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20 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
21 §. PROTOKOLLJUSTERING
22 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Oy Tara-Element Ab
23 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Backfälts Bilservice Ab
24 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Henning Huldén & Söner Ab,

stenbrytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av
avfall

25 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Kronoby Skrot Ab
26 §. BESLUT Anmälan om sanering av förorenad mark/Kronoby Skrot Ab
27 §. MILJÖTILLSTÅND Kontrollåläggande/Kronoby Skrot Ab
28 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för elkabel under Bjonforsen i Kronoby

å, Terjärv/Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
29 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för elkabel under Kronoby å, vid

hälsocentralen i Terjärv/Herrfors Nät-Verkko Oy Ab
30 §. BESLUT Justering av miljötillståndsbestämmelser/Södervik Gris Ab
31 §. UTLÅTANDE Revidering och sammanställning av detaljplaner i Kronoby

centrum, slutligt förslag
32 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
33 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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20 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Vidar Enfors och Inger Wistbacka till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 9/2008

22 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade 17.2.2009 § 7 Oy Tara-Element Ab miljötillstånd enligt 28 § miljö-
skyddslagen för verksamhet som omfattar tillverkning av betong och betongprodukter på
under bildande varande lägenhet RNr 2:152 M-604, som skulle sammanföras med Element
RNr 2:164, samt på lägenheterna Stenmans RNr 2:149 och Ånäs RNr 2:106 i Överby by i
Kronoby kommun, adress Murickvägen 299, 68410 Nedervetil. Beslutet vann laga kraft
6.4.2009.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

27. Ett årssammandrag av anläggningens övervaknings- och kontrolluppgifter skall
inlämnas till miljönämnden i Kronoby kommun före utgången av mars följande år. Av
årsrapporten skall framgå bl.a. följande uppgifter:

 Uppgifter om råmaterial, bränsle och kemikalier
 Mängden använt råmaterial och använda kemikalier (t/a eller

m3/a)
 Mängden använda bränslen (t/a eller m3/a)

 Uppgifter om produktionen
 Produktionsmängder (typ och mängd)
 Planerade förändringar i anläggningen och dess verksamhet

 Uppgifter om avfallshanteringen
 Avfallets kvalitet, typ, mängd samt återvinnings- och behandlings-

sätt, lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt
betongens återanvändningsduglighet

 Uppgifter om avloppsvattenbehandlingen
 Avloppsvattnets mängd (till kommunalt avloppsledningsnät, till an-

nan behandling)
 Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna

 Uppgifter om ur miljövårdssynpunkt betydande störningssituatio-
ner (tidpunkt, varaktighet, orsak, uppskattning av utsläppen och deras
miljökonsekvenser samt utförda åtgärder)

 Ett sammandrag över ur miljövårdssynpunkt väsentliga serviceåt-
gärder (processer, rengöringsutrustning, mätutrustning)

 Ett sammandrag av miljökontrollerna
 Uppgifter om den årliga energiförbrukningen

Oy Tara-Element Ab har 26.2.2015 inlämnat ett sammandrag över verksamheten vid fabri-
ken år 2014, bilaga 1/22 § av den 5.5.2015. Uppgifter om mängden använda råmaterial, ke-
mikalier, bränsle och el, produktionsmänger, samt om mängden uppkommet avfall av olika
typer och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionen har varit något mindre än år
2013, 2012 och 2011. Produktionsmängden har fortsättningsvis varit mindre än den uppskat-
tade kapaciteten 10 000 m3 enligt miljötillståndsansökan år 2008.
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Årsrapporten har 19.3.2015 kompletterats med uppgifter om kontroll av dammfiltrens funktion
(service samt rengöring av cyklonerna), uppgifter om kontroll av oljeavskiljarnas, uppklar-
ningsbassängernas och avloppssystemets skick (granskning och tömning), samt uppgifter
om vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten.

Resultaten från kontrollen av avloppsvattnets kvalitet har lämnats in tidigare, 3.12.2014. Prov
av orenat processvatten samt av vattnet som leds till dike har tagits en gång under året,
28.10.2014. Analysresultaten visar att för vissa parametrar; totalhårdhet, klorid samt formal-
dehyd, är halten i det utgående vattnet något högre än i det obehandlade processvattnet.
Halterna i det utgående vattnet är ändå på samma nivå som under tidigare år. Mängden fas-
ta partiklar är något högre. Totalhårdheten var ovanligt låg i processvattnet år 2014. Beträf-
fande formaldehyd har halten stigit på samma sätt i det utgående vattnet också år 2011 och
2013. Halterna av PAH-föreningar är fortsättningsvis under detektionsgränsen för alla under-
sökta ämnen utom naftalen.

Oy Tara-Element Ab har under den gångna vintern byggt en ny varm hall för tvätt och efter-
behandling. Samtidigt har systemet för behandling av processavloppsvattnet förnyats. En
skriftlig beskrivning av ändringarna kommer ännu att lämnas in till miljömyndigheterna.

Enligt miljötillståndet ska en ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna lämnas in
senast 31.12.2007.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att årssammandraget innehåller alla de
uppgifter som skall bokföras, enligt miljötillståndet och den godkända planen för drifts- och
utsläppskontroll (39 § 23.6.2010). Årssammandraget antecknas för kännedom.

En skriftlig beskrivning av tillbyggnaden och det nya avloppsbehandlingssystemet bör ännu
lämnas in till miljönämnden.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2006

23 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Backfälts Bilservice Ab

Västra Finlands miljöcentral har 15.1.2008 beviljat Backfälts Bilservice Ab miljötillstånd för
verksamhet som omfattar bildemontering samt lagring och återvinning av fordonsdelar. Till-
ståndet gäller lägenheterna Fältbacka RNr 39:1 och Servicetomt RNr 10:24 samt del av
Skaftbacka RNr 39:8 i Nedervetil by i Kronoby kommun.

Då den nya miljöskyddslagen (527/2014) samt statsrådets förordning om miljöskydd
(713/2014) trädde i kraft 1.9 resp. 10.9.2014 överfördes miljötillståndsärenden som gäller
bilskrotningsanläggningar från den statliga till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Ären-
den som gäller Backfälts Bilservice Ab:s miljötillstånd ska därför i fortsättningen handläggas
av miljönämnden i Kronoby. Säkerheten som gäller verksamheten har överförts till miljö-
skyddsmyndigheten i Kronoby kommun.

Miljötillståndet från 2008 är i kraft tillsvidare. En ansökan om justering av tillståndsbestäm-
melserna ska lämnas in till tillståndsmyndigheten senast 30.12.2017.

Enligt miljötillståndet får antalet fordon som demonteras inte överstiga ett årligt antal av 100
st, som motsvarar ca 80 ton. Företaget får lagra högst 100 fordon.

Enligt tillståndsbestämmelse 21 bör sökanden känna till innehållet i vattnet som leds från
verksamheten där det finns möjlighet till utsläpp av problemavfallsvätskor. Han ska också
känna till vattenreningens effektivitet i dessa utrymmen. För detta ändamål bör sökanden
följa de krav som det kommunala reningsverket har gett för mottagning av avloppsvattnet till
avloppsnätet från servicehallen samt årligen ta vattenprov från brunnen som samlar upp av-
loppsvattnet från betongplattan för uppbevaring av odränerade fordon och efter oljeavskilj-
ningsbrunnen.

Tillståndsbestämmelse 23 och 24 gäller bokföring och rapportering:

”23. Vid demonteringen skall uppgifter om föremål som tagits emot bokföras såsom även mängden
oljor, bromsvätskor och kylarvätskor som har tagits emot. Tillståndsinnehavaren skall föra bok över
mängden och arten av det avfall som uppkommer, insamlas, lagras eller mellanlagras, transporteras,
återvinns samt säljs eller förmedlas i verksamheten. Avfallets beskaffenhet och ursprung samt trans-
portör och destination för avfallet som bortförs bör anges. Avfallet skall bokföras enligt miljöministeriets
avfallsförteckning förordning 1129/2001. Vattenanalysresultat och utförda granskningar av oljeavskilj-
ningsbrunnens alarmsystem, serviceåtgärder och tömningar av brunnarna samt uppgifter om excep-
tionella händelser inom eller på grund av verksamheten bör bokföras.

24. Bokföringen skall utföras så att tillståndsinnehavaren kan presentera ett sammandrag av den årli-
ga bokföringen dvs. en årsrapport. Sökanden bör på begäran uppvisa bokföringsuppgifterna och års-
rapporterna för tillsyns- och tillståndsmyndigheten. Ett sammandrag av föregående års bokföring
skickas årligen för kännedom till Västra Finlands miljöcentral och Kronoby kommuns miljövårdsmyn-
dighet före utgången av februari månad.”

Ett årssammandrag över verksamheten vid Backfälts Bilservice Ab år 2014 har inlämnats till
miljönämnden 24.2.2015, bilaga 1/23 § av den 5.5.2015. Uppgifterna har kompletterats per
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e-post 10.4.2015. Enligt Backfält motsvarar 90,8 ton skrot som har gått till Kuusakoski ca 110
st bilar + järnskrot från verkstaden. Den mängd skrot som fanns i lager 31.12.2014, 130,4
ton, motsvarar 31 st färdigt skrotade bilar klara för avhämtning, ca 120 st bilar tömda på
vätskor med diverse delar borttagna, samt 2 st bilar orörda på mottagningsplattan, samman-
lagt 153 bilar.

Av kompletteringen till årsrapporten framgår att olje- och bränslefilter pressas så att de töms
på olja. Spolar- och kylarvätska återanvänds. Krockkuddar säljs som reservdelar eller lagras
på en lastpall med pallkrage i väntan på att någon kan börja ta emot dem. Kat Metall har
meddelat att de kommer att börja ta emot krockkuddar så småningom. Elektronik som går att
återanvända säljs vidare. Annan elektronik lämnas kvar i bilarna.

Vattenprov har inte tagits p.g.a. små mängder vatten i hallen. Från mottagningsplattan har
bara regnvatten gått till brunnen. I brunnen finns en länspump som kontrolleras regelbundet.
Ingen olja har påträffats i brunnen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att verksamhetens
omfattning år 2014 har varit större än miljötillståndet medger. Verksamheten har dock i övrigt
bedrivits i enlighet med tillståndet och ingen förorening av miljön har skett. Miljönämnden
bedömer att verksamheten kan fortsätta som tidigare. En ansökan om justering av tillstånds-
bestämmelserna ska lämnas in till miljönämnden senast 30.12.2017.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 7/2009

24 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Henning Huldén & Söner Ab, sten-
brytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av avfall

Miljönämnden beviljade 16.6.2009 § 41 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för bryt-
ning och krossning av berg och sten, tillverkning av beläggningsmassor (asfalt, oljegrus)
samt för behandling och återvinning av avfall (bygg- och rivningsavfall, stubbar och ris) på
lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 i Hopsala by i Kronoby
kommun. Beslutet vann laga kraft 24.7.2009 och gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 110 000 ton stenmaterial per år. Högst
5 000 ton avfall får behandlas och återvinnas.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelser:

”
13. De avfallspartier som tas emot och krossas bör granskas med avseende på avfallets kvalitet.

Partier som genom ytlig granskning visar sig innehålla orenheter får inte tas emot. Vid kross-
anläggningen får inte tas emot sådant betongavfall, som inte lämpar sig som råvara för kross
att användas inom markbyggnad. Sådant betongavfall är t.ex. PCB-innehållande fogmassor
från betongelement, kreosotinnehållande vattenisoleringsmassor, asbestinnehållande mine-
ritskivor, oljig betong och betong innehållande impregnerat trä.

Tillståndsinnehavaren bör ha ett kvalitetssäkringssystem och systematiskt kontrollera kvalite-
ten på det krossade betongavfallet i enlighet med Statsrådets förordning om återvinning av
vissa avfall i markbyggnad (591/2006). En plan över kvalitetssäkringssystemet skall inlämnas
till miljönämnden för godkännande senast 31.12.2009. De erhållna kvalitetsuppgifterna skall
på begäran ges åt användaren.

23. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall fram-
gå:

- verksamhetens omfattning (produktionsmängder)
- det mottagna avfallets mängd, kvalitet och ursprung
- det krossade/sorterade avfallets leveransplats, materialets kvalitet samt levererad mängd
- uppgifter om kvalitetskontrollen (provtagningsmetod, provets storlek, provtagningsdatum,

analysresultat, avvikelser i kvaliteten)
- uppgifter om icke återanvändbart avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leve-

ransplats)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammavskiljare, dub-

belt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO2, NOx, CO2

och partiklar per år
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.

Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regiona-
la miljöcentralen senast den 1 mars.
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Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart
femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljötillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2014 inlämnats
till miljönämnden 1.3.2015, bilaga 1/24 § av den 5.5.2015. Enligt rapporten har ca 40 000 m3

berg krossats, vilket motsvarar ca 60 000 ton. Ca 6 000 m3 morän har flyttats till lager för
vidare användning. Av ytjorden har en skyddsvall byggts. Inget avfallsmaterial har tagits
emot och krossats under året. Av rapporten framgår vidare uppgifter om använda bränslen
och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna. Beträffande luftutsläpp
konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller kraven enligt EURO5-normen
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motor-
fordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon). Enligt rappor-
ten har inga läckage inträffat under året.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s verk-
samhet på lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 har bedrivits i
enlighet med miljötillståndet under år 2014. Årsrapporten antecknas för kännedom.

Uppgifterna som lämnats om utvinningsavfall bedöms vara tillräckliga.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2012

25 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2014/Kronoby Skrot Ab

Miljönämnden beviljade i 15 § 26.3.2013 miljötillstånd för Kronoby Skrot Ab:s verksamhet på
lägenheten Halltomt RNr 14:12 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun, adress Fiskarholmsvägen
20, 68500 Kronoby. Tillståndet gäller yrkesmässig mottagning, lagring och behandling av
metallskrot, betong- och tegelavfall samt träavfall.

Enligt miljötillståndet får högst 1500 ton metallskrot hållas i lager samtidigt. Mängden betong-
och tegelavfall i lager samtidigt får vara högst 2000 ton. Högst 200 ton träavfall får hållas i
lager samtidigt.

Tillståndsbestämmelse 26 i miljötillståndet lyder:

”Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten. Ur bokföringen skall framgå:

- mängden och vilken typ av avfall som har tagits emot
- mängden avfall som har behandlats, leveransplatser och -datum
- mängden lagrat avfall av olika typ vid årets slut
- resultat av kvalitetskontroll av avfall och jordmaterial som återvinns i markbyggnad
- uppgifter om inspektion och tömning av sand- och oljeavskiljarna samt av den slutna

avloppsvattenbehållaren
- resultat av kontroll av ytvatten (provtagning, okulär granskning)
- resultat av utförda bullermätningar
- uppgifter om eventuella olyckor eller andra exceptionella händelser.

Bokföringen skall vid behov kunna företes myndigheterna. Ett sammandrag av dessa uppgifter bör
årligen före utgången av februari månad tillställas miljönämnden.”

Ett årssammandrag över verksamheten vid Kronoby Skrot Ab år 2014 har inlämnats till mil-
jönämnden 27.2.2015, bilaga 1/25 § av den 5.5.2015.

Inga uppgifter om kvalitetskontroll av avfall och jordmaterial, inspektion och tömning av sand-
och oljeavskiljarna eller av den slutna avloppsvattenbehållaren, kontroll av ytvatten eller ut-
förda bullermätningar ingår i sammandraget.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av årssammandraget för år 2014 som Kronoby Skrot Ab har lämnat in
och antecknar det för kännedom. Miljönämnden konstaterar att verksamhetens omfattning
har hållits inom de gränser som miljötillståndet tillåter. De uppgifter som fattas har ännu inte
varit aktuella, då alla åtgärder som krävdes i miljötillståndet ännu inte har genomförts.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 6/2015

26 §. BESLUT Anmälan om sanering av förorenad mark/Kronoby Skrot Ab

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 1.4.2015 fattat ett beslut som
gäller Kronoby Skrot Ab:s anmälan om sanering av förorenad mark på lägenheten Halltomt
RNr 14:12 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun, adress Fiskarholmsvägen 20, 68500 Kronoby.

Miljönämnden beviljade i 15 § 26.3.2013 miljötillstånd för Kronoby Skrot Ab:s verksamhet.
Enligt tillståndsbestämmelse 14 skulle en utredning av markens tillstånd göras innan be-
handlingsfälten byggs och ytbeläggs. Utredningen gjordes hösten 2013 och en rapport in-
lämnades till miljömyndigheterna 14.1.2014. Närings-, trafik- och miljöcentralen ålade på
basen av resultaten Kronoby Skrot Ab att inlämna en anmälan om sanering av förorenad
mark senast 31.12.2014. Tilläggstid beviljades senare till 27.2.2015.

Anmälan om sanering inlämnades inom utsatt tid. Enligt anmälan ska marken saneras så att
halten av skadliga föreningar underskrider de övre gränsvärdena i Statsrådets förordning om
bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007). Saneringen
genomförs som massabyte. Jorden som grävs upp siktas för att avskilja avfall. Groparna fylls
med jordmassor från området i vilka gränsvärdena för skadliga ämnen underskrids, samt
med ren jord utifrån. Även betong- och tegelkross kan användas. Ifall det samlas vatten i
groparna, pumpas det bort och leds ut i terrängen eller till avloppsledningsnät, eller sugs upp
med sugbil. Vid behov tas vattenprov för laboratorieanalys. Avledning till avloppsledningsnä-
tet sker efter överenskommelse med vattenverket. Ifall vattnet leds ut i terrängen ska om
saken överenskommas med Kronoby kommuns miljökansli innan åtgärden vidtas. Man strä-
var till att lagra endast sådana jordmassor som går att använda som fyllnadsjord på området.
Vid behov kan förorenad jord tillfälligt lagras medan saneringsarbetet pågår. Kraftigt förore-
nad jord täcks vid behov. Kvaliteten på jordmassorna undersöks med hjälp av fälttest, som
kompletteras med laboratorieanalyser. Saneringen planeras att utföras i flera skeden under
flera år. Arbetet inleds på den östra sidan av området, vid punkterna KK9-KK12 på kartan i
bilaga 1/26 § av den 5.5.2015. Därefter saneras området på den västra sidan, vid punkt KK4,
och sedan den norra delen, vid punkterna KK15-KK16. Slutligen saneras ett område vid in-
farten, punkt KK5, samt eventuella övriga områden som under arbetets gång har konstate-
rats vara förorenade. Efter varje skede görs ett sammandrag över utförda åtgärder. Sam-
mandragen sänds till Närings-, trafik- och miljöcentralen samt till miljövårdsmyndigheten i
Kronoby inom två månader efter att varje skede har avslutats. Ifall förorenad mark lämnas
kvar på området görs en riskbedömning och eventuellt en plan över fortsatta åtgärder. En
slutrapport inlämnas till miljömyndigheterna inom tre månader från att saneringsarbetena har
avslutats. Arbetena planeras att inledas under år 2015 och beräknas pågå under ca 5 år.
Varje skede tar ca 2-4 veckor att genomföra.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har i sitt beslut konstaterat att sane-
ringen kan utföras i enlighet med anmälan utan att miljötillstånd krävs, förutsatt att observa-
tioner som görs under arbetet beträffande föroreningens omfattning eller miljö- och hälsoris-
kerna inte väsentligt avviker från de uppgifter som getts eller från saneringsplanen. Beslutet
omfattar 19 bestämmelser, som bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/26 § av den
5.5.2015 (endast på finska). Bestämmelserna avviker i huvudsak inte från det som har pre-
senterats i anmälan, men preciserar på vissa punkter hur arbetet ska utföras. Endast slut-
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rapporten behöver sändas också till kommunens miljövårdsmyndighet. Man har beslutat att
tillämpa de övre gränsvärdena i Statsrådets förordning 214/2007 med hänvisning till sökan-
dens förslag och den nuvarande markanvändningen på området.

Beslutet är i kraft till 31.12.2020. Ifall arbetet inte har slutförts innan dess, bör en ny anmälan
inlämnas.

Besvär över beslutet kunde inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol senast 4.5.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av informationen och antecknar beslutet för kännedom. Miljönämnden
följer med hur saneringen framskrider.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2012

27 §. MILJÖTILLSTÅND Kontrollåläggande/Kronoby Skrot Ab

Miljönämnden beviljade i 15 § 26.3.2013 miljötillstånd för Kronoby Skrot Ab:s verksamhet på
lägenheten Halltomt RNr 14:12 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun, adress Fiskarholmsvägen
20, 68500 Kronoby. Tillståndet gäller yrkesmässig mottagning, lagring och behandling av
metallskrot, betong- och tegelavfall samt träavfall.

Tillståndsbestämmelse 24 i miljötillståndet lyder:

”Kvaliteten på det vatten som leds från de ytbelagda områdena via sand- och oljeavskiljare ut i omgiv-
ningen bör kontrolleras genom vattenprovtagning minst en gång per år. I proven bör analyseras halten
av kolväteföreningar, elektrisk ledningsförmåga, bly, zink, koppar, nickel, arsenik samt pH. Provtag-
ningen bör utföras av en sakkunnig utomstående och vattenproven analyseras av ett ackrediterat la-
boratorium. Resultaten bör utan dröjsmål tillställas miljönämnden. Mellan provtagningarna bör okulär
granskning regelbundet göras. Miljönämnden kan vid behov göra ändringar i kontrollåläggandet.”

Tillståndsbestämmelsen utgår från att området ska vara ytbelagt, vilket det inte är idag. När-
ings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har med sitt beslut 1.4.2015 godkänt att
marken på Kronoby Skrot Ab:s verksamhetsområde saneras i etapper fram till 31.12.2020.
Ytbeläggning av området kan göras först när saneringen är klar.

Vid en inspektion på platsen tillsammans med representanter för Närings-, trafik- och miljö-
centralen 23.3.2015 konstaterades att det finns behov av att redan nu utreda eventuell för-
orening i vattnet som rinner ut från området. Terrängen sluttar neråt mot infarten till området,
varför representativa prov kan tas i vägdiket på den norra sidan om uppfartsvägen. Diket var
vid inspektionstillfället vattenfyllt. Inga synliga tecken på förorening noterades i diket.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden beslutar att ändra kontrollåläggandet i tillståndsbestämmelse 24 i miljötillstån-
det som gäller Kronoby Skrot Ab:s verksamhet på lägenheten Halltomt RNr 14:12 i Ytterbråtö
by i Kronoby kommun, adress Fiskarholmsvägen 20, 68500 Kronoby, så att bestämmelsen i
fortsättningen lyder:

”Kvaliteten på det vatten som leds från området ut i omgivningen bör kontrolleras genom
vattenprovtagning minst en gång per år. Tills området är ytbelagt och vattnet leds via sand-
och oljeavskiljare bör proven tas ur diket som finns på den norra sidan om uppfartsvägen till
området. I proven bör analyseras halten av kolväteföreningar, elektrisk ledningsförmåga, bly,
zink, koppar, nickel, arsenik samt pH. Provtagningen bör utföras av en sakkunnig utomstå-
ende och vattenproven analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Resultaten bör utan
dröjsmål tillställas miljönämnden. Mellan provtagningarna bör okulär granskning regelbundet
göras. Miljönämnden kan vid behov göra ändringar i kontrollåläggandet.”

Det första provet bör tas utan dröjsmål, medan diket är vattenfyllt, senast 1.6.2015.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 4/2015

28 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för elkabel under Bjonforsen i Kronoby å,
Terjärv/Herrfors Nät-Verkko Oy Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 27.3.2015 gett ett beslut i ett ärende
som gäller Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för kvarhål-
lande av en elkabel under Bjonforsen i Kronoby å i Terjärv.

Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 15 § 17.3.2015:

”Miljönämnden konstaterar att ansökan inlämnades utan dröjsmål då sökanden blivit underrättad om
att åtgärden kräver tillstånd enligt vattenlagen. De olägenheter nedgrävningen av kabeln medförde var
förhållandevis kortvariga, och sökanden har kommit överens om att ersätta skador som kan ha upp-
stått. Miljönämnden har inget att invända mot ansökan och förordar beviljande av tillstånd i efterhand,
för kvarhållande av kabeln.

Miljönämnden påpekar att det förekommer fel i kungörelsen på svenska. Grävplatsen sägs ligga ca
200 m nedströms från Terjärvvägen, då den i verkligheten ligger ca 100 m uppströms från vägen.

Vägens namn är Norra Terjärvvägen.”

Tillstånd har beviljats enligt ansökan. Den felaktiga texten som miljönämnden påpekade om
har korrigerats i beslutet.

Tillståndet innehåller tillståndsbestämmelser med motiveringar, vilka bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 1/28 § av den 5.5.2015.

Beslutet är i kraft tills vidare.

Beslutet har hållits till påseende fram till besvärstidens sista dag 27.4.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar tillståndsbeslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2015

29 §. BESLUT Tillstånd enligt vattenlagen för elkabel under Kronoby å, vid hälsocen-
tralen i Terjärv/Herrfors Nät-Verkko Oy Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 27.3.2015 gett ett beslut i ett ärende
som gäller Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:s ansökan om tillstånd enligt vattenlagen för byggan-
de av en elkabel under Kronoby å, vid hälsocentralen i Terjärv.

Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 16 § 17.3.2015:

”Miljönämnden konstaterar att de olägenheter nedgrävningen av kabeln medför torde vara kortvariga
och lokala. Då tidpunkten väljs i samråd med fiskelaget kan skadorna på fiskbeståndet minimeras.
Miljönämnden har inget att invända mot ansökan och förordar beviljande av tillstånd för byggande av

kabeln.”

Tillstånd har beviljats enligt ansökan.

Tillståndet innehåller tillståndsbestämmelser med motiveringar, vilka bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 1/29 § av den 5.5.2015.

Beslutet är i kraft tills vidare.

Beslutet har hållits till påseende fram till besvärstidens sista dag 27.4.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar tillståndsbeslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 16/2014

30 §. BESLUT Justering av miljötillståndsbestämmelser/Södervik Gris Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 24.3.2015 gett ett beslut i ett ärende
som gäller Södervik Gris Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelserna för
uppfödning av slaktsvin på lägenheten Grisfarm RNr 7:102 i Nedervetil by i Kronoby kom-
mun.

Justering av tillståndsbestämmelserna söktes för 1968 slaktsvin. Miljötillståndet, som bevilja-
des år 2002 åt under bildande varande bolag Huldén Krister och Dan, gällde uppfödning av
högst 3000 slaktsvin.

Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 64 § 16.12.2014:

”Miljönämnden konstaterar att risken för luktolägenheter för grannarna har ökat då all gödsel från Sö-
dervik Gris Ab:s verksamhet numera sker vid svinhuset. På området bedrivs idag svinuppfödning av
tre olika bolag med separata tillstånd. Antalet svin har ökat betydligt sedan miljötillståndet beviljades,
liksom gödsellagring och trafik. Inga klagomål gällande verksamheten har ändå kommit till miljönämn-
dens kännedom.

Miljönämnden bedömer att det, trots de ovan nämnda ändringarna, inte är skäligt att ställa ytterligare
krav på Södervik Gris Ab:s verksamhet. Antalet djur som hålls i svinhuset är betydligt färre än miljötill-
ståndet medger. Enligt de uppgifter miljönämnden har att tillgå beviljades år 2002 miljötillstånd för ett
större svinhus (4 380 m

2
). Det svinhus som sedan byggdes var betydligt mindre (2 428 m

2
), vilket för-

klarar varför djurantalet är mindre. Eftersom förutsättningar för beviljande av miljötillstånd för ett större
antal djur fanns bedömer miljönämnden att den nuvarande verksamheten kan godkännas. Det faktum
att ett annat bolag har startat sin verksamhet strax intill kan inte begränsa Södervik Gris Ab:s verk-
samhet.
.
Miljönämnden anser att tillståndet endast behöver uppdateras. Bestämmelserna gällande bl.a. hanter-
ing av sanitetsavloppsvattnet bör förnyas så att de motsvarar dagens krav.

Miljönämnden bedömer att verksamheten fortsättningsvis kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet
eller förorening som avses i 42 § miljöskyddslagen. Med beaktande av de lokala förhållandena och
tillståndsvillkoren torde Södervik Gris Ab:s svinhus inte förorsaka sådant oskäligt besvär som avses i
17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Miljönämnden noterar att till ansökan har bifogats gödselspridningsavtal som Huldéns Nöt Ab har in-
gått med markägarna. Nämnden påpekar att spridningsarealerna för de båda bolagen inte får över-

lappa varandra.”

Regionförvaltningsverket har justerat tillståndsbestämmelserna så att nya bestämmelser i sin
helhet ersätter de tidigare. De nya tillståndsbestämmelserna med motiveringar bifogas till
föredragningslistan som bilaga 1/30 § av den 5.5.2015.

I djurstallet kan enligt beslutet hållas högst 2 184 slaktsvin, mot tidigare 3 000. Kraven på
gödsellagrens volym och spridningsareal har följaktligen minskat. Tätbottnade lastningsom-
råden ska vara anlagda före 30.9.2015. Avloppsvattnet från WC ska behandlas i enlighet
med statsrådets förordning (209/2011) senast 15.3.2016. En gödselspridningsplan ska läm-
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nas in senast 31.3.2016. Åtgärder som gäller lagring av kemikalier och bränsle ska vidtas
senast 30.9.2015.

Beslutet är i kraft tills vidare. En ny ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna skall
lämnas in senast 30.4.2025.

Beslutet har hållits till påseende fram till besvärstidens sista dag 23.4.2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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31 §. UTLÅTANDE Revidering och sammanställning av detaljplaner i Kronoby cent-
rum, slutligt förslag

Förslaget till revidering och sammanställning av detaljplaner i Kronoby centrum hölls till på-
seende 21.1-21.2.2014 och har därefter omarbetats och kompletterats. Miljönämnden ges
möjlighet att ge ett utlåtande om det slutliga förslaget.

Ändringar som har gjorts framgår av bilaga 1/31 § av den 5.5.2015. Ändringarna är utmärkta
med färg.

Planbeskrivningen och detaljplanekartorna finns till påseende på sammanträdet.

Miljönämnden behandlade utkastet till plan i 7 § 18.2.2014 och gav då följande utlåtande:

”I naturinventeringen konstateras att Skalasträsket är ett område, som är skyddat enligt skogs- och
vattenlagen. Miljönämnden anser att detta bör beaktas i planen och området ges beteckningen W/s.

I övrigt har miljönämnden inget att anmärka på förslaget.”

I det omarbetade förslaget har Skalasträsket och området runt omkring fått beteckningen
”luo”, område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av det slutliga förslaget till revidering och sammanställning av detalj-
planer i Kronoby centrum. Nämnden påpekar att det i planen borde anges vilka åtgärder som
är tillåtna/förbjudna på ”luo”-område. I övrigt har miljönämnden inget att anmärka på försla-
get.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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32 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Meddelande 22.3.2015 om ändringar i ägandeskap/Granqvist Gård, Kronoby

 Ahma ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 12.3.2015
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 10.3.2015
o Årsrapport över kontroll av Tössbacka avstjälpningsplats 2014
o Årsrapport över kontroll av Nedervetil avstjälpningsplats 2014

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utdrag ur avfallshanteringsregistret/J.K.W. Transport, Småbönders. Uppgifterna

har uppdaterats 29.1.2015

 Kurser
o Ympäristönsuojelun viranomaispäivät, Lahtis, 9-10.6.2015

 Info om ändringar i lagstiftningen
o Lag om ändring av miljöskyddslagen (423/2015)
o Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om mil-

jöskydd (449/2015)
o Lag om ändring av marktäktslagen (424/2015)

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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33 §. 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: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33

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: 27
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.


