naturinventeringen konstateras att utter med största sannolikhet förekommer i
anslutning till Perho å. Detaljplanen inverkar inte på ån och därför kommer det inte heller att
uppstå några negativa effekter för uttern. Inga naturtyper som är skyddade enligt natur-
skydds-, vatten- eller skogslagen hittades. Förekomsten av sällsynta och utrotningshotade
arter bör enligt naturinventeringen beaktas vid uppgörandet av detaljplanen. Rekommende-
ras också att hänsyn tas till trädbeståndet på tre områden. Vid Salobacken finns kulturobjekt
i form av en stor stengärdsgård, som kunde bevaras. Rekommendationer för planeringen har
getts för sammanlagt 8 områden, bilaga 2/84 § av den 8.12.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av förslaget till revidering och utvidgning av detaljplanen för Nedervetil
centrum och ger utlåtande.

Miljönämnden konstaterar att naturinventeringen inte har beaktats till alla delar ännu i detta
skede av planeringen. Förekomsten av fladdermus och flygekorre i naturinventeringens figur
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6 och 8 har inte noterats i planen. Nämnden utgår från att planen kompletteras så att alla de
rekommendationer som har getts i naturinventeringen följs.

En del av beteckningarna som används i planen (AP/s-1, VL/s, luo-1, sk-2) saknar förklaring.
Förklaringen till VP upprepas. TY och TY-1 har samma förklaring. Enligt listan över ändringar
ska i punkt 24 LPA ritas in på den nya parkeringsplatsen bredvid gravgården. På kartan har
området beteckningen LP. Kompletteringarna och ändringarna borde om möjligt göras innan
planen sätts till påseende.

I övrigt har miljönämnden inga anmärkningar.

BESLUT:

Miljönämnden diskuterade ärendet och beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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85 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Uppmaning att söka nytt miljötillstånd
o Tommy och Jessica Flöjt, Terjärv

 Ahma ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 2.9.2015
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 8.10.2015
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande 5.11.2015, utgående 19-

22.10, 26-29.10, 2-5.11, 9-12.11, 16-19.11.2015
o Vattendragskontroll, Terjärv Frys Ab, 10.9, 8.10 och 5.11.2015

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 10.11.2015 gällande utredning av förorenad mark p.g.a. oljeolycka

17.4.2015, Industrivägen – Tränusvägen i Kronoby
o Utlåtande 11.11.2015 gällande muddring, Peckassjön, Terjärv
o Utdrag ur avfallsregistret/T & G Timmerbacka, Terjärv
o Utdrag ur avfallsregistret/J Backfält Trading, Nedervetil

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 15.9.2015

 Meddelande enligt nitratdirektivet (1250/2014, 1261/2015) om spridning av gödsel i
exceptionella situationer, 1 st.

 Kurser
o Ympäristöjohdon neuvottelupäivät, Seinäjoki, 18-19.2.2016

 Informations- och diskussionstillfälle om restaurering av små vattendrag i Lappfors
skidstuga 10.12.2015 kl. 18.00

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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Dnr: MILJ 14/2014

86 §. KRONOBY Å Bidrag för fiskeriekonomisk restaurering

Norra svenska fiskeområdet erhöll 20.4.2015 tillstånd från Regionförvaltningsverket i Västra
och Inre Finland för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å inom Kronoby delägarlags
område. Restaureringen omfattar restaurering av forsarna Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Peta-
kosk, Krokfors och Långfors.

Restaureringen påbörjas enligt planerna år 2016. Kostnaderna beräknas uppgå till 62 920 €.
Den största delen, 53 440 €, betalas med statliga medel via Egentliga Finlands NTM-centrals
fiskeritjänster. Den lokala andelen är ca 15 %, 9 480 €, och fördelas mellan Kronoby kom-
mun, Kronoby delägarlag och tillståndsinnehavaren Norra svenska fiskeområdet.

Norra svenska fiskeområdet har i ett brev riktat till miljönämnden 1.12.2015 anhållit om att
Kronoby kommuns andel, 5 000 €, utbetalas till fiskeområdet.

I miljönämndens budget år 2015 finns anslag för ”Understöd till EU- och övriga projekt”
22 421 €. Av anslaget har använts 11,24 %, eller 2 521 €.

Miljönämnden deltog i finansieringen av motsvarande restaureringsprojekt i Terjärv år 2010
och 2012 med 3 000 € samt miljövårdssekreterarens arbetstid.

Den fiskeriekonomiska restaureringen av Kronoby å inom Kronoby delägarlags område har
tidigare behandlats i miljönämnden i 56 § 4.11.2014, då utlåtande gavs om tillståndsansö-
kan, samt i 48 § 16.6.2015, då tillståndsbeslutet antecknades för kännedom.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden beslutar att använda anslag reserverade för understöd till EU- och övriga pro-
jekt (4743) och betala ut 5 000 € till Norra svenska fiskeområdet för fiskeriekonomisk restau-
rering av Kronoby å inom Kronoby delägarlags område. Miljövårdssekreteraren deltar i arbe-
tet i mån av möjlighet genom att utföra vattenprovtagning och okulär besiktning enligt till-
ståndet. Miljönämnden står för miljövårdssekreterarens resekostnader som uppstår i sam-
band med projektet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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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: 80, 81, 84, 85

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

Paragrafer: 82, 86

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: 82, 86

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: 83
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.


