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Sammanträdestid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 10.00-12.00

Sammanträdesplats Maggies Grillcafé

Ärendets
nummer

Ärende

34 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
35 §. PROTOKOLLJUSTERING
36 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Laakso Pälsfarm Ab
37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/JF Fox Ab,

pälsdjursfarm
38 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Stormossbacka Päls
39 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Widjeskog Pälsfarm Ab
40 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Svartsjö Päls Oy
41 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Djuplid Pälsfarm Kb
42 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab,

pälsdjursfarm
43 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Knutars Pälsfarm Ab
44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls
45 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka Pälsfarm

Oy
46 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab
47 §. BESLUT Justering av miljötillståndsbestämmelser/Kronoby Vatten och Avlopp Ab
48 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för fiskeriekonomisk restaurering av Kronoby å
49 §. UTLÅTANDE Utredning över förbättrande av avloppsreningsverkets funktion och

minskande av luktutsläpp/Kokkolan Nahka Oy:s Nedervetilfabrik (f.d. Oy Geson Ab)
50 §. UTLÅTANDE Revidering av detaljplanen för Terjärv centrum
51 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
52 §. UTLÅTANDE Förslag till kontrollprogram för Hoikkaneva

torvproduktionsområde/Kaija och Juha Varila
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34 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Margareta Slotte och Jan Sjölund till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 5/2013

36 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Laakso Pälsfarm
Ab

Miljönämnden beviljade 7.5.2013 i 23 § Laakso Pälsfarm Ab miljötillstånd för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Heimbacka RNr 18:0 i Nedervetil-Norrby by
i Kronoby kommun, adress Saarukkavägen 100, 68410 Nedervetil.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall re-
nas i grusfilter i enlighet med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Re-
ningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.5.2014. Reningssystemet skall skö-
tas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras
genom provtagning.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Laakso Pälsfarm Ab/Kaj Laakso svarade på förfrå-
gan per e-post 12.2.2015. Enligt svaret har farmen dränerats på ett ändamålsenligt sätt. Lak-
vattnet från farmområdet leds till ett grusfilter som är byggt hösten 2013. P.g.a. en regnig
höst 2013 höll inte skiljeväggen mellan bassängerna. Reningssystemet förbättrades somma-
ren 2014 och fungerar nu som det ska.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion
hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden
kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvat-
ten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 2/2014

37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/JF Fox Ab, päls-
djursfarm

Miljönämnden beviljade 1.4.2014 i 14 § JF Fox Ab miljötillstånd för verksamhet som omfattar
pälsdjursuppfödning på lägenheten Farmområde RNr 46:1 i Terjärv by i Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall re-
nas i grusfilter i enlighet med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Re-
ningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemet skall skö-
tas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras
genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det
utgående vattnet.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. JF Fox Ab/Jim Forsén svarade på förfrågan per
brev 29.1.2015. Enligt svaret har reningssystemet byggts enligt den plan som inlämnades
med miljötillståndsansökan och har tagits i bruk i juni 2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion
hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden
kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvat-
ten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 13/2013

38 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Stormossbacka
Päls

Miljönämnden beviljade 27.8.2013 i 42 § Stormossbacka Päls miljötillstånd för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Stormossbacka RNr 41:2 i Hästbacka by i
Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

2. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt enligt uppgjord plan. Lakvatten från
farmområdet skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan
det leds till dike. Dränerings- och reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast
31.10.2014. Systemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffek-
ten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt
att ta representativa prov av det utgående vattnet.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Stormossbacka Päls/Tom Hästbacka svarade på
förfrågan per e-post 15.2.2015. Enligt svaret har dräneringsrör lagts ner mellan alla skugg-
hus på farmen. Vid mitten av skugghusen finns en reningsbrunn. I slutet av varje skugghus
finns en bädd för grusfiltrering samt ett luftrör. Därifrån leds vattnet ut till diket. Reningssy-
stemet färdigställdes i september 2013.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion
hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden
kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvat-
ten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 14/2013

39 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Widjeskog Päls-
farm Ab

Miljönämnden beviljade 1.10.2013 i 54 § Widjeskog Pälsfarm Ab miljötillstånd för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Högback RNr 15:123 i Kortjärvi by i Krono-
by kommun, adress Ollasmossvägen 38, 68750 Småbönders.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall re-
nas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Re-
ningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemet skall skö-
tas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras
genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det
utgående vattnet.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Widjeskog Pälsfarm Ab/Ken Widjeskog svarade på
förfrågan per e-post 23.1.2015. Enligt svaret har tre dräneringsfilter byggts och tagits i bruk i
enlighet med tillståndet. Grusfiltren grävdes 25.9.2014 och är 5-7 m2 stora .

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion
hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden
kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvat-
ten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
_________
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Dnr: MILJ 11/2010

40 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Svartsjö Päls
Oy

Miljönämnden beviljade 7.12.2010 i 61 § Ab Svartsjö Päls Oy miljötillstånd för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Svartås RNr 12:91 och Holmen RNr
12:90 i Kortjärvi by i Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområ-
det där skugghusen inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt
planen uppgjord 25.8.2010, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan
det leds till dike.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab Svartsjö Päls Oy/Jani Svartsjö svarade på för-
frågan per brev 12.2.2015. Enligt svaret har en ny utjämningsbassäng och ett nytt grusfilter
tagits i bruk våren 2014. Systemet byggdes och dränerades enligt ritningarna och miljötill-
ståndsbeslutet. På grund av att farmområdet ligger plant används en del av diket som utjäm-
ningsbassäng, vilket har märkts ut på en karta som har bifogats svaret. Det finns också ett
äldre likadant reningssystem som har varit i bruk i ca 10 år och har rengjorts två gånger. Sy-
stemet kommer att rengöras igen i år och samtidigt förbättras. Grusfiltrens totala yta är ca 50
m2.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 har uppfyllts. Enligt miljötillståndsansökan skulle två 50 m2 stora grusfilter
byggas för att rena lakvattnet från det 1,5 ha stora farmområdet. Rekommendationen är 50
m2/ha. Eftersom över 30 % av skugghusen har tätt underlag och en del av ytan på farmom-
rådet upptas av pälsningshus och lager, bedömer miljönämnden att grusfiltren så som de har
byggts, totalt 50 m2, är tillräckligt stora.

Miljönämnden påminner om att reningssystemen skall skötas regelbundet så att deras funk-
tion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämn-
den kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av
lakvatten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 7/2011

41 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Djuplid Pälsfarm
Kb

Miljönämnden beviljade 23.8.2011 i 41 § Djuplid Pälsfarm Kb miljötillstånd för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Farmområde RNr 46:1 i Terjärv by i Krono-
by kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

2. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområ-
det där skugghusen inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt
planen uppgjord 17.5.2011, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan
det leds till dike.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Djuplid Pälsfarm Kb/Boes Djupsjöbacka svarade
på förfrågan per brev 27.1.2015. Enligt svaret är hela farmen dränerad. Lakvatten och alla
dräneringsrör leds till filtreringsanläggningen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 har uppfyllts.

Miljönämnden påminner om att reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion
hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning. Miljönämnden
kan på basen av resultaten vid behov ge tilläggsbestämmelser gällande reningen av lakvat-
ten.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 6/2013

42 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab,
pälsdjursfarm

Miljönämnden beviljade 18.6.2013 i 33 § ITA Nygård Ab miljötillstånd för verksamhet som
omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Farmbacka RNr 129:1, Anderstorp RNr 6:122
samt Stengränd RNr 6:138 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 38,
68700 Terjärv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

3. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet skall re-
nas i grusfilter i enlighet med ansökan eller på annat sakenligt sätt innan det leds till dike. Re-
ningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 31.5.2014. Reningssystemet skall skö-
tas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras
genom provtagning. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det
utgående vattnet.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. ITA Nygård Ab/Robert Nygård svarade på förfrå-
gan per e-post 16.2.2015. Enligt svaret påbörjades dränering mellan husen under sommaren
2013. Grusfiltren och omkretsdikena är ännu ogjorda på grund av ekonomiska orsaker. Det
har nu reserverats pengar för att färdigställa arbetet under sommaren 2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 ännu inte har uppfyllts. Arbetena planeras att göras inom kort. Miljönämnden
förlänger tidsfristen för att bygga reningssystemet och ta det i bruk till 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 10/2012

43 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Knutars Pälsfarm
Ab

Miljönämnden beviljade 18.9.2012 i 38 § Knutars Pälsfarm Ab miljötillstånd för verksamhet
som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Rävfarm RNr 64:0 och Minkfarm RNr
33:37 i Överbråtö by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 397, 68700 Terjärv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

1. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområ-
det 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 bör vara byggt och taget i
bruk senast 31.10.2013. Reningssystemet skall skötas regelbundet så att dess funktion hålls i
skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Knutars Pälsfarm Ab/Mariann Knutar svarade på
förfrågan per brev 9.2.2015. Enligt svaret är reningssystemet inte helt klart. Grusfiltret är
byggt enligt tidsplanen men dräneringen är inte klar och hopkopplad med grusfiltret. Sen-
sommaren 2014 var det planerat att dräneringen skulle göras klar men ett bättre valpresultat
medförde att flera hus måste byggas. Tidpunkten för när man kan arbeta med grävmaskin
mellan skugghusen utan att störa och stressa djuren är så kort så man hann inte. Planerna
för detta år, 2015, är att när valparna är utflyttade första veckan i september påbörjas dräne-
ringsarbetena. Arbetet beräknas vara klart 31.10.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 ännu inte till alla delar har uppfyllts. Arbetena planeras att slutföras inom
kort. Miljönämnden förlänger tidsfristen för att bygga reningssystemet och ta det i bruk till
31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
16.6.2015

Sida
4/71

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.7.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 5/2014

44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls

Miljönämnden beviljade 1.4.2014 i 16 § Ab MS-Päls miljötillstånd för verksamhet som omfat-
tar pälsdjursuppfödning på lägenheten Mosabäck RNr 6:154 och på del av lägenheten An-
dersfors RNr 6:150 i Hästbacka by i Kronoby kommun, adress Kolamvägen 180, 68700 Ter-
järv.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

2. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från de delar av farmom-
rådet där skugghusen inte har täta underlag skall renas i grusfilter i enlighet med ansökan el-
ler på annat sakenligt sätt innan det leds bort från farmområdet. Reningssystemen bör vara
byggda och tagna i bruk senast 31.10.2014. Reningssystemen skall skötas regelbundet så att
deras funktion hålls i skick. Reningseffekten bör vid behov kontrolleras genom provtagning.
Systemen bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det utgående vattnet.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab MS-Päls/Markus Sågfors svarade på förfrågan
per brev 16.2.2015. Enligt svaret har reningssystemen ännu inte byggts på grund av att den
regniga hösten 2014 medförde att det blev för vått för att köra med grävmaskin på området.
Arbetena planeras att utföras i september 2015. Omkretsdike finns.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 ännu inte har uppfyllts. Arbetena planeras att utföras inom kort. Miljönämn-
den förlänger tidsfristen för att bygga reningssystemen och ta dem i bruk till 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 2/2011

45 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka Päls-
farm Oy

Miljönämnden beviljade 15.3.2011 i 15 § Ab Wistbacka Pälsfarm Oy miljötillstånd för verk-
samhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Svinrygg RNr 16:26 i Kortjärvi by i
Kronoby kommun.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

3. ”Farmen skall dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från den del av farmområ-
det där skugghusen inte har täta underlag skall renas i utjämningsbassäng och grusfilter enligt
planen uppgjord 25.9.2010, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan
det leds till dike.”

Miljökansliet har 16.1.2015 per brev gjort en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrol-
lera om tillståndsbestämmelsen har följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka sva-
rade på förfrågan per e-post 28.1.2015. Enligt svaret har täckdikningsrör grävts ner mellan
husen och dikena är fyllda med grus/sand. Dikena är 0,5 x 0,4 m i medeltal. Ca 90 m3

grus/sand finns i dessa diken som mynnar ut i områdesdiket. Enligt Wistbacka är lakvattnet
redan renat då det rinner ut i områdesdiket (omkretsdiket). Ingen utjämningsbassäng eller
grusfilter har därför byggts.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att systemet som har
byggts inte till alla delar uppfyller kraven i tillståndsbestämmelse 1. Det täckdikessystem som
har anlagts mellan husen behövs för dränering av farmen, men är inte tillräckligt för att rena
det lakvatten som rinner ut från farmområdet. Utjämningsbassängen och grusfiltret som pre-
senterats i miljötillståndsansökan behövs också för att få en tillräckligt effektiv rening. Miljö-
nämnden uppmanar Ab Wistbacka Pälsfarm Oy att bygga utjämningsbassängen och grusfilt-
ret enligt planen, så att de kan tas i bruk senast 31.10.2015.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
_________
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Dnr: MILJ 11/2011

46 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva/Oy Alholmens Kraft Ab

Högsta förvaltningsdomstolen har 16.4.2015 gett ett beslut som gäller Oy Alholmens Kraft
Ab:s ansökan om miljötillstånd för torvproduktion på Teerineva i Evijärvi kommun. Regionför-
valtningsverket i Västra och Inre Finland beviljade miljötillstånd för verksamheten 14.2.2012.
Över regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär till Vasa förvaltningsdomstol av Alpo
Uusitalo m.fl. och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y. Vasa förvaltningsdom-
stol upphävde regionförvaltningsverkets beslut och förkastade Oy Alholmens Kraft Ab:s an-
sökan.

Oy Alholmens Kraft Ab inlämnade besvär till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade på att
Vasa förvaltningsdomstols beslut upphävs och regionförvaltningsverkets beslut ges laga
kraft. Man föreslog en ändring i tillståndsbestämmelse 6, så att torvstackar inte får placeras
närmare än 500 m från bostadshus istället för 400 m, och dammande verksamhet inte får
bedrivas på kortare avstånd än 500 m, då vindriktningen är västlig-sydlig. I andra hand yrka-
de Oy Alholmens Kraft Ab på att tillstånd beviljas om verksamheten begränsas till ett mindre
område, 29 ha. Tillståndsansökan gällde 38 ha.

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besväret. Beslutet från Vasa förvaltningsdomstol
står fast, miljötillstånd beviljas inte.

Beslutet motiveras med att verksamheten kan förorsaka oskälig olägenhet enligt 42 § 1
mom. 5 punkten miljöskyddslagen p.g.a. damm och buller, då avståndet till bosättning är
endast drygt 300 m. Olägenheten kan inte undvikas genom att ändra tillståndsbestämmelsen
så som sökanden har föreslagit. Högsta förvaltningsdomstolen anser att den föreslagna be-
gränsningen av verksamhetsområdet är en väsentlig ändring av ansökan. Förslaget har
gjorts först vid behandlingen i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen tar inte ställning till
om tillstånd kan beviljas för verksamheten enligt den ändrade ansökan.

Miljönämnden har behandlat ärendet vid fem tillfällen. Ett utlåtande om ansökan, i vilket mil-
jönämnden påtalade torvproduktionens inverkan på Kronoby å, gavs 27.9.2011 (54 §). Regi-
onförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom 20.3.2012 (17 §). Bemötande med
anledning av Alpo Uusitalos m.fl. och Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y.:s
besvär gavs 2.5.2012 (25 §). Vasa förvaltningsdomstols beslut antecknades för kännedom
19.11.2013 (64 §). Bemötande med anledning av Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär gavs
10.12.2013 (74 §).

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 17/2014

47 §. BESLUT Justering av miljötillståndsbestämmelser/Kronoby Vatten och Av-
lopp Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 15.5.2015 fattat ett beslut med anled-
ning av Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestämmel-
serna som gäller Kronoby avloppsreningsverk på lägenheterna Reningsverket 288-401-8-39
och 288-401-9-121 på adressen Tränusvägen i Kronoby.

Ansökan hölls till påseende 2.12.2014-2.1.2015. Miljönämnden behandlade ansökan
16.12.2014 § 65 och gav följande utlåtande:

”Miljönämnden konstaterar att Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s reningsverk fungerar bra. Reningskra-
ven enligt det gällande tillståndet har under de senaste åren uppnåtts med god marginal, med enstaka
undantag vad gäller totalfosfor och nitrifieringsgrad. Reningsverkets utsläpp har liten inverkan på vat-
tenkvaliteten i Kronoby å vad beträffar de parametrar som undersöks. Miljönämnden anser att det inte
finns behov av att skärpa kraven i miljötillståndet, endast en uppdatering av bestämmelserna behövs. I
bestämmelsen som gäller avfallsslam som uppstår i reningsprocessen borde nämnas att man fortsätt-
ningsvis ska sträva till att minska kromhalten i slammet.”

Beslutets avgörandedel med tillståndsbestämmelser och motiveringar bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 1/47 § av den 16.6.2015. De justerade tillståndsbestämmelserna er-
sätter i sin helhet de tidigare bestämmelserna.

Reningskraven har skärpts något beträffande totalfosfor, kemisk syreförbrukning (CODCr)
samt fast substans. Gällande kvävereningen har fortsättningsvis inga gränsvärden satts,
utan samma krav på nitrifiering som tidigare, 85 %, har bibehållits. Målvärdet för den utgåen-
de ammoniumkvävekoncentrationen är högst 4 mg/l. NTM-centralen hade i sitt utlåtande
ansett att högst 4 mg/l ammoniumkväve, beräknat som årsmedelvärde, och minst 90 % re-
ningseffekt kan godkännas. Regionförvaltningsverket bedömer, med beaktande av verksam-
hetens omfattning och dess inverkan, att det i de förhållanden som råder i Kronoby å är till-
räckligt att för ammoniumkvävereduktion uppställa gränsvärde för reningseffekt, och för ut-
släppets halt enbart målsättning.

Tillståndsbestämmelse 1 har kompletterats med hänvisning till ny lagstiftning; Statsrådets
förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006) samt Statsrådets förordning om
ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Kontroll av farliga och skad-
liga ämnen på samkontrollsområdet förbereds genom att kartera förekomsten av ämnena i
fråga en gång under kontrollperioden. Efter det utvärderas reningsverksvis vilka ämnen som
möjligen borde intas i kontrollprogrammet.

Miljönämndens utlåtande har beaktats i tillståndsbestämmelse 5, då krav har ställts gällande
förbehandling av industriavloppsvatten som leds till reningsverket. Detta berör bl.a. minsk-
ning av kromhalten i avloppsvattnet från läderindustrin. För ledande av avloppsvatten från
produktionsanläggningar till vattenverkets avloppsnät ska ingås anslutningsavtal.
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Tillståndet är i kraft tillsvidare. I enlighet med ändringen av miljöskyddslagen (423/2015) har
ingen bestämmelse om justering av tillståndsbestämmelserna getts.

Beslutet har hållits till påseende och ändring i beslutet har kunnat sökas genom besvär hos
Vasa förvaltningsdomstol fram till 15.6.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av beslutet och antecknar det för kännedom.

BESLUT:

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

48 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för fiskeriekonomisk restaurering av
Kronoby å

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 20.4.2015 fattat ett beslut med anled-
ning av Norra svenska fiskeområdets ansökan om tillstånd att utföra fiskeriekonomisk restau-
rering av Kronoby å inom Kronoby delägarlags område i Kronoby kommun.

Kronoby ås fiskeriekonomiska tillstånd har försämrats till följd av bland annat ett flertal åtgär-
der som vidtagits för torrläggning och reglering. Målet med forsrestaureringen, som ingår i
helhetsplanen för Kronoby å, är att återställa fiskarnas lekområden och andra revir, förstärka
fisk- och kräftbestånden, utveckla möjligheterna till användning i rekreationssyfte samt att
skydda, bevara och utveckla ett ålandskap i naturtillstånd. De forsar som skall restaureras är
Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors och Långfors, karta bifogas som bilaga 1/48
§ av den 16.6.2015. Arbetena planeras att utföras under lågvattenperioder åren 2016-2017.
Motsvarande restaurering gjordes i Terjärv åren 2010 och 2012.

Ansökan hölls till påseende 29.10-28.11.2014, då tillfälle gavs att inlämna anmärkningar och
åsikter. Miljönämnden behandlade ansökan 4.11.2014 § 56 och gav följande utlåtande:

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

Sökanden har 2.1.2015 kompletterat sin ansökan med tre samtycken av berörda markägare
vid Krokfors, samt en lägeskarta över fastigheterna. Enligt sökandens uppfattning står av-
lägsnande av holmen i nedre delen av Krokfors inte i strid med naturvårdslagen. Ansvaret för
laglighetsgranskningen vilar till den delen på Närings-, trafik-, och miljöcentralen i Södra Ös-
terbotten, som inte har ansett det vara nödvändigt att ge ett utlåtande i ärendet.

Regionförvaltningsverket konstaterar som svar på miljönämndens utlåtande bl.a. att det inom
projektområdet inte finns skyddsområden eller sådana kända naturvärden, som skulle hindra
beviljande av tillstånd. Att avlägsna den holme som bildats genom uppslamning i Krokfors
står inte i strid med naturvårdslagen. Eventuella förekomster av boplatser för utter ska kart-
läggas vid varje fors innan restaureringsarbetena påbörjas.

Beslutets avgörandedel med tillståndsbestämmelser och motiveringar bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/48 § av den 16.6.2015.

Beslutet har hållits till påseende och besvär riktade till Vasa förvaltningsdomstol har kunnat
lämnas in till regionförvaltningsverket fram till 20.5.2015. Inga besvär har inlämnats.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av beslutet och antecknar det för kännedom.

BESLUT:

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

49 §. UTLÅTANDE Utredning över förbättrande av avloppsreningsver-
kets funktion och minskande av luktutsläpp / Kokkolan Nahka Oy:s Nedervetil-
fabrik (f.d. Oy Geson Ab)

Kokkolan Nahka Oy har till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland inlämnat en
utredning i enlighet med det miljötillstånd, som beviljats Oy Geson Ab 10.12.2013, för verk-
samhet som omfattar 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 tillståndsbestämmelse 3 skulle en teknisk-ekonomisk utredning om hur man kan för-
bättra avloppsreningsverkets funktion och minska luktutsläppen lämnas in till tillståndsmyn-
digheten senast 31.1.2015. I utredningen skulle ingå åtgärder för skötseln av reningsverket
och uppföljning av verksamheten.

Enligt utredningen som har lämnats in har man under åren 2014-2015 börjat tillsätta luktbe-
kämpningskemikalier i den linje som leder till reningsverket. Vid förluftningen har man över-
gått från att använda ferrosulfat i fast form till att använda ferrosulfatlösning. Lösningen dose-
ras kontinuerligt. Den grövsta fasta substansen avlägsnas före luftningen. Säckarna som
använts för filtrering av kromslam har ersatts med en kammarfilterpress.

En konsult har utrett slamhanteringen och kemikalieanvändningen och gett åtgärdsförslag.
Nya process-scheman har fogats till utredningen, samt analysrapporter 2013-2015. Under de
två första åren av perioden har reningskraven i miljötillståndet uppfyllts, men under år 2015
har överskridningar skett i fråga om krom.

Miljönämnden ombeds ge ett utlåtande om utredningen senast 6.7.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av Kokkolan Nahka Oy:s utredning och konstaterar att många åtgärder
har vidtagits 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 gjor-
da förbättringarna visar analysresultaten att reningsverket ännu inte till alla delar klarar de
krav som har ställts i miljötillståndet. Miljönämnden anser att det finns behov av att fortsätta
det påbörjade arbetet och söka ytterligare lösningar för att effektivera reningen. Enligt miljö-
tillståndet skärps reningskraven från början av år 2019.

Miljönämnden påpekar att hygieniseringsanläggningen, enligt motiveringarna till tillståndsbe-
stämmelse 3, skulle beaktas som en del av reningsverket. Hygieniseringsanläggningen
nämns inte alls i utredningen som har lämnats in. Miljönämnden anser att det också bör ut-
redas hur man kan minska luktutsläppen från hygieniseringsanläggningen.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
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Dnr: MILJ 9/2015

50 §. UTLÅTANDE Revidering av detaljplanen för Terjärv centrum

Miljönämnden ombeds ge ett utlåtande om ett förslag till revidering av detaljplanen för Ter-
järv centrum. Planeområdet omfattar ca 300 ha och berör enligt kungörelsen hela Terjärv
centrum med utvidgningar vid Sandkulla och Ringvägen. I planen ingår delområden, där de-
taljplaner tidigare godkänts (Storhaga, Lyttsbackavägen) Planeförslag samt program för del-
tagande och bedömning är framlagt till påseende vid kommungården samt på nätet 27.5-
26.6.2015.

För planeringen har uppgjorts en naturinventering, som bifogats till planebeskrivningen. Na-
turinventeringen omfattar kartläggning av växtlighet, fågelfauna, förekomst av flygekorre,
fladdermöss, åkergroda samt övrig fauna. Vid inventeringen av fågelfaunan påträffades fyra
utrotningshotade arter av totalt 45 häckande arter. Inga spår av flygekorre noterades. Inom
planeområdet förekommer minst tre arter av fladdermöss. Åkergroda påträffades i den nord-
västra delen av Heimsjön. Inga naturtyper som är skyddade enligt naturskydds-, vatten- eller
skogslagen hittades. Förekomsten av sällsynta och utrotningshotade arter bör enligt naturin-
venteringen beaktas vid uppgörandet av detaljplanen. Vid Sandkulla finns kulturmark i form
av stora stengärdsgårdar, som kunde bevaras. Rekommendationer för planeringen har getts
för sammanlagt 9 områden, bilaga 1/50 § av den 16.6.2015.

En byggnadsinventering ingår också i planbeskrivningen.

En lista över ändringar som har gjorts i förslaget till ny detaljplan med tillhörande karta bifo-
gas som bilaga 2/50 § av den 16.6.2015. Detaljplanekarta med beteckningar och bestäm-
melser bifogas som bilaga 3/50 § av den 16.6.2015.

Sammanlagt 85 ändringar föreslås. Utvidgningar av detaljplaneområdet finns i punkterna 63,
78 och 79.

Naturinventeringen har beaktats i punkt 70 genom att området getts beteckningen luo-1; om-
råde som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. Enligt förklaringen till beteck-
ningen förekommer på området föröknings- och rastplatser för åkergroda i enlighet med Na-
turskyddslagens 49 §. Att förstöra och försvaga föröknings- och rastplatser är förbjudet. Åt-
gärder som förändrar landskapet får inte utföras utan tillstånd som stadgas i Markanvänd-
nings- och bygglagens 128 § (åtgärdsbegränsning).

I punkt 73 har tomt 5 i kvarter 152 minskats p.g.a. att området är ett viktigt jaktområde för
nordisk fladdermus. Området har fått beteckningen VL-1, som är område för närrekreation.
Enligt planebestämmelserna får området inte kalhuggas. Lättare gallring kan utföras.

I punkt 64 görs en ändring i kvarter 117. För skogsområdet på den norra sidan har beteck-
ningen ändrats från VL till VL-1, med ovan nämnda begränsning vad gäller avverkning. Om-
rådet är enligt naturinventeringen viktigt jaktområde för nordisk fladdermus.

I punkt 79, där planen utvidgas utmed Ranivägen, har stengärdsgårdarna beaktats och fått
beteckningen sk-1 på planekartan. Beteckningen saknas i förklaringarna. sk-2 är område
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eller del av område som är viktigt med tanke på stads- eller bybilden. Enligt texten finns på
området en stengärdsgård.

Strandområdena på den norra sidan om Kronoby å vid Sandkulla, har fått beteckningarna
VL-1. Områden har tidigare haft beteckningen VL.

Intill de två bondgårdar längs Ringvägen som nämns i naturinventeringen har områden re-
serverats som VL-2; områden för närrekreation som bör bevaras obebyggda och kan använ-
das som betesmark i ringa utsträckning.

Näsevägens bro över Kronoby å, som enligt naturinventeringen är en rast- och föröknings-
plats för vattenfladdermus, ingår inte i planen. Strandområdet på den norra sidan om Näse-
vägen har fått beteckningen luo-2; område som är särskilt viktigt med tanke på naturens
mångfald. Området får inte bebyggas och skogsbeståndet ska bevaras. Åtgärder som för-
ändrar landskapet får inte utföras utan tillstånd som stadgas i Markanvändnings- och byggla-
gens 128 § (åtgärdsbegränsning).

Utöver kartbeteckningarna omfattar planen allmänna bestämmelser. Enligt dem bör bl.a. på
varje byggnadsplats bibehållas eller planteras träd, så att deras antal är minst 1 st/100 m2

byggnadsplatsyta. På T-områden (kvartersområde för industri- och lagerbyggnader) får ej
placeras sådan anläggning, som förorsakar luftförorening eller sådant varaktigt buller utom-
hus, vars nivå överstiger 60 dBA. Lagring av sådant material som kan orsaka brandspridning
eller upplevas som ett förfulande element i närmiljön ska lagras inom ett inhägnat område,
med 180-200 cm högt stängsel som ger skydd mot direkt insyn, eller i en byggnad ämnad för
upplagring. Omfattande industriell hantering eller upplagring av hälso- eller miljöfarliga kemi-
kalier är inte tillåtet på området. Småskalig lagring och hantering av bränslen och kemikalier
för den verksamhet som drivs på området får inte leda till förorening av grundvattnet eller
marken och stadgade säkerhetskrav och anmälningsskyldighet ska uppfyllas.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

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

Miljönämnden har inget att anmärka på förslaget. Nämnden bedömer att naturinventeringen
har beaktats och rekommendationerna som har getts där har följts.

Förklaringarna till beteckningarna bör ses över. T.ex. sk-1 finns nu på kartan, men i förklar-
ingen nämns endast sk-1/s och sk-2.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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51 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Valter och Sofia Bodbacka, Terjärv
o Joakim Skuthälla och Emma Selkälä, Kronoby
o Gunder och Ulla Brännkärr, Nedervetil
o Glenn Snåre, Kronoby
o Oy Hästöskata Ab, Kronoby

 Uppmaning 28.5.2015 gällande anslutning till ordnad avfallstransport, 17 st.

 Meddelande 1.6.2015 om att Ab Ekorosk Oy:s verksamhet som gäller insamling av
avfall från fritidsbostäder i Nedervetil och Terjärv har antecknats i avfallsregistret i en-
lighet med 100 § avfallslagen

 Pöyry Finland Oy, Ahma ympäristö Oy, Nablabs
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, inkommande, 16.4.2015
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 9.4.2015
o Vattendragskontroll, regleringen av Perho ås mellersta del, mars-april 2015
o Slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 29.4.2015
o Kontroll av Tössbacka avstjälpningsplats, maj 2015
o Samkontrollen av Esse å, årsrapport 2014 del I: belastningskontroll
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, mars 2015

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 6.5.2015 gällande vattenskyddsplan för Karsmossens dikning/Perho

å
o Utlåtande 8.5.2015 gällande vattenskyddsplan för Holmmossen dik-

ning/Hömossbäcken, Kronoby å
o Utlåtande 25.5.2015 gällande vattenskyddsplan för Källmossen iståndsätt-

ningsdikning/ Loulus Storträsket, Perho å
o Utlåtande 2.6.2015 gällande vattenskyddsplan för Jossmossen iståndsättnings-

dikning/Kainobäcken, Perho å
o Utlåtande 2.6.2015 gällande vattenskyddsplan för Lillemetmossen iståndsätt-

ningsdikning/ Kvarnbäcken, Viitavesibäcken, Perho å
o Utlåtande 5.6.2015 gällande vattenskyddsplan för Lilla Emetträsket iståndsätt-

ningsdikning/ Kainobäcken, Viitavesibäcken, Perho å
o Beslut 13.1.2015 enligt 94 § avfallslagen om godkännande för anteckning i av-

fallsregistret, yrkesmässig avfallstransport/Ab Högkvist-Trans Oy (befintlig
verksamhet)

o Beslut 2.3.2015 enligt 94 § avfallslagen om godkännande för anteckning i av-
fallsregistret, yrkesmässig avfallstransport/Ab Kronoby Skrot (befintlig verk-
samhet)

o Beslut 25.5.2015 enligt 94 § avfallslagen om godkännande för anteckning i av-
fallsregistret, yrkesmässig avfallstransport/Titomi Oy Ab (ny verksamhet)
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 Österbottens avfallsnämnd
o Anmälan 5.5.2015 om egenhändig behandling av slam/Brännström Matts och

Brännström Allan, Nedervetil. Avfallsnämnden har inget att anmärka.

 Österbottens vatten och miljö r.f.
o Fonden för Esse å – verksamhet och ekonomi år 2014
o Fonden för Perho å – verksamhet och ekonomi år 2014

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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Dnr: MILJ 10/2015

52 §. UTLÅTANDE Förslag till kontrollprogram för Hoikkaneva torvproduktionsområ-
de/Kaija och Juha Varila

Fiskeritjänsterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland ger miljönämnden
möjlighet att ge ett utlåtande om ett förslag till kontrollprogram som gäller Hoikkaneva torv-
produktionsområde i Kaustby kommun. Programmet omfattar vattendrags-, belastnings-
samt fiskeriekonomisk kontroll. Miljötillstånd har beviljats 23.9.2014, tillståndsinnehavare är
Kaija och Juha Varila.

Torvproduktionsområdet ligger i Kausti by, ca 11 km nordost om Kaustby centrum. Området
hör till Perho ås vattendragsområde och ligger på Köyhäjokis mellersta dels samt Näätinkio-
jas tillrinningsområden. Produktionsområdets totala yta inklusive stackområden är ca 21,4
ha. Vatten från produktionsområdet leds året runt via tegdikeskonstruktioner, sedimente-
ringsbassänger samt ytavrinningsfält till två olika utsläppspunkter. Från områdets södra del
rinner vattnet ca 1,8 km till Köyhäjoki, som rinner ut i sjögruppen i Perho å i Nedervetil. Från
den norra delen leds vattnet ca 450 m till Näätinkioja, som förenas med Köyhäjoki ca 9 km
längre ner.

Förslaget till kontrollprogram har gjorts av Österbottens vatten och miljö r.f. Kontrollen kan
fogas som en ny del till samkontrollen för Perho å. Då man väljer var provtagningspunkterna
för Hoikkaneva ska placeras beaktas de provtagningspunkter som redan ingår i samkontrol-
len.

För belastningskontrollen tas prov ovanför och nedanför ytavrinningsfälten en gång per må-
nad från april till september och en gång varannan månad under vinterhalvåret. Vid häftiga
regn tas extra prov. Under vårflödet tas prov en gång i veckan. pH, CODMn, tot-P och tot-N
analyseras. Då man har uppnått den reningseffekt som miljötillståndet förutsätter minskas
antalet provtagningar till fyra gånger per år. Då vattenbehandlingens effekt och utsläppen har
stabiliserats kan NTM-centralen besluta att belastningskontroll inte behöver göras varje år.
Under de år som analyser inte görs, beräknas belastningen utgående från utsläppsmängder-
na från närliggande torvproduktionsområden.

För vattendragskontrollen tas prov ovanför och nedanför utsläppspunkterna i Näätinkioja och
Köyhäjoki tre gånger under åren 2015 och 2016, samt tre gånger under åren 2023 och 2024.
I proven mäts temperatur, syre, pH, alkalinitet, elledningsförmåga, järn, färg, grumlighet, fas-
ta partiklar, CODMn, tot-P, PO4-P (vid öppet vatten), tot-N och NH4-N (vid öppet vatten).

För den fiskeriekonomiska kontrollen utförs provfiske en gång under kontrollperioden, år
2015. Elfiske görs om möjligt ovanför och nedanför utsläppspunkterna i Näätinkioja och Köy-
häjoki. En fiskeförfrågan görs inom ramen för samkontrollen för Perho å.

Resultaten rapporteras på samma sätt som resultaten från samkontrollen för Perho å. Varje
år görs ett årssammandrag.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden har inget att anmärka på förslaget till kontrollprogram för Hoikkaneva torvpro-
duktionsområde.

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: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

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

Paragrafer:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

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

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

Miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Beslut som gäller upphandling

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

Paragrafer:

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

Besvärsmyndighet och besvärstid

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

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

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

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

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

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

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

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


