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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 Inger Wistbacka och Daniel Furu till protokolljusterare.
__________
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36 §. BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 Förslag för miljönämndens
uppgiftsområden

Kommunstyrelsen inbegär miljönämndens förslag till budget för år 2017 samt ekonomiplan
för åren 2017-2019. Övergripande strategiska mål, i enlighet med kommunens strategiplan
2020, skall även ingå i budgeten.

Kommunfullmäktige har utfärdat följande ramar för driftsbudgeten 2017:

Utgifter Inkomster Netto
MILJÖNÄMNDEN 332 412 4 999 327 413

Ramarna för år 2017 är 3000 € lägre än årets budget vad gäller utgifter. Inkomsterna är de
samma som i år. Miljönämnden fördelar själv anslagen mellan sina uppgiftsområden inom
given nettoram.

Miljövårdssekreterarens förslag till budget år 2017 bifogas som bilaga 1/36 § av den
21.9.2016. Förslag till ekonomiplan 2017-2019 samt textdel bifogas som bilaga 2 och 3/36 §
av den 21.9.2016. De strategiska målen framgår av textdelen.

Budgetförslaget har gjorts upp utgående från bokslut 2015, budget 2016, bokföringsrapport
6.9.2016 samt Mellersta Österbottens miljöhälsovårds budgetförslag 2017.

Förslaget överskrider given nettoram med 17 360 €. Överskridningen beror på att utgifterna
för miljöhälsovården ökar med 24 361 € jämfört med i år. Detta beror i sin tur på att kostna-
derna för veterinärvården fr.o.m. i år fördelas mellan kommunerna enligt antalet djurbe-
sök/mottagningar. Tidigare har andra kommuner, speciellt Vetil, betalat Kronobys del då ve-
terinärerna som är stationerade där sköter en del av veterinärservicen också i Kronoby. Ut-
över det belopp som Mellersta Österbottens miljöhälsovård kostar ska 15 000 € reserveras
för pensionspremier, som fortsättningsvis ska betalas för tidigare tjänsteinnehavare inom
miljöhälsovården.

För miljövårdens del är utgifterna totalt på samma nivå som i år. Anslag har reserverats för
en bioindikatorutredning som ska göras i nästa år enligt samarbetsavtalet för luftkontrollen i
Karlebynejden. Kontroll av luftkvaliteten är en lagstadgad skyldighet för kommunerna. Anslag
för köp av tjänster och understöd har bibehållits, men minskats radikalt från tidigare år. Övri-
ga anslag har skurits ner där det har bedömts vara möjligt.

Inkomsterna har kunnat höjas eftersom behandlingen och tillsynen av marktäktstillstånd, som
är avgiftsbelagda, numera hör till miljönämndens ansvarsområde. Avgifterna beräknas täcka
kostnaderna för köp av tjänster från tekniska kansliet för beredning, tillsyn och fakturering i
marktäktsärenden. De höjda inkomsterna gör att förslagets nettobelopp för miljövården är ca
10 000 € lägre än i årets budget. I ekonomiplanen har noterats att tillsynen enligt miljö-
skyddslagen blir avgiftsbelagd under nästa år, vilket så småningom ökar inkomsterna ytterli-
gare.

Löner och lönebikostnader har justerats enligt direktiv från ekonomikansliet. Bokförarens lön
ska numera bokas som ”Lön för tidsbundna anställningar”. Köptjänsterna från tekniska kans-
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liet bokförs som ”Lön för tillsvidare anställda”. Inga löneförhöjningar har gjorts. Semesterer-
sättningen har minskats med 30 % från årets nivå.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner förslaget till budget 2017, ekonomiplan 2017-2019 samt strategis-
ka mål i enlighet med bilagorna 1-3/36 § av den 21.9.2016.

Motiveringar

Av miljönämndens budget går ca 76 % till miljöhälsovården. Nämnden har ingen möjlighet att
påverka det budgetförslag som miljöhälsovårdsnämnden i Karleby har godkänt. Miljönämn-
den motsätter sig att man täcker de ökade kostnaderna för miljöhälsovården på bekostnad
av miljövården. Det är inte möjligt att sköta den kommunala miljövårdsmyndighetens lag-
stadgade uppgifter om anslagen ytterligare minskas.

Miljönämnden har i sin budget poster som inte hör till nämndens lagstadgade ansvarsområ-
de, t.ex. utgifter för omhändertagande av herrelösa djur, som kommunen enligt 15 § djur-
skyddslagen (247/1996) är skyldig att ordna. Medlemskapet i Larsmo-Öjasjöns regleringsbo-
lag är också kommunens åtagande och hör inte till miljönämndens uppgifter. Dessa utgifter,
som nämnden inte har möjlighet att påverka, utgör nästan 9 % av miljövårdens nettobudget.
Miljönämnden kan fortsättningsvis handha uppgifterna, men då måste tillräckliga anslag be-
viljas.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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37 §. MILJÖTILLSTÅND Genomgång av miljötillståndspliktig verksamhet och höran-
de för utredning av miljötillståndsbehov

Gränserna för miljötillståndsplikt för olika typer av verksamhet ändrades då den nya miljö-
skyddslagen (527/2014) med ändringar (423/2015) trädde i kraft 1.9.2014 respektive
1.5.2015. Fördelningen av tillståndsärenden mellan stat och kommun fastslogs i statsrådets
förordning om miljöskydd (713/2014), som trädde i kraft 10.9.2014. Ändringar i förordningen
(449/2015) trädde i kraft 1.5.2015.

För verksamhet som inte längre är miljötillståndspliktig upphörde ett beviljat tillstånd att gälla
från den nya lagens ikraftträdande, enligt 231 § miljöskyddslagen. Om en tillståndsansökan
gällande sådan verksamhet var anhängig vid den tidpunkten, skulle behandlingen av ansö-
kan lämnas därhän. Tillsynsmyndigheten skulle underrätta verksamhetsutövaren om att ett
tillstånd upphör att gälla inom ett år från lagens ikraftträdande.

Miljövårdssekreteraren har i år gått igenom alla djurstall och pälsdjursfarmer, som verkar i
kommunen, och på basen av tillgängliga uppgifter om djurantal bedömt om de är miljötill-
ståndspliktiga enligt den nya lagstiftningen. Resultatet blev att tillståndsplikten har upphört för
sju pälsdjursfarmer som har haft förläggnings- eller miljötillstånd, samt för fyra djurstall för
nötkreatur som har haft miljötillstånd. Meddelande om detta samt om att beviljade tillstånd
har upphört att gälla har sänts till verksamhetsidkarna per brev i augusti 2016. En pälsdjurs-
uppfödare har meddelat att verksamheten har upphört men i övrigt har ingen tagit kontakt
med anledning av breven.

I samband med genomgången har konstaterats att det i kommunen finns tio miljötillstånds-
pliktiga pälsdjursfarmer som bedrivs med stöd av gamla förläggnings- eller placeringstillstånd
enligt hälsovårdslagen (469/1965). En farm har inget tillstånd alls. Tolv djurstall är miljötill-
ståndspliktiga men saknar tillstånd. Dessa har inte hittills ålagts att söka miljötillstånd utan
har med hänvisning till lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen (113/2000) fått fort-
sätta som tidigare. Enligt 3 kap. i denna lag skulle befintlig verksamhet anmälas till datasy-
stemet för miljövårdsinformation och myndigheterna göra en tillståndsprövning. Om en verk-
samhet inte till väsentliga delar motsvarade miljöskyddslagens krav skulle verksamhetsidka-
ren åläggas att söka miljötillstånd. I annat fall kunde verksamheten fortsätta med stöd av
tidigare gällande lagstiftning. I Kronoby har tillståndsprövning p.g.a. bristande resurser inte
kunnat göras för all verksamhet som har antecknats i datasystemet för miljövårdsinformation.
De verksamheter som har bedrivits utan att brister har uppdagats eller klagomål har gjorts
har fått fortsätta utan att söka miljötillstånd, utan tillståndsprövning.

Miljöskyddslagstiftningen från år 2000 upphävdes då den nya miljöskyddslagen trädde i kraft
1.9.2014. Förfarandet med tillståndsprövning avskaffades och den nya lagen utgår från att all
miljötillståndspliktig verksamhet ska ha miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas
med miljötillstånd, eller vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Den nya
lagen ålade samtidigt den kommunala miljövårdsmyndigheten att genom periodiska inspek-
tioner regelbundet övervaka miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter.
Kontrollobjekten ska väljas och kontrollfrekvensen bestämmas utifrån en bedömning av mil-
jöriskerna.

Uppgifterna som i dagens läge finns att tillgå om de verksamheter som inte har miljötillstånd
är oftast bristfälliga. Förläggnings- och placeringstillstånden som har beviljats för pälsdjurs-
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farmer är korta och saknar för det mesta uppgifter om djurmängd och annan väsentlig infor-
mation. Tillståndsbestämmelser om hur verksamheten ska skötas finns sällan med i beslu-
ten. Gällande djurstall finns i regel inga uppgifter alls. För dessa verksamheter som saknar
miljötillstånd finns följaktligen inga sådana beslut som den nya lagstiftningen förutsätter.

Genom att tillämpa miljötillståndsförfarande på all befintlig miljötillståndspliktig verksamhet
skulle miljönämnden ha bättre möjlighet att få information om verksamhet som bedrivs i
kommunen. Tillräcklig information är en förutsättning för att kunna göra riskbedömning och
utöva tillsyn så som stadgas i den nya lagen. Även ur verksamhetsidkarens synpunkt kan det
vara ändamålsenligt att söka miljötillstånd, då rätten att bedriva verksamheten inom givna
ramar juridiskt stärks genom ett laga kraft vunnet tillståndsbeslut , som fyller dagens krav.
Det är också en fråga om rättvisa att alla verksamhetsidkare behandlas lika.

Innan eventuella beslut om åläggande att söka miljötillstånd kan tas bör verksamhetsidkarna
höras, så att miljötillståndsplikten kan bekräftas. Ett utkast till hörandebrev bifogas som bila-
ga 1/37 § av den 21.9.2016.

I kommunen finns i nuläget totalt 84 objekt, som är miljötillståndspliktiga och har miljötill-
stånd, och för vilka den kommunala miljövårdsmyndigheten är tillståndsmyndighet. Av dem
är 52 djurstall och 18 pälsdjursfarmer. 14 objekt är övrig verksamhet, bl.a. avfallsbehandling,
stenbrytning och -krossning, en motorsportbana, en betongfabrik samt en bränsledistribu-
tionsstation på grundvattenområde.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar för kännedom att innehavare av djurstall och pälsdjursfarmer,
som inte längre är miljötillståndspliktiga, har underrättats om att tillståndsplikten har upphört
och beviljade tillstånd har upphört att gälla, i enlighet med 231 § miljöskyddslagen.

Miljönämnden beslutar, med hänvisning till beredningen, att sända hörandebrev enligt ut-
kastet i bilaga 1/37 § av den 21.9.2016 till de verksamhetsidkare, som antas bedriva miljö-
tillståndspliktig verksamhet och som saknar miljötillstånd, för utredning av miljötillståndsbe-
hovet. Hörandebrev sänds till pälsdjursfarmer (11 st.) och djurstall (12 st.).

BESLUT:

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

38 §. 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:

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 25.9.2010, som bifogats ansökan, eller på annat sakenligt sätt renas innan
det leds till dike.”

Miljökansliet gjorde 16.1.2015 per brev en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera
om tillståndsbestämmelsen hade följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka svara-
de per e-post 28.1.2015. Enligt svaret hade täckdikningsrör grävts ner mellan husen och
dikena fyllts med grus/sand. Dikena var 0,5 x 0,4 m i medeltal. Ca 90 m3 grus/sand fanns 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 hade därför
byggts.

Miljönämnden behandlade ärendet i 45 § 16.6.2015 och konstaterade att systemet som hade
byggts inte till alla delar uppfyllde kraven i tillståndsbestämmelse 1. Det täckdikessystem
som hade anlagts mellan husen behövdes för dränering av farmen, men var inte tillräckligt
för att rena det lakvatten som rinner ut från farmområdet. Utjämningsbassängen och grusfilt-
ret som presenterats i miljötillståndsansökan behövdes också för att få en tillräckligt effektiv
rening. Miljönämnden uppmanade Ab Wistbacka Pälsfarm Oy att bygga utjämningsbassäng-
en och grusfiltret enligt planen, så att de kunde tas i bruk senast 31.10.2015.

Miljökansliet gjorde 6.4.2016 en ny förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om
tillståndsbestämmelsen hade följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka hänvisade i
ett brev 6.5.2016 till sitt tidigare svar och meddelade att ingen extra bassängrening hade
byggts. Han var dock medveten om att kraven kvarstår och anhöll om förlängning av tids-
fristen till 31.8.2016. Miljönämnden godkände förlängningen i 25 § 14.6.2016.

Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka har 31.8.2016 per e-post meddelat att renings-
systemet har byggts enligt miljötillståndsbeslutet 15.3.2011. Systemet har tagits i bruk
15.8.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

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

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2016

39 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd/Mattbäcks Pälsfarm Ab,
Pedersöre

Mattbäcks Pälsfarm Ab har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt om
miljötillstånd för ny verksamhet som omfattar uppfödning av pälsdjur på lägenheten Mid-
sommarbetet 599-414-116-20 i Pedersöre kommun. Regionförvaltningsverket ber om miljö-
nämndens utlåtande med anledning av ansökan senast 19.9.2016. Tilläggstid har beviljats till
23.9.2016.

Placeringen av pälsdjursfarmen framgår av kartorna i bilaga 1/39 § av den 21.9.2016. Den
planerade farmen byggs ca 3,7 km från Ytteresse by och ca 1,8 km norr om Åsbackavägen.
Avståndet till kommungränsen mot Kronoby blir ca 800 m. Vid kommungränsen finns Påls-
mossen, som är en odikad myr i naturtillstånd. Inga störbara objekt finns i närheten. Bygg-
platsen ligger inte på viktigt grundvattenområde. Avståndet till närmaste bostadshus blir ca
2,5 km. Området ska arrenderas av Pedersöre kommun, som har köpt 23 ha år 2015 för eta-
blering av pälsdjursuppfödning.

Tillstånd söks för 40 skugghus med en sammanlagd längd på 7 800 m. Djurmängden kom-
mer att vara 5 348 avelshonor av räv/sjubb med valpar, maximalt 37 440 djur.

Skugghusen kommer att utrustas med vattentäta underlag. Urin/lakvatten från underlagen
kommer att ledas till slutna behållare med volym totalt 44 m3.

Halm och torv används som strö under skugghusen. Gödseln avlägsnas 1-2 gånger per år
och mellanlagras på en ny öppen gödselplatta (900 m2, 3150 m3). Regnvatten/urin från göd-
selplattan leds till en sluten behållare (450 m3). Efter mellanlagringen överlåts gödseln till
Jeppo Biogas Ab.

Avloppsvattnet från tvätt av fodersilon och foderutdelningsutrustningen leds till en sluten be-
hållare (ca 10 m3). Avloppsvattnet från de sociala utrymmena leds till en sluten avloppsvat-
tenbehållare (ca 10 m3).

Enligt ansökan görs slamgropar i omkretsdikena för att förhindra att fasta partiklar rinner ut.
En damm för mätning av strömningen byggs i utloppet. Avrinningsvattnets kvalitet kontrolle-
ras två gånger per år genom provtagning ovanför och nedanför farmområdet. Dränerings-
vattnet behandlas inte kemiskt eller på annat sätt eftersom skugghusen byggs med täta un-
derlag, men ett område reserveras för eventuell vattenbehandling i framtiden. Behovet av
vattenbehandling avgörs på basen av de prov som tas, enligt ansökan ifall fosforhalten i det
utgående vattnet två år i rad överskrider årsmedelvärdet 1,5 mg/l.

Regionförvaltningsverket har bett om NTM-centralens beslut gällande behov av miljökonse-
kvensbedömning för Mattbäcks Pälsfarm Ab:s verksamhet. NTM-centralen har beslutat att
bedömningsförfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
(468/1994) inte tillämpas på verksamheten, med motiveringen att den med beaktande av
omfattning, placering och övriga faktorer inte bedöms ha sådana betydande miljökonsekven-
ser, som skulle förutsätta ett skilt MKB-förfarande.
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Enligt 49 § miljöskyddslagen (527/2014) krävs, för att tillstånd ska kunna beviljas, att verk-
samheten med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller
tillsammans med andra verksamheter medför olägenhet för hälsan, medför annan betydande
förorening av miljön eller risk för sådan, eller medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 §
1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Dessutom ska 11 § miljöskyddslagen
iakttas: verksamhet som medför risk för förorening av miljön ska om möjligt placeras så att
verksamheten inte orsakar förorening eller risk för förorening samt så att förorening kan före-
byggas och förhindras. Vid bedömningen av platsens lämplighet ska hänsyn tas till bl.a.
verksamhetens art, sannolikheten för förorening samt olycksrisken.

I miljöministeriets miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer 31.5.2000 rekommenderas ett
minimiavstånd på mera än 400 m från en stor pälsfarm (>600 avelshonor av räv) till bosätt-
ning. Enligt miljöministeriets direktiv för miljövård inom djurhushållning 29.6.2009 bör ett nytt
djurstall för en djurmängd som motsvarar 3000 djurenheter, som byggs utanför driftscentrum,
ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 370-470 m, beroende på omständighe-
terna. Pälsdjursfarmen som ansökan gäller är dubbelt större (6418 djurenheter). Inga re-
kommenderade skyddsavstånd finns för så stora verksamheter.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Mattbäcks Pälsfarm Ab för ny verksam-
het som omfattar uppfödning av pälsdjur på lägenheten Midsommarbetet 599-414-116-20 i
Pedersöre kommun. Nämnden konstaterar att byggplatsen är belägen på ett för pälsdjurs-
uppfödning lämpligt område, utanför grundvattenområde och långt från bosättning. Verk-
samheten torde inte påverka förhållandena på Pålsmossen.

Miljönämnden bedömer att verksamheten kan bedrivas utan att förorsaka olägenhet eller
förorening som avses i 49 § miljöskyddslagen, förutsatt att sedvanliga tillståndsbestämmel-
ser ges och verksamhetsidkaren sköter verksamheten i enlighet med dem. Nämnden påmin-
ner om att lagringsplatser för torrgödsel enligt statsrådets förordning (1250/2014) ska vara
täckta så att det inte kommer in regnvatten på lagringsplatsen. I ansökan nämns inget om
täckning. Nämnden anser också att ett arrendeavtal mellan Mattbäcks Pälsfarm Ab och Pe-
dersöre kommun bör göras upp innan miljötillstånd beviljas. Till ansökan har bifogats endast
kommunfullmäktiges beslut att köpa in området.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.

Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.
__________
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Dnr: MILJ 3/2015

40 §. BESLUT Utredning gällande behandling av kromhaltigt avloppsvatten/Arctic
Origin Oy (f.d. Oy Ahlskog Leather Ab)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 9.8.2016 fattat ett beslut med anled-
ning av den utredning som har gjorts enligt tillståndsbestämmelse 3 i miljötillståndet som
gäller Arctic Origin Oy:s (f.d. Oy Ahlskog Leather Ab) verksamhet som omfattar tillverkning
av läder på lägenheterna 288-406-14-7, 288-406-15-16 och 288-406-15-17 i Överbråtö by i
Kronoby kommun, adress Forsnäsgränd 13, 68500 Kronoby.

Miljönämnden behandlade utredningen, som gällde behandling av kromhaltigt avloppsvatten,
i 14 § 17.3.2015 och gav följande utlåtande:

”Miljönämnden tar del av utredningen som Oy Ahlskog Leather Ab har lämnat in och konstaterar att de
åtgärder som har vidtagits har bidragit till att förbättra kvaliteten på det avloppsvatten som leds till
Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s reningsverk. Resultaten visar att utfällning av krom med magnesium-
oxid är en effektiv metod som sänker halten av krom och fasta partiklar i det utgående vattnet mar-
kant.

Miljönämnden tolkar resultaten så, att målvärdet för krom har överskridits vid ett provtagningstillfälle.
pH-värdet har i tre prov varit högre än tillåtet. Vid tre tillfällen har halten fasta partiklar varit för hög.
Resultaten tyder på att det ännu finns behov av att ytterligare förbättra reningen av avloppsvattnet
innan det når reningsverket. Utredningen innehåller ingen beskrivning av fortsatta åtgärder, eller tidta-
bell för sådana, så som tillståndet förutsatte. Miljönämnden anser att det finns skäl att inbegära en
komplettering till utredningen, för att säkerställa att avloppsvattenreningen ännu vidareutvecklas och
effektiveras.

Rapporteringen av analysresultaten bör ses över och uppdateras i fortsättningen. På den punkten är
utredningen bristfällig, då det förekommer missvisande uppgifter och det förblir oklart var proven är
tagna. Det är viktigt både för verksamhetsidkaren själv och för övervakande myndigheter att resultaten
rapporteras så att det inte råder någon tvekan om hur resultaten ska tolkas.

Miljötillståndet bör preciseras, så att det av tillståndsbestämmelsen som gäller gränsvärden för av-
loppsvattnet som leds till reningsverket tydligt framgår var kraven ska uppnås. Det bör skrivas ut om
kraven gäller avloppsvattnet som leds från fabriken till förluftningsbassängen, eller det avloppsvatten

som leds från förluftningsbassängen in till reningsverket.”

Regionförvaltningsverket har genom sitt beslut godkänt utredningen. I tillståndsbestämmelse
3 har målvärdet för totalkrom 5 mg/l ändrats till gränsvärdet 1 mg/l. pH ska som tidigare vara
6-11 och mängden fasta partiklar under 800 mg/l. Gränsvärdena ska jämföras med halvårs-
medelvärdena för tagna prov. I beslutet har det gjorts klart att gränsvärdena gäller för av-
loppsvatten som leds från fabriken till avloppsnätet, inte för avloppsvatten som går från för-
luftningsbassängen in till reningsverket. Även i tillståndsbestämmelse 14 har texten precise-
rats så att det nu är tydligare sagt att prov ska tas av avloppsvattnet som leds från läderfabri-
ken till avloppsnätet. Antal prov och parametrar som ska analyseras är de samma som tidi-
gare.
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Regionförvaltningsverket bedömer att det är möjligt att uppfylla kraven med nu i bruk varan-
de teknik och en välskött förbehandling.

De prov som togs år 2015 samt hittills i år har visat på halter som har varit under gränsvär-
dena.

Beslutet är i kraft tillsvidare.

Beslutet har hållits till påseende fram till 8.9.2016, då besvärstiden gick ut.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av beslutet och antecknar det för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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41 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Janne Rasivirta och Oonamaria Vikman, Nedervetil

 Brev om bekämpning av flugor vid pälsdjursfarmer och häststall, 4 st.

 Brev om lagring av gödsel och bekämpning av flugor i häststall, 1 st.

 Brev till slamtransportörer gällande meddelande till avfallsnämnden om tömning av
bostadsfastigheters slambrunnar, 18 st.

 Uppmaning gällande hållande av hästar på detaljplaneområde, 1 st.

 E-postmeddelande till Lars Koski Ab gällande bulleranmälan för MC-träff vid Seljes
13-17.7.2016. Verksamheten är inte anmälningspliktig varför inget beslut ges i ären-
det.

 Ahma ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy, Nablabs Oy, Österbottens vatten och miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 15.6, 27.7 och

24.8.2016
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 29.6 och

10.8.2016
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy (f.d. Ahlskog Leather Oy), 29.6 och

10.8.2016
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, 4.4, 7.7 och 8.8.2016 samt vattendrags-

kontroll 12.9.2016
o Samkontrollen av Esse å, vattendragskontroll i Evijärvi, Lappajärvi och Alajärvi

sommaren 2016
o Vattendragskontroll som gäller regleringen av den mellersta delen av Perho å,

mars-augusti 2016
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, maj, juni och juli 2016
o Larsmo-Öjasjöns kontrollresultat samt bottendjursundersökning år 2015

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 12.7.2016 om vattenbyggnadsarbete/Jarl Haga, Larsmosjön

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 15.4.2016

 Ramboll Finland Oy
o Rapport 1.9.2016 gällande undersökning av förorenad mark vid den ur bruk

tagna bränsledistributionsstation på Karleby-Jakobstad flygplats (hänv. Miljö-
nämnden 23 § 14.6.2016)

 Kommunfullmäktige 39 § 16.6.2016, revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år
2015. Målsättningarna för miljönämndens verksamhet och ekonomi har uppnåtts.
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 Kurser
o Dagvattenseminarium, Seinäjoki, 6.10.2016
o Ympäristönsuojelun peruskurssi, Vanda, 12-14.10.2016
o Vesi- ja ympäristölupapäivät, Vasa, 8-9.11.2016

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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42 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden behandlades.
__________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

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 lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


