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17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
18 §. PROTOKOLLJUSTERING
19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén & Söner Ab,

stenbrytning, kross och asfaltstation
20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén & Söner Ab,

stenbrytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av
avfall

21 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Oy Tara-Element Ab
22 §. MILJÖTILLSTÅND Ändring av avloppsreningssystem/Oy Tara-Element Ab
23 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Finavia Abp,

bränsledistributionsstation
24 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/ITA Nygård Ab,

pälsdjursfarm
25 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab Wistbacka

Pälsfarm Oy
26 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls,

pälsdjursfarm
27 §. BESLUT OCH BEMÖTANDE Besvär gällande miljötillstånd för

torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva/Oy Alholmens
Kraft Ab

28 §. UTLÅTANDE Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns
invallning har förorsakat efter år 1996

29 §. UTLÅTANDE Översyn av den fiskerihushållningsavgift, de
åtgärdsförpliktelser och de ersättningar som ålagts med anledning av
byggandet av Öjasjön

30 §. MARKTÄKT Köp av beredningstjänster
31 §. MARKTÄKT Avgifter för tillstånd och tillsyn
32 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
33 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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17 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Vidar Enfors till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 3/2009

19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Henning Huldén & Söner Ab, sten-
brytning, kross och asfaltstation

Miljönämnden beviljade 7.5.2009 § 33 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för sten-
brytning, krossning samt tillverkning av beläggningsmassor (asfalt, oljegrus) på lägenheten
Emetåsen RNr 1:156 i Terjärv by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 26.6.2009 och
gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 15 000 ton asfalt, max. 15 000 ton olje-
grus samt max. 130 000 ton stenmaterial per år.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”

19. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall
framgå:

- verksamhetens omfattning (producerade mängder stenmaterial och beläggningsmassor)
- 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
- uppgifter om avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats)
- 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.

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 2015 inlämnats
till miljönämnden, bilaga 1/19 § av den 14.6.2016. Enligt rapporten har ca 94 500 ton berg
krossats under året. Ca 15 000 m3 morän har flyttats till lager för vidare användning. Av yt-
jorden har en skyddsvall byggts. 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 finns inga observerade läckage att rapportera.



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
14.6.2016

Sida
3/45

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.7.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s verk-
samhet på lägenheten Emetåsen RNr 1:156 har bedrivits i enlighet med miljötillståndet under
år 2015. Årsrapporten antecknas för kännedom.

BESLUT:

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

20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/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 2015 inlämnats
till miljönämnden, bilaga 1/20 § av den 14.6.2016. Enligt rapporten har inget bergsmaterial
krossats under året. Inget avfallsmaterial har tagits emot. Av rapporten framgår vidare upp-
gifter om använda bränslen och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenhe-
terna. 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 motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och
lätta nyttofordon). Enligt rapporten finns inga observerade läckage att rapportera.

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 2015. Årsrapporten antecknas för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 9/2008

21 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2015/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade i 7 § 17.2.2009 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 inläm-

nas 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 m

3
/a)

 Mängden använda bränslen (t/a eller m
3
/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 behandlingssätt,

lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt betongens
återanvändningsduglighet

 Uppgifter om avloppsvattenbehandlingen
 Avloppsvattnets mängd (till kommunalt avloppsledningsnät, till annan

behandling)
 Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna

 Uppgifter om ur miljövårdssynpunkt betydande störningssituationer (tid-
punkt, varaktighet, orsak, uppskattning av utsläppen och deras miljökonse-
kvenser samt utförda åtgärder)

 Ett sammandrag över ur miljövårdssynpunkt väsentliga serviceåtgärder
(processer, rengöringsutrustning, mätutrustning)

 Ett sammandrag av miljökontrollerna
 Uppgifter om den årliga energiförbrukningen”

Oy Tara-Element Ab har 11.5.2016 inlämnat ett sammandrag över verksamheten vid fabri-
ken år 2015, bilaga 1/21 § av den 14.6.2016. Uppgifter om mängden använda råmaterial,
kemikalier, bränsle och el, produktionsmänger, samt om mängden uppkommet avfall av olika
typer och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionen har varit något större än år 2014
men mindre än år 2013. Produktionsmängden har fortsättningsvis varit mindre än den upp-
skattade kapaciteten 10 000 m3 enligt miljötillståndsansökan år 2008.

Till årsrapporten har bifogats uppgifter om kontroll av dammfiltrens funktion (service samt
rengöring av cyklonerna), uppgifter om kontroll av oljeavskiljarnas, sedimentationsbassäng-
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ernas och avloppssystemets skick (granskning och tömning), samt uppgifter om vattenför-
brukningen och mängden avloppsvatten.

Resultaten från kontrollen av avloppsvattnets kvalitet har också lämnats in. Prov av orenat
processvatten samt av vattnet som leds till dike tillsammans med dagvattnet har tagits en
gång under året, 30.12.2015. Analysresultaten visar att för vissa parametrar; fasta partiklar,
grumlighet, klorid, sulfat, aluminium samt mangan, är halterna i det utgående vattnet högre
än i det obehandlade processvattnet. Samma sak noterades år 2014 för totalhårdhet, klorid
samt formaldehyd. Elledningsförmågan, grumligheten och totalhårdheten samt mängden
fasta partiklar, aluminium och kalcium i det utgående vattnet år 2015 var också högre än un-
der tidigare år. Enligt Oy Tara-Element Ab:s VD Hannu Löfbacka var provet inte representa-
tivt, då det togs kring julhelgen under en period då ingen normal produktion var igång. Man
strävar till att i år ordna provtagningen vid en bättre tidpunkt.

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.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 9/2008

22 §. MILJÖTILLSTÅND Ändring av avloppsreningssystem/Oy Tara-Element Ab

Miljönämnden beviljade i 7 § 17.2.2009 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.

Enligt tillståndsbestämmelse 28 ska verksamhetsutövaren skriftligen meddela om väsentliga
ändringar i verksamheten till miljönämnden.

Oy Tara-Element Ab byggde under vintern 2014-2015 en ny varm hall för tvätt och efterbe-
handling. Samtidigt förnyades systemet för behandling av processavloppsvattnet. Då miljö-
nämnden behandlade årsrapporten för år 2014 i 22 § 5.5.2015 beslöts att bolaget skulle
lämna in en skriftlig beskrivning av tillbyggnaden och det nya avloppsbehandlingssystemet till
miljönämnden. Beskrivningen har lämnats in tillsammans med årsrapporten för år 2015.

Det nya avloppsbehandlingssystemet består av två sedimentationsbassänger à 27 m3 som
finns under tvättplatsen i den nya hallen. Bassängerna är tvådelade. I den första avdelning-
en, som är täckt med galler, sjunker tyngre partiklar till botten. Avloppsvattnet rinner över en
mellanvägg till den andra avdelningen, där olja och flock avskiljs. Den andra avdelningen har
ett tätt lock, och vattnet från locket styrs mot gallret på den första avdelningen. Från sedi-
mentationsbassängerna leds avloppsvattnet till en samlingsbrunn, där den sista avskiljningen
sker, och vidare till en f.d. dagvattenbrunn. I den nya hallen finns tre f.d. dagvattenbrunnar,
som numera används i avledandet av processavloppsvattnet. Utloppet som tidigare har gått
till dagvattensystemet från den tredje brunnen har stängts. Den tredje brunnen har gjorts om
till en pumpbrunn därifrån vattnet pumpas ut i en tryckledning. Ledningen är ca 250 m lång
och går under Murickvägen via fyra kontrollbrunnar till en utloppsbrunn. Utrinning från brun-
nen sker till ett öppet åkerdike på bolagets egen mark. Dagvattnet från fabriksområdet leds
till samma utlopp. Från en liten del av gården leds dagvattnet som tidigare ut i vägdiket vid
Murickvägen.

I enlighet med tillståndsbestämmelse 24 i miljötillståndet och planen för drifts- och utsläpps-
kontroll, som miljönämnden godkänt i 39 § 23.6.2010, ska kontroll av kvaliteten på dagvatten
och processavloppsvatten utföras regelbundet genom provtagning av en utomstående sak-
kunnig en gång per år. Prov bör tas av det obehandlade avloppsvattnet inne i fabriken, samt
av vattnet som leds till dike. I proverna skall analyseras pH, sulfat, formaldehyd, PAH och
oljor, samt fasta partiklar, syre, grumlighet, elledningsförmåga, alkalinitet, aluminium, klorid,
totalhårdhet, mangan, kemisk syreförbrukning (CODCr) och kalcium. Resultaten skall utan
dröjsmål tillställas miljönämnden för kännedom, samt ett sammandrag bifogas till årsrappor-
ten.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av beskrivningen av det nya avloppsbehandlingssystemet och anteck-
nar den för kännedom. Nämnden bedömer att systemet torde vara tillräckligt effektivt för att
minska halten av skadliga ämnen i avloppsvattnet som leds till åkerdiket. Behovet av kontroll
av kvaliteten på både dagvatten och processavloppsvatten kvarstår. Kontroll bör fortsätt-
ningsvis utföras i enlighet med miljötillståndet och kontrollplanen.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 11/2015

23 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Finavia Abp, bräns-
ledistributionsstation

Miljönämnden beviljade i 56 § 1.9.2015 Finavia Abp miljötillstånd för en bränsledistributions-
station för marktrafiken på Kronoby flygplats, på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Påras by
i Kronoby kommun. Miljötillståndet omfattar en bränslecistern (30 m3) för diesel och motor-
brännolja samt en distributionsmätare. Flygplatsen är belägen på Storåsens viktiga grundvat-
tenområde.

Tillståndsbestämmelse 21 i miljötillståndet lyder:

”Vid den gamla distributionsstationen som skall rivas bör eventuell förorening av marken och grund-
vattnet undersökas så fort som möjligt efter rivningen. En undersökningsrapport samt vid behov en
anmälan om sanering av förorenad mark bör inlämnas till NTM-centralen i Södra Österbotten inom tre

månader efter att undersökningarna har gjorts.”

Finavia Abp har låtit Ramboll Finland Oy göra en undersökning av marken kring den gamla
distributionsstationen redan år 2012, då även andra grundvattenundersökningar gjordes på
området. Av rapporten framgår att det inte förekom utbredd förorening runt distributionssta-
tionen och att mera omfattande saneringsåtgärder inte behövdes. Tröskelvärdet för olje-
kolväten C10-C40 överskreds vid en provtagningspunkt men gränsvärdena överskreds inte på
något ställe. I rapporten konstaterades att det kunde finnas oljehaltig jord under de underjor-
diska cisternerna och man föreslog att jordmånen granskas och vid behov saneras i sam-
band med att cisternerna avlägsnas. Man har i april 2016 kommit överens med NTM-
centralen att arbetet kan göras enligt förslaget, utan att anmälan om sanering av förorenad
mark (PIMA) behöver göras.

De gamla bränslecisternerna har avlägsnats i maj 2016. Samtidigt avlägsnades också be-
tongplattan under cisternerna. Marken runt cisternerna luktade inte och halterna av olje-
kolväten var enligt fälttesten under tröskelvärdena. Cisternerna såg hela ut och ingen olje-
hinna syntes på vattnet som samlades i gropen. Grundvattnet undersöktes ytterligare genom
att borra tre hål runt området. Fälttesten visade inga tecken på förorening av bränsle. En del
av proven sändes för kontroll till laboratorium. En rapport lämnas in inom kort då analyserna
är färdiga.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av informationen och konstaterar att eventuell förorening av marken
och grundvattnet har undersökts i enlighet med tillståndsbestämmelse 21 i miljötillståndet
som gäller Finavia Abp:s bränsledistributionsstation för marktrafik på lägenheten Lentoase-
ma RNr 1:20 i Påras by i Kronoby kommun. Ingen marksanering är nödvändig. NTM-
centralen godkänner rapporten som ska inlämnas i ärendet.

BESLUT:

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

24 §. 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:

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. Systemet bör byggas så att det är möjligt att ta representativa prov av det
utgående vattnet.”

Miljökansliet gjorde 16.1.2015 per brev en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera
om tillståndsbestämmelsen hade följts. ITA Nygård Ab/Robert Nygård svarade per e-post
16.2.2015. Enligt svaret påbörjades dränering mellan husen under sommaren 2013. Grusfilt-
ren och omkretsdikena var ännu ogjorda på grund av ekonomiska orsaker. Det hade reser-
verats pengar för att färdigställa arbetet under sommaren 2015.

Miljönämnden behandlade ärendet i 42 § 16.6.2015 och beslöt att förlänga tidsfristen att
bygga reningssystemet och ta det i bruk till 31.10.2015.

ITA Nygård Ab/Robert Nygård har per brev 14.4.2016 meddelat att grusfiltren och dränering-
en för lakvatten har byggts färdigt enligt planen under slutet av augusti månad 2015. Bilder
av arbetet har bifogats till brevet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

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

BESLUT:

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

25 §. 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 har 6.4.2016 gjort en ny förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera om
tillståndsbestämmelsen har följts. Ab Wistbacka Pälsfarm Oy/Henrik Wistbacka har per brev
6.5.2016 hänvisat till sitt tidigare svar och meddelat att ingen extra bassängrening har
byggts. Han är dock medveten om att kraven kvarstår och anhåller om förlängning av tids-
fristen till 31.8.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 i miljötillståndet ännu inte till alla delar har uppfyllts. Miljönämnden förlänger
tidsfristen för att bygga utjämningsbassängen och grusfiltret enligt planen och ta dem i bruk,
till 31.8.2016.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2014

26 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Ab MS-Päls, päls-
djursfarm

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:

1. ”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 gjorde 16.1.2015 per brev en förfrågan till verksamhetsidkaren för att kontrollera
om tillståndsbestämmelsen hade följts. Ab MS-Päls/Markus Sågfors svarade per brev
16.2.2015. Enligt svaret hade 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
planerades att utföras i september 2015. Omkretsdike fanns.

Miljönämnden behandlade ärendet i 44 § 16.6.2015 och beslöt att förlänga tidsfristen att
bygga reningssystemen och ta dem i bruk till 31.10.2015.

Ab MS-Päls/Markus Sågfors har per brev 9.5.2016 meddelat att reningssystemet på Mosa-
bäck RNr 6:154 byggdes hösten 2015. Bilder har bifogats till meddelandet. Enligt muntliga
uppgifter har inget grusfilter byggts på del av lägenheten Andersfors RNr 6:150. Farmen där
är belägen på en torr stenbacke, omkretsdiket är enligt Markus Sågfors oftast torrt. Endast
ett litet antal djur hålls i den delen av farmen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar informationen för kännedom och konstaterar att kraven i tillstånds-
bestämmelse 1 i miljötillståndet har uppfyllts till den del som gäller farmen på lägenheten
Mosabäck RNr 6:154. Om omkretsdiket på del av lägenheten Andersfors RNr 6:150 är vat-
tenförande och djur fortsättningsvis hålls i den delen av farmen bör ett enkelt reningssystem
byggas även där, i enlighet med planen.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
14.6.2016

Sida
3/57

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.7.2016

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 15/2014

27 §. BESLUT OCH BEMÖTANDE Besvär gällande miljötillstånd för torvproduktion
på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva/Oy Alholmens Kraft Ab

Vasa förvaltningsdomstol har 29.3.2016 gett ett beslut som gäller besvär över Oy Alholmens
Kraft Ab:s miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva i
Kaustby och Kronoby kommuner. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade
beslut om översyn av miljötillståndsbestämmelserna samt beviljade miljötillstånd för ett nytt
tilläggsområde på Kivineva 16.9.2014. Över regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär
till Vasa förvaltningsdomstol av Emmes Retreat Öb/Henrik Wiik och Ulla-Beth Mäki-Jussila
samt sökanden Oy Alholmens Kraft Ab.

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt beslut gjort en mindre ändring i texten i tillståndsbe-
stämmelse 2 samt i kontrollplanen som är miljötillståndsbeslutets bilaga 3. Diken, sedimenta-
tionsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mi-
neraljorden. Tidigare gällde bestämmelsen på hela området. Flödet ska mätas kontinuerligt
året runt istället för endast under iståndsättningsperioder. pH och elledningsförmåga nedan-
för ytavrinningsområdena ska mätas i fält i samband med brukskontrollen. I övrigt har för-
valtningsdomstolen förkastat besvären.

Miljönämnden har behandlat ärendet vid två tillfällen. Ett utlåtande om ansökan, i vilket man
bl.a. ansåg att miljötillstånd för det nya området Kivineva inte skulle beviljas, gavs
19.11.2013 (63 §). Regionförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom 30.9.2014
(47 §). Bemötande med anledning av Emmes Retreat Öb/Henrik Wiik och Ulla-Beth Mäki-
Jussilas samt Oy Alholmens Kraft Ab:s besvär gavs som tjänstemannautlåtande 3.12.2014
och delgavs nämnden 16.12.2014. I bemötandet togs ingen ställning till besvären utan hän-
visades endast till miljönämndens tidigare utlåtande.

Besvärstiden för förvaltningsdomstolens beslut gick ut 28.4.2016. Oy Alholmens Kraft Ab har
anfört besvär över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. I besväret yrkar bolaget på att
meningen i tillståndsbestämmelse 2 som lyder ”Diken, sedimentationsbassänger eller andra
konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mineraljorden.” ska strykas.
Man vill ha en annan formulering, som innebär att tillståndsinnehavaren ska presentera en
plan för att förhindra skador förorsakade av surhet i de fall där man vill gräva diken ända ner
till mineraljorden på de delar av tilläggsområdet som klassificeras som sura sulfatjordar. Vid
behov ska planen omfatta ett förslag till kontroll av konsekvenserna av grävningen. Man mo-
tiverar sitt yrkande med att största delen av tilläggsområdet är morän och inte sura sulfatjor-
dar. Man föreslår ett nytt stycke till tillståndsbestämmelse 14, enligt vilket tillståndsinnehava-
ren ska åläggas att utreda förekomsten av sura sulfatjordar på de områden, där man har för
avsikt att genomföra torvproduktion eller dikning ända ner till mineraljorden.

Högsta förvaltningsdomstolen har bett om miljönämndens bemötande med anledning av Oy
Alholmens Kraft Ab:s besvär senast 13.6.2016. Tilläggstid har beviljats till 17.6.2016.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar Vasa förvaltningsdomstols beslut för kännedom.

Miljönämnden ger följande bemötande till Högsta förvaltningsdomstolen:

Miljönämnden anser att tillståndsinnehavaren bör åläggas att utreda vilka delar av tilläggs-
området som är sura sulfatjordar, åtminstone där åtgärder planeras ända ner till mineraljor-
den. Texten i tillståndsbestämmelse 2 bör formuleras så att diken, sedimentationsbassänger
eller andra konstruktioner på tilläggsområdet inte får grävas ända ner till mineraljorden på
områden som klassificeras som sura sulfatjordar. Utredning av hur skador ska förhindras och
konsekvenserna kontrolleras bör inbegäras ifall djupare grävning tillåts.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 3/2016

28 §. UTLÅTANDE Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invallning
har förorsakat efter år 1996

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunens utlåtande gällande
UPM Kymmene Oyj:s ansökan enligt vattenlagen om utredning av och fastställande av er-
sättningar för skador som Larsmosjöns invallning har förorsakat efter år 1996. Larsmosjön
har byggts genom invallning på basen av vattendragskommissionens 28.6.1961 givna utslag.
Tillståndshavaren har förpliktats till utredande av ersättningar efter år 1996 i Västra Finlands
vattendomstols 31.12.1998 givna beslut, som har gällt utredande och åläggande av ersätt-
ningar före år 1997. Skador, som har förorsakats av Larsmosjöns invallning, har utretts och
ersättningar har betalats för åren 1961-1996.

Sökanden har enligt beslutet från år 1998 årligen planterat ut 100 000 sikyngel och betalat
fiskerihushållningsavgift (12 025 €/65 000 mk per år) till fiskerimyndigheten för att användas
till åtgärder som syftar till att minska skadorna på fiskerinäringen. Penningersättningar har
betalats till fiskelag och andra ägare till vattenområden på Larsmosjön och havsområdet.

Efter år 1996 har hinder för fiskvandringen avlägsnats genom att fiskvägar har byggts och
fiskens invandring har underlättats genom stenbeläggning av området vid dammluckan i
Hästgrundet.

Sökanden föreslår, att inga penningersättningar för minskade intäkter från fisket fastställs för
Larsmosjöns vattenområdes eller för havsområdets ägare för tiden efter 1996 och att utplan-
teringsskyldigheten bör upphävas. Som årlig fiskerihushållningsavgift föreslår sökanden
13 500 €. Avgiften ska användas till fiskutplanteringsåtgärder i Larsmosjön eller på havsom-
rådet, och bör inte få användas till exempelvis förvaltningskostnader.

Till ansökan har fogats utredningar om bl.a. vattenkvaliteten i Larsmosjön, fiskbeståndet och
fiskeriekonomi, fiskens stigning genom dammluckorna samt Larsmosjöns betydelse för fis-
kens vandring. Uppgifter om provfiske och en uppskattning av den totala fångsten har också
bifogats.

I fråga om vattenkvaliteten utgör surheten det största hotet för fiskbeståndet. Vid låga pH-
värden ökar även de skadliga och toxiska effekterna av aluminium och järn. Vattnets surhet
beror på avrinningsområdets alunjordar. Som en följd av att Larsmosjön har dämts upp kan
de sura vattnen inte blandas direkt med det väl buffrade havsvattnet. Plötsliga pH-störningar
från avrinningsområdet kan lindras genom att tillfälligt ändra styrningen av dammluckorna.
Vid tillfällen då havsvattennivån är så hög att sura vatten inte kan ledas via dammluckorna till
havet kan uppdämningen medföra skadliga konsekvenser. Dessa kan enligt ansökan kom-
penseras med utplanterings- och andra åtgärder som utförs med fiskerihushållningsavgiften.

Larsmosjön är ett viktigt område för rekreationsfiske. De viktigaste fångstarterna är gös, lake,
gädda, abborre och braxen. Öring och sik fångas sporadiskt och även siklöja i viss omfatt-
ning. Larsmosjöns ekologiska kvalitet (EQR) på basis av vissa uppgifter om fiskbeståndet är
utmärkt. Förekomsten av känsliga arters yngel motsvarar måttlig eller god kvalitet p.g.a. sur-
hetsproblemen.
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Enligt undersökningarna fungerar fisklederna bra. Områdets fiskbestånd, även nejonöga och
lake som har sämre simförmåga, har konstaterats kunna vandra upp längs fisklederna och i
de flesta fall även genom regleringsdammarna.

Sökanden påpekar i sin ansökan att det även finns positiva konsekvenser för yngelproduk-
tionen som uppdämningen och den ändrade regleringen efter 1998 kan ha. Små förändringar
i vattenståndet under vårleken gör att lekområdena hålls under vatten och rommen hålls på
lekdjupet som värms upp snabbt. Det varmare vattnet påskyndar kläckningen och producerar
snabbt näring för fiskynglen. En lång tillväxtperiod förbättrar ynglens möjligheter att klara sig
påföljande vinter.

Sökanden anser att den skada som invallningen av Larsmosjön medför för fiskerinäringen
har kompenserats genom fiskerihushållningsavgifter och fiskutplanteringar. Det är inte moti-
verat att bestämma att penningersättningar ska betalas till vattenområdenas ägare. De åt-
gärder som utförts för att förhindra skador, såsom byggande av fiskleder, ska enligt ansökan
beaktas som faktorer som minskar ersättningsskyldigheten.

Utlåtandet bör inlämnas till regionförvaltningsverket senast 15.6.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden konstaterar att uppdämningen av Larsmosjön vid vissa förhållanden fortfaran-
de har negativa konsekvenser för fiskbeståndet. Fiskutplantering och andra åtgärder som
stärker fiskbeståndet behövs fortsättningsvis. Nämnden anser att kompensationerna bör
vara större än sökanden har föreslagit.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 4/2016

29 §. UTLÅTANDE Översyn av den fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser
och de ersättningar som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om kommunens utlåtande gällande
Öjasjöns regleringsbolags ansökan enligt vattenlagen om översyn av den fiskerihushåll-
ningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersättningar som ålagts med anledning av byg-
gandet av Öjasjön. Västra Finlands vattendomstol har med sitt 24.11.1969 givna beslut bevil-
jat tillstånd för uppdämning av Öjasjön från havet. I Västra Finlands miljötillståndsverks
28.5.2004 givna beslut som gäller slutsyn m.m. gällande byggandet av Öjasjön har tillstånd-
shavaren förpliktats att till tillståndsmyndigheten inlämna en ansökan om justering av den
fiskerihushållningsavgift, de åtgärdsförpliktelser och de ersättningar till vattenområdenas
ägare som har ålagts i beslutet.

Tillståndshavaren föreslår att de till vattenområdenas ägare fastställda ersättningarna hålls
oförändrade från år 2004 till år 2012, korrigerade med indextal. I ansökan föreslås att fiskeri-
hushållningsavgiften 12 000 € bibehålls utan indexförhöjning och att den inriktas med beto-
ning på utredning och planering av Öjasjöns grundläggande tillstånd och fiskeriekonomiska
verksamhet. Byggandet av fiskvägen vid Bågast, som enligt sökanden har förbättrat områ-
dets fiskeriekonomiska situation, har inverkat på ersättningarna och avgiften. Sökanden har
gjort en utredning över åtgärder med vars hjälp vattenkvaliteten kan förbättras.

Utlåtandet bör inlämnas till regionförvaltningsverket senast 15.6.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden omfattar förslaget att fiskerihushållningsavgiften inriktas med betoning på ut-
redning och planering av Öjasjöns grundläggande tillstånd och fiskeriekonomiska verksam-
het. Nämnden tar inte ställning till fiskerihushållningsavgiftens storlek eller beloppen på er-
sättningarna till vattenområdenas ägare, men anser att tyngdpunkten bör ligga på fiskerihus-
hållningsavgiften så långt det är möjligt. Miljönämnden ifrågasätter att fiskerihushållningsav-
giften fastställs utan indexförhöjning.

Paragrafen förklaras justerad på sammanträdet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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30 §. MARKTÄKT Köp av beredningstjänster

Kronoby kommuns tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen (555/1981) är
tillsvidare byggnadsnämnden. Nämnden köper tjänster av planläggaren för att bereda till-
ståndsärenden och sköta tillsynen av beviljade marktäktstillstånd. Byggnadsnämnden köper
även övriga tjänster såsom utpålning m.m. och står för 15 % av planläggarens lön. En av
kanslisterna på tekniska verket sköter fakturering i marktäktsärenden, och byggnadsnämn-
den ersätter också en del av hennes lön.

En lag om ändring av marktäktslagen (424/2015) utfärdades 10.4.2015. Enligt 7 § ska till-
ståndsärenden som gäller täktverksamhet efter 1.7.2016 avgöras av den kommunala miljö-
vårdsmyndigheten, som också blir tillsynsmyndighet enligt 14 §. När en ansökan om tillstånd
till täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd gäller samma projekt ska till-
ståndsansökningarna enligt 4 a § i marktäktslagen och 47 a § i miljöskyddslagen (527/2014)
behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl
ska anses vara onödigt. Tillståndsärendena avgörs av den behöriga tillståndsmyndigheten
enligt 34-37 § i miljöskyddslagen.

Antalet ansökningar som gäller tillstånd för marktäkt i Kronoby kommun varierar från år till år.
Under de tre senaste åren har totalt 18 ärenden behandlats. Regelbunden tillsyn av mark-
täktsverksamheten bör utföras årligen genom inspektioner. Byggnadsnämndens inkomster
för tillstånd och tillsyn har under senare år varit ca 10 000 € per år.

Miljövårdsmyndigheten i Kronoby har en tjänsteinnehavare, miljövårdssekreteraren. Perso-
nalresurserna räcker inte till för att sköta också de nya uppgifter som ändringarna i mark-
täktslagen medför. En möjlighet är att miljönämnden köper tjänster av planläggaren och tek-
niska verkets kanslist på samma sätt som byggnadsnämnden har gjort. Till den del som an-
sökningarna gäller miljötillstånd kan ärendena beredas av miljövårdssekreteraren.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden beslutar att fr.o.m. 1.7.2016 köpa tjänster av planläggaren för att bereda till-
ståndsärenden och sköta tillsynsuppgifter enligt marktäktslagen (555/1981). För tjänsterna
ersätts 10 % av planläggarens lön. Av kanslisten på tekniska verket köps tjänster omfattande
fakturering av avgifter i marktäktsärenden för en ersättning på 0,12 % av lönen.

Miljönämnden avgör fr.o.m. 1.7.2016 tillståndsärenden och fattar beslut i förvaltningstvångs-
ärenden som gäller marktäkt i enlighet med 14 § i marktäktslagen. Planläggaren ges rätt att
utföra inspektioner, göra mätningar och ta prover på täktplatsen. Planläggaren ges också rätt
att i enlighet med 15 § avbryta täktverksamheten om substanser tas i strid med givna be-
stämmelser eller iakttagandet av dessa försummas.

Miljönämnden avgör marktäktstillstånds- och miljötillståndsärenden som ska behandlas
gemensamt i de fall där den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndig-
het enligt 34-37 § i miljöskyddslagen.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
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31 §. MARKTÄKT Avgifter för tillstånd och tillsyn

Miljönämnden är fr.o.m. 1.7.2016 tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärenden som gäller mark-
täktsverksamhet i enlighet med marktäktslagen (555/1981). Angående indrivningen av kost-
naderna för granskning av tillståndsansökan och täktplan samt tillsyn över täktverksamhet
gäller i tillämpliga delar vad 145 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) föreskriver
om avgift till kommunen för tillsynen över byggnadsarbetet. Samma lagrum ska tillämpas när
en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd ska behandlas
gemensamt och den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet.

Byggnadsnämndens gällande avgifter för granskning av täktplan och tillsyn över täktverk-
samhet har trätt i kraft 1.1.2016 och bifogas som bilaga 1/31 § av den 14.6.2016.

Den gällande taxan för den kommunala miljövårdsmyndigheten bifogas som bilaga 2/31 § av
den 14.6.2015. Enligt 5 § kan avgiften justeras så att den tas ut till ett 30 % lägre belopp än
vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är avsevärt mindre än
normalt.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner avgifterna för tillstånd och tillsyn enligt marktäktslagen (555/1981) i
enlighet med bilaga 1/31 § av den 14.6.2016, som byggnadsnämnden har godkänt i 159 §
8.12.2015. Avgifterna har trätt i kraft 1.1.2016 och tillämpas tillsvidare.

För behandling av ärenden som omfattar både tillstånd för täktverksamhet och miljötillstånd
uppbärs avgift enligt bilaga 1/31 § av den 14.6.2016 adderat med avgiften enligt bilaga 2/31
§ av den 14.6.2016. Om man kan konstatera att arbetsinsatsen är mindre än normalt sänks
den senare avgiften i enlighet med 5 § i taxan.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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32 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Fredrik Djupsjöbacka och Linda Granö, Terjärv
o Tapio Oinas och Miia Hyytinen-Oinas, Kronoby
o Mattias Vuojärvi, Terjärv

 Ahma ympäristö Oy, Nablabs Oy, Österbottens Vatten och Miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 8.3 och

7.4.2016
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab,

22.3.2016
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy (f.d. Ahlskog Leather Oy), 22-23.3.2016
o Samkontrollen av Esse å, vattendragskontroll 21.3.2016
o Samkontrollen av Esse å, årsrapport 2015 del I: belastningskontroll
o Samkontrollen av Esse å, årsrapport 2015 del II: vattendragskontroll
o Biologisk kontroll av Vapo Oy:s torvproduktionsområden i Västra Finland, års-

rapport 2014-2015
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, mars 2016
o Larsmo-Öjasjöns kontrollresultat år 2014

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 8.4.2016 om vattenbyggnadsarbete/Emanuel Hägg, Öjasjön
o Utlåtande 19.5.2016 gällande vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning.

Vattnet leds till Paikkobäcken, Lampsjön, Kronoby å.
o Utdrag ur avfallshanteringsregistret, uppgifterna uppdaterade 21.4 och

6.5.2016/Transportfirma H. Widjeskog Öb

 Miljöministeriet
o Suomen Ympäristö 2/2016: Naakka ja ihminen – Naakkojen aiheuttamien hait-

tojen hallinta (Kajan och människan – Hantering av skador som orsakas av
kajor)

 Österbottens avfallsnämnd
o Anmälan 10.5.2016 om egenhändig behandling av slam/Brännström Matts och

Brännström Allan, Nedervetil. Avfallsnämnden har inget att anmärka.
o Anmälan 25.5.2016 om egenhändig behandling av slam/Ekfors Samuel och Ek-

fors Ralf, Nedervetil. Avfallsnämnden har inget att anmärka.

 Ab Ekorosk Oy
o e-info 1/2016

 Österbottens vatten och miljö r.f.
o Fonden för Esse å – verksamhet och ekonomi år 2015
o Fonden för Perho å – verksamhet och ekonomi år 2015

 Anmälan om lagring av gödsel stack, 1 st.
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 Komplettering till miljönämndens verksamhetsberättelse 2015, ekonomiskt utfall

 Kurser
o Nettijulkisuus ympäristönsuojelussa, Helsingfors, 28.9.2016

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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33 §. 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: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32

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: 30, 31

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: 30, 31

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.


