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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Jan-Erik Vigård och Jan Sjölund till protokolljusterare.
__________
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3 §. SAMMANTRÄDESTIDER 2015

Nämnden bör besluta om sammanträdestider 2015. Ett förslag till sammanträdesdagar bifo-
gas som bilaga 1/3 § av den 10.2.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden beslutar att årets sammanträden hålls preliminärt de dagar som framgår av
bilaga 1/3 § av den 10.2.2015. Avvikelse från schemat kan vid behov göras. Extra samman-
träden kan hållas. Sammanträdena hålls huvudsakligen på dagtid kl. 10.00. Kvällsmöten kan
hållas då ärendena som skall behandlas är få till antalet. Kvällsmöten börjar kl. 19.00. Sam-
manträdena hålls i huvudsak på kommungården eller på Maggies Grillcafé.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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4 §. GODKÄNNANDE AV RÄKNINGAR

Nämnden skall årligen utse de personer, som på dess vägnar godkänner räkningar, såvida
godkännaren inte utsetts i reglemente eller i instruktion. Namnen på de personer, vilka tillde-
lats denna rätt för år 2015 bör meddelas till huvudbokföraren.

För miljönämndens del har räkningar tidigare godkänts av miljövårdssekreterare Karin Björk-
gård. Reseräkningar och övriga personliga räkningar har godkänts av förmannen, tekniska
chefen Bernt Storbacka.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Miljönämnden beviljar miljövårdssekreterare Karin Björkgård rätt att godkänna räkningar för
nämndens del. Miljövårdssekreterarens reseräkningar och övriga personliga räkningar god-
känns av tekniska chefen Bernt Storbacka.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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5 §. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Varje nämnd skall årligen inlämna en verksamhetsberättelse, vilken utgör en del av kommu-
nens officiella bokslut. Verksamhetsberättelsens speciella uppgift i kommunen är att klarläg-
ga hur de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har godkänt uppfyllts. För-
slag till verksamhetsberättelse för miljönämnden 2014 att fogas till kommunens bokslut ses
som bilaga 1/5 § av den 10.2.2015. En mera detaljerad berättelse till nämnden presenteras i
bilaga 2/5 § av den 10.2.2015.

Uppgifterna om ekonomiskt utfall är preliminära och har skrivits med kursiv stil. Siffrorna
uppdateras senare, när bokslutet är klart.

Verksamhetsberättelsen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård år 2014 delges nämnden
senare.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2014 i enlighet med bilagorna 1 och 2/5 §
av den 10.2.2015. Uppgifter om ekonomiskt utfall delges nämnden då bokslutet är klart.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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6 §. BUDGET Dispositionsplan 2015

Efter att fullmäktige godkänt budgeten bör nämnderna för varje uppgiftsområde uppgöra dis-
positionsplaner vilka motsvarar fullmäktigebesluten. Nämnderna bör organisera sina verk-
samhetsformer så att målen kan uppnås inom beviljad nettoram.

Miljönämndens verksamhet omfattar uppgiftsområdena miljövård samt miljö- och hälso-
skydd, det senare med underområdena hälsoövervakning och veterinärvård. Miljö- och häl-
soskyddet överfördes 1.1.2010 till Mellersta Österbottens miljöhälsovård, med Karleby stad
som värdkommun.

Miljönämndens uppgifter, målsättning samt godkänd budget 2015 framgår av bilaga 1/6 § av
den 10.2.2015. Fullmäktige har godkänt budgeten enligt nämndens förslag, som följde given
ram. Godkänt nettobelopp för miljönämnden år 2015 är 314 758 €.

Förslag till dispositionsplan ses som bilaga 2/6 § av den 10.2.2015. Dispositionsplanen följer
i huvudsak nämndens förslag till budget för år 2015, som godkändes 30.9.2014. Lönerna och
lönebikostnaderna har justerats enligt ekonomikansliets direktiv. Bokföringsrapporten
31.12.2014 visar inget behov av att ändra fördelningen av anslag. Kostnaderna för köptjäns-
terna från Mellersta Österbottens miljöhälsovård har ökat med 342 € som en följd av att Hi-
mango har dragit sig ur samarbetet för veterinärvårdens del, och de kvarvarande kommu-
nerna delar på Himangos andel. Motsvarande belopp har minskats från miljövårdens övriga
utgifter.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner dispositionsplanen för miljövård samt miljö- och hälsoskydd (häl-
soövervakning och veterinärvård) i enlighet med bilaga 2/6 § av den 10.2.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 1/2014

7 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Steve och Marianne
Björk

Miljönämnden fattade 17.6.2014 i § 30 beslut om justering av miljötillståndsbestämmelserna
som gäller Steve och Marianne Björks svinuppfödning på lägenheten Björk RNr 3:29 i Påras
by i Kronoby kommun, adress Bjärkbondtåge 4, 68500 Kronoby.

Tillståndsbestämmelse 12 lyder:

”För en sakenlig spridning av gödseln skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark;
1 ha per 2,7 suggor med smågrisar och 1 ha per 9 slaktsvin eller växande avelssvin, dvs. för 160 sug-
gor med smågrisar och 220 slaktsvin minst 83,70 ha. Tillståndsinnehavarna har enligt ansökan tillgång
till 76 ha och bör senast 15.8.2014 inlämna uppdaterade uppgifter om spridningsarealen till miljö-
nämnden. Ifall tillräckliga spridningsarealer inte finns skall djurantalet begränsas så att det motsvarar
den tillgängliga spridningsarealen.”

Steve och Marianne Björk har 26.1.2015 inlämnat ett avtal enligt vilket de och Björkens Gris
Ab förbinder sig att leverera 500 m3 svingödsel till en mottagare, på en areal av 25 ha. Avta-
let är i kraft till 30.4.2016.

Enligt miljötillståndet som beviljats för Björkens Gris Ab:s verksamhet 9.12.2004 har bolaget
tillgång till 227 ha åkermark. För gödseln från den mängd djur som föds upp i svinhuset be-
hövs enligt tillståndet 189 ha. Det torde följaktligen finnas åkerareal tillgänglig för spridning
av gödsel också från Steve och Marianne Björks svinhus.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 12 har uppfyllts.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 1/2015

8 §. UTLÅTANDE Förslag till nya avfallshanteringsföreskrifter för Ab Ekorosk Oy:s
verksamhetsområde

Ab Ekorosk Oy:s styrelse beslöt 19.9.2014 att föreslå för avfallsnämnden att avfallshanter-
ingsföreskrifterna ändras så att införande av ett s.k. 2-kärlssystem är möjligt hösten 2015 och
tömningsintervallen för hushållsavfall blir högst 2 veckor för bioavfall och högst 8 veckor för
energiavfall. Förslaget grundade sig på en utredning från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
gällande de framtida alternativen för behandling av bioavfall. Bakgrunden till ärendet är bl.a.
behovet att förnya den nuvarande optiska behandlingen av hushållsavfallet som inte uppfyl-
ler kvalitetskraven som ställts.

Ett förslag till nya avfallshanteringsföreskrifter som omfattade Ab Ekorosk Oy:s förslag be-
reddes till Österbottens avfallsnämnd under hösten. Utlåtanden inbegärdes av medlems-
kommunernas miljötjänstemän och ärendet kungjordes 20.11-4.12.2014. Många av utlåtan-
dena som lämnades in var kritiska. Man ansåg att medlemskommunerna bör höras och infö-
randet av 2-kärlssystem behandlas som ett skilt ärende. Avfallsnämnden behandlade försla-
get 9.12.2014 och beslöt att remittera ärendet till ny beredning. Avfallshanteringsföreskrifter-
na reviderades så att de paragrafer som gällde ändring av insamlingssystemet drogs bort för
att behandlas som ett skilt beslutsärende. Därtill gjordes mindre justeringar i texten. Avfalls-
nämnden beslöt också att ge samtliga kommuner möjlighet att ge utlåtanden, dels om för-
slaget till ändring av insamlingssystemet, dels om det reviderade förslaget till nya avfallshan-
teringsföreskrifter, senast 13.2.2015 kl. 16.00.

Det reviderade förslaget till avfallshanteringsföreskrifter bifogas som bilaga 1/8 § av den
10.2.2015.

Förslaget inleds med en allmän del, som inte innehåller bindande bestämmelser, utan endast
beskriver skyldigheter som kommer från annat håll och ett avfallshanteringssystem som byg-
ger på övriga beslut. Den allmänna delen innehåller också information och råd om avfalls-
hantering. De egentliga avfallshanteringsföreskrifterna ges i den andra delen, som är indelad
i 11 kapitel med 47 paragrafer.

Avfallshanteringsföreskrifterna har utarbetats utgående från kommunförbundets modell från
år 2014. Avsikten med förnyelsen är att utfärda avfallshanteringsföreskrifter som är tydligare i
sitt syfte samt anpassade till gällande avfallslagstiftning. De nya bestämmelserna planeras
träda i kraft 1.3.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av det reviderade förslaget till avfallshanteringsföreskrifter, bilaga 1/8 §
av den 10.2.2015, och framför följande synpunkter:

I 20 § sägs att ”det är förbjudet att skaffa bort avfall genom förbränning. Förbudet gäller inte
sådan avfallsåtervinning som har beviljats miljötillstånd eller något annat myndighetsgodkän-
nande.” Med återvinning avses tillvaratagande av material eller energi. Miljönämnden före-
slår att ordet ”avfallsåtervinning” ersätts med ”avfallshantering”. Då gäller förbudet att skaffa
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bort avfall genom förbränning inte t.ex. förbränning av pälsdjurskroppar. Där tas varken ma-
terial eller energi tillvara, men förfarandet kan ändå godkännas och ingå i miljötillstånd för
pälsdjursfarmer. Djurkrematorier är ett annat exempel på avfallsförbränning som kan beviljas
miljötillstånd trots att material eller energi inte tas tillvara.

I 21 § som gäller nedgrävning av avfall har i det reviderade förslaget helt strukits bestämmel-
serna som gäller nedgrävning av döda djur. Det sägs endast att det är förbjudet att gräva ner
avfall i marken. Miljönämnden anser att bestämmelsen borde kompletteras, så att det tydligt
framkommer under vilka omständigheter produktions-, sällskaps- och hobbydjur kan grävas
ner.

I 25 § ges normer för tömningsintervall på sommaren och på vintern för olika avfallsslag. Mil-
jönämnden ifrågasätter behovet av årstidsindelning, då tömningsintervallen som föreslås är
exakt de samma på sommaren och vintern.

I 25 § stadgas också att sopkärl på fritidsfastigheter som används året runt ska tömmas en-
ligt avfallshanteringsföreskrifterna. Bestämmelsen innebär att sopkärlet, om man inte kom-
posterar bioavfallet, ska tömmas varannan vecka året runt, trots att fritidshuset kanske an-
vänds endast under helger och längre ledigheter under vintern. I 25 § sägs vidare att sopkärl
på fritidsfastigheter som används endast på sommaren ska tömmas på sommaren (vecka
18-40) i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna. Detta medför att innehavaren av fritids-
hus där man har egen sophämtning och inte komposterar bioavfallet ska låta tömma sitt sop-
kärl varannan vecka från maj till september, trots att man kanske bor i fritidshuset endast en
kortare tid under sommaren. Miljönämnden anser att bestämmelserna borde omformuleras,
så att de möjliggör anpassning av tömningsintervall till fritidshusets verkliga användnings-
grad. Förslagsvis kunde man skriva ”Sopkärl på en fritidsfastighet ska tömmas i enlighet med
dessa avfallshanteringsföreskrifter under de perioder då fritidsfastigheten används.” Trots att
fritidsbostäder i tillämpningen av avfallslagen jämställs med fasta bostäder torde detta ändå
vara möjligt.

I 36 § sägs att avfall från torrtoaletter ska komposteras på fastigheten eller föras av en i av-
fallshanteringsregistret godkänd avfallstransportör till en plats som Ab Ekorosk Oy anvisar.
Det framgår inte om en avfallstransportör med sopbil eller slambil ska anlitas. Toalettavfall
tas inte emot av Ab Ekorosk Oy, då miljötillståndet inte tillåter det. Det förblir därför oklart vad
föreskriften innebär i praktiken. Miljönämnden anser att bestämmelsen bör förtydligas utgå-
ende från Ab Ekorosk Oy:s direktiv, för att undvika missförstånd.

Miljönämnden påpekar att nitratförordningen (931/2000), som hänvisas till i 36 §, ersätts av
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014) fr.o.m. 1.4.2015. Flera ändringar har även gjorts i Jord- och skogsbruksministe-
riets förordning om gödselfabrikat (24/2011), varför texten kunde kompletteras med ”jämte
ändringar” efter förordningens namn.

I övrigt omfattar miljönämnden förslaget, och konstaterar att de nya föreskrifterna är mera
informativa och har en tydligare indelning än de tidigare. Avfallshanteringsföreskrifterna ska
vara ett redskap som ska underlätta avfallshanteringen och övervakningen av den, varför det
är viktigt att de skrivs i klarspråk, som inte ger utrymme för tolkningar och missförstånd.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget, med följande tillägg:

I 22 § är meningen ”Det är inte tillåtet att, i syfte att förlänga tiden mellan de normala
tömningarna, använda sopkärl som är för stora i förhållandet till behovet” omotiverad.
Tömningsintervallet är bestämt och behandlingsavgift erläggs på basen av sopkärlets
storlek. Man kan inte förlänga tiden mellan tömningarna genom att ha ett större kärl,
och fastighetsinnehavaren betalar hela behandlingsavgiften även för ett halvfullt kärl.

I 37 § står det att ”När det gäller ansvaret i andra hand att städa upp ett nedskräpat
område anses också sammankallaren av tillställningen eller evenemanget vara arran-
gör.” Meningen är svår att förstå och, som det verkar, utan koppling till bestämmelsen
i övrigt. Det förblir oklart vem som ska städa i första hand, och varför det är relevant
att sammankallaren anses vara arrangör.

I 39 § kunde meningen som gäller läkemedelsavfall förkortas till ”Läkemedelsavfall
ska föras till ett apotek som har avtalat med Ab Ekorosk Oy om ordnande av en mot-
tagningsplats för avfallet.” Det finns inga andra mottagningsplatser för läkemedelsav-
fall än apotek varför det är missvisande att hänvisa till sådana.

Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.
__________
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Dnr: MILJ 2/2015

9 §. UTLÅTANDE Ab Ekorosk Oy:s förslag till ändring av insamlingssystemet för
hushållsavfall

Ab Ekorosk Oy:s styrelse beslöt 19.9.2014 att föreslå för avfallsnämnden att avfallshanter-
ingsföreskrifterna ändras så att införande av ett s.k. 2-kärlssystem är möjligt hösten 2015 och
tömningsintervallen för hushållsavfall blir högst 2 veckor för bioavfall och högst 8 veckor för
energiavfall. Förslaget grundade sig på en utredning från FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
gällande de framtida alternativen för behandling av bioavfall. Bakgrunden till ärendet är bl.a.
behovet att förnya den nuvarande optiska behandlingen av hushållsavfallet som inte uppfyl-
ler kvalitetskraven som ställts.

Ett förslag till nya avfallshanteringsföreskrifter som omfattade Ab Ekorosk Oy:s förslag be-
reddes till Österbottens avfallsnämnd under hösten. Utlåtanden inbegärdes av medlems-
kommunernas miljötjänstemän och ärendet kungjordes 20.11-4.12.2014. Många av utlåtan-
dena som lämnades in var kritiska. Man ansåg att medlemskommunerna bör höras och infö-
randet av 2-kärlssystem behandlas som ett skilt ärende. Avfallsnämnden behandlade försla-
get 9.12.2014 och beslöt att remittera ärendet till ny beredning. Avfallshanteringsföreskrifter-
na reviderades så att de paragrafer som gällde ändring av insamlingssystemet drogs bort för
att behandlas som ett skilt beslutsärende. Därtill gjordes mindre justeringar i texten. Avfalls-
nämnden beslöt också att ge samtliga kommuner möjlighet att ge utlåtanden, dels om försla-
get till ändring av insamlingssystemet, dels om det reviderade förslaget till nya avfallshanter-
ingsföreskrifter, senast 13.2.2015 kl. 16.00.

Till avfallsnämndens begäran om utlåtande gällande ändring av insamlingssystemet för hus-
hållsavfall har bifogats Ab Ekorosk Oy:s styrelsebeslut, VD Olli Ahllunds presentation ”Verk-
samhetsomgivningen för Ab Ekorosk Oy”, samt en jämförelse av alternativ VA-2 och VA-5.
Handlingarna bifogas som bilaga 1/9 § av den 10.2.2015.

Med 2-kärlssystem avses att bio- och energiavfallet insamlas på fastigheterna i separata
behållare eller i behållare med skiljevägg, och fraktionerna transporteras separat för behand-
ling endera i två-facks sopbilar med en sophämtning eller i sedvanliga sopbilar med skilda
sophämtningar.

I kostnadsjämförelsen i FCG:s utredning anges alternativet VA-5, med särskild insamling av
energi- och bioavfall med egen förbehandling av bioavfallet och rötning av bioavfallet som
köptjänst, som det mest fördelaktiga alternativet med de lägsta årliga totalkostnaderna. Ifall
man inte vill övergå till särskild insamling av energi- och bioavfall, rekommenderas alternati-
vet VA-2, där man samlar in energi- och bioavfall gemensamt, sanerar den optiska sortering-
en, förbehandlar bioavfallet i egen regi samt rötar bioavfallet som köptjänst.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av det material som har bifogats till avfallsnämndens begäran om utlå-
tande gällande ändring av insamlingssystemet för hushållsavfall, bilaga 1/9 § av den
10.2.2015, och ger följande utlåtande:
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Miljönämnden konstaterar att Olli Ahllunds text ger en bra och heltäckande bild av verksam-
hetsförutsättningarna för Oy Ekorosk Ab och de utmaningar bolaget står inför. Orsakerna till
att man föreslår 2-kärlssystemet är dels behandlingen av bioavfall vid Stormossen (ändringar
i sorteringsdirektiven, insamling i bio- eller papperspåsar), dels den tekniska utvecklingen av
optisk sortering. Söndriga påsar medför fortsättningsvis problem och tilläggskostnader om
biofraktionen och energifraktionen blandas ihop. Miljönämnden ser fördelen med 2-
kärlssystemet och har i princip inget att invända mot att det tas i bruk.

Miljönämnden tar inte desto vidare ställning till de ekonomiska aspekterna och hur kostna-
derna fördelas mellan olika aktörer om 2-kärlssystemet tas i bruk. I egenskap av tillsynsmyn-
dighet enligt avfallslagen vill miljönämnden däremot framföra följande synpunkter:

Första prioritet bör vara att bibehålla den väl fungerande källsortering som har gjort Ekorosk-
området till en region där återvinningsgraden är bland de högsta i landet. De flesta hushåll är
numera anslutna till ordnad avfallstransport. För att införandet av ett 2-kärlssystem ska tas
väl emot bland kommuninvånarna krävs omfattande information och åtgärder som underlät-
tar för kunderna att ta det nya systemet i bruk. Man bör vara öppen med orsakerna till för-
ändringen och poängtera de positiva följderna. Ett misslyckande på denhär punkten kan leda
till en protestreaktion bland kunderna med sämre källsortering och uppsägning av transport-
avtalen som följd.

Valet av bio- eller papperspåsar för insamling av bioavfall är motiverat eftersom behovet av
förbehandling före rötningen då minskar. Det är också ändamålsenligt med tanke på utveck-
lingen inom EU, som tyder på att användningen av plastpåsar så småningom kommer att
förbjudas. Vanliga bio- eller papperspåsar medför dock risk för hygieniska problem, då på-
sarna lättare går sönder. Luktolägenheter samt problem med flugor kan uppstå, och avfalls-
kärlen behöver rengöras oftare. Detta bör beaktas i avfallshanteringsföreskrifterna, där man
beslutar om tömningsintervall samt underhåll och rengöring av sopkärl. Det är tveksamt om
tömningsintervallet för bioavfall sommartid fortsättningsvis kan vara så långt som två veckor,
om bioavfallet samlas in i papperspåsar. De hygieniska problemen kan minimeras genom att
se till att påsar av tillräckligt god kvalitet enkelt finns att fås.

De beslut som gjorts gällande förlängda tömningsintervall bör ses över ifall insamlingssyste-
met ändras. Det kräver en betydande arbetsinsats. Även här är det viktigt med saklig infor-
mation till kunderna, om man blir tvungen att ändra besluten.

Miljönämnden poängterar slutligen vikten av information också till de övervakande myndighe-
terna. En ändring av insamlingssystemet för hushållsavfallet innebär en utmaning för alla
parter. Genom att regelbundet informera om hur ärendet framskrider samt genom att erbjuda
möjligheter att kommentera förslag och påverka beslut kan Ab Ekorosk Oy och avfallsnämn-
den underlätta det fortsatta arbetet för övervakningsmyndigheterna.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.
__________
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10 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande 26.1.2015 gällande användande av rivningshus som övningsobjekt för
brandkåren, Lötvägen, Kronoby

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 26.1.2015 gällande vattenskyddsplan för iståndsättningsdik-

ning/Nylandsbäcken, Kronoby å
o Utlåtande 3.2.2015 gällande vattenskyddsplan för iståndsättningsdik-

ning/Rödselbäcken, Viitavesibäcken, Perho å
o Beslut 9.1.2015 enligt 72 a § naturvårdslagen om fastställande av läget för en

föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshanter-
ing, Terjärv

 Ab Ekorosk Oy
o e-info 2/2014
o statistik över avfallsmängder i Kronoby 2014

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 5 st.

 Kurser
o Hulevesipäivä, Tammerfors, 11.3.2015
o Ympäristönsuojelun asetukset hallintaan, Tammerfors, 24-25.3.2015
o Kommunaltekniska dagar och aktuella miljöfrågor, Åbo, 20-21.5.2015

 Information om statsrådets nya förordning om begränsning av vissa utsläpp från jord-
bruk och trädgårdsodling (1250/2014). Förordningen träder i kraft 1.4.2015 och upp-
häver statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från
jordbruket (931/2000) (”nitratförordningen”)

 Ahma ympäristö Oy
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 21.1.2015

 Kommunstyrelsen
o Beslut 30 § 2.2.2015 gällande initiativ av Elisabeth Hagström. Kommunstyrel-

sen uppmanar nämnderna att genast tillämpa principen om att publicera före-
dragningslistor med bilagor på kommunens hemsida.

BESLUT:

Antecknades för kännedom.

Miljönämnden förhåller sig tveksam till kommunstyrelsens beslut att även publicera
föredragningslistornas bilagor på kommunens hemsida. Materialet är omfattande och
innehåller ibland uppgifter som inte lämpar sig för publicering på nätet. Bilagorna har
inte heller publicerats tillsammans med protokollen. Miljönämnden förbehåller sig rät-
ten att för nämndens del avgöra vad som ska publiceras från fall till fall.
__________
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11 §. 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: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

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

Paragrafer: 4

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43)
65101 VASA

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut.

Rättegångsavgift
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 89 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen.

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


