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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Jan-Erik Vigård till protokolljusterare.
__________
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3 §. SAMMANTRÄDESTIDER 2016

Nämnden bör besluta om sammanträdestider 2016. Ett förslag till sammanträdesdagar bifo-
gas som bilaga 1/3 § av den 9.2.2016.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden beslutar att årets sammanträden hålls preliminärt de dagar som framgår av
bilaga 1/3 § av den 9.2.2016. Avvikelse från schemat kan vid behov göras. Extra samman-
träden kan hållas. Sammanträdena hålls huvudsakligen på dagtid kl. 10.00. Kvällsmöten kan
hållas då ärendena som skall behandlas är få till antalet. Kvällsmöten börjar kl. 19.00. Sam-
manträdena hålls i huvudsak på kommungården eller på Maggies Grillcafé.

BESLUT:

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

Nämnden skall årligen utse de personer, som på dess vägnar godkänner räkningar, såvida
godkännaren inte utsetts i reglemente eller i instruktion. Namnen på de personer, vilka tillde-
lats denna rätt för år 2016 bör meddelas till huvudbokföraren.

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

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

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

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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5 §. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Varje nämnd skall årligen inlämna en verksamhetsberättelse, vilken utgör en del av kommu-
nens officiella bokslut. Verksamhetsberättelsens speciella uppgift i kommunen är att klarläg-
ga hur de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har godkänt uppfyllts. För-
slag till verksamhetsberättelse för miljönämnden 2015 att fogas till kommunens bokslut ses
som bilaga 1/5 § av den 9.2.2016. En mera detaljerad berättelse till nämnden presenteras i
bilaga 2/5 § av den 9.2.2016.

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

Verksamhetsberättelsen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård år 2015 delges nämnden
senare.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2015 i enlighet med bilagorna 1 och 2/5 §
av den 9.2.2016. Uppgifter om ekonomiskt utfall delges nämnden då bokslutet är klart.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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6 §. BUDGET Dispositionsplan 2016

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

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

Miljönämndens uppgifter, målsättning samt godkänd budget 2016 framgår av bilaga 1/6 § av
den 9.2.2016. Fullmäktige har godkänt budgeten enligt nämndens förslag, trots att det
överskred den givna ramen med 59 036 €. Överskridningen berodde på ökade kostnader för
miljöhälsovården (veterinärvården). Godkänt nettobelopp för miljönämnden år 2016 är 330
413 €.

Förslag till dispositionsplan ses som bilaga 2/6 § av den 9.2.2016. Dispositionsplanen följer i
huvudsak nämndens förslag till budget för år 2016, som godkändes 29.9.2015. Lönerna och
lönebikostnaderna har justerats enligt ekonomikansliets direktiv. Bokföringsrapporten
31.12.2015 visar inget större behov av att ändra fördelningen av anslag.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner dispositionsplanen för miljövård samt miljö- och hälsoskydd (häl-
soövervakning och veterinärvård) i enlighet med bilaga 2/6 § av den 9.2.2016.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 20/2015

7 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Johan Drycksbäck, djurstall

Johan Drycksbäck ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av
verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion). Ansökan gäller byggan-
de av ett nytt djurstall och en ny flytgödselbehållare på lägenheten Vesterbacka RNr 2:83 i
Söderby by i Kronoby kommun, adress Söderbyvägen 59, 68500 Kronoby.

Tillståndsplikt

Verksamheten är tillståndspliktig enligt 27 § och bilaga 1 tabell 2 punkt 11 a) i miljöskyddsla-
gen.

Tillståndsmyndighetens behörighet

I enlighet med 2 § punkt 10 a) i statsrådets förordning om miljöskydd avgör den kommunala
miljövårdsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller djurstall för minst 50 men under 150
mjölkkor.

Tidigare tillstånd

För verksamhen har inte tidigare beviljats miljötillstånd.

Placering

Verksamheten bedrivs på oplanerat, jordbruksdominerat område. Inom en radie på 400 m
från djurstallen finns 7 st året runt bebodda bostadshus samt två hus som står tomma eller
används som fritidsbostäder. Det närmaste grannbostadshuset ligger ca 40 m från den be-
fintliga ladugården och ca 70 m från gödsellagren. Det nya djurstallet och den nya flytgöd-
selbehållaren byggs på ca 150 m resp. 190 m avstånd från det närmaste grannbostadshuset.
Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/7 § av den 9.2.2016.

Verksamhetens nuläge

I den befintliga ladugården finns för närvarande plats för 18 mjölkkor, 4 kvigor 12-24 mån., 4
kokalvar 6-12 mån. och 8 kalvar < 6 mån. samt 3 hästar. Gödseln lagras på en öppen göd-
selplatta (200 m2, 400 m3) på den södra sidan om ladugården. Gödselvatten från gödselplat-
tan leds till en urinbrunn med tak (177 m3).

Planerade åtgärder

Ett nytt djurstall (1464 m2, varm lösdrift) byggs ca 80 m söder om den befintliga ladugården. I
det nya djurstallet kommer det att finnas plats för 53 mjölkkor, 16 kvigor 12-24 mån., 8 kokal-
var 6-12 mån. samt 40 kalvar < 6 mån. I den befintliga ladugården kommer det i fortsättning-
en att hållas endast 3 hästar.
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Utgödslingen i det nya djurstallet kommer i huvudsak att ske som flytgödsel. En ny öppen
flytgödselbehållare med totalvolym 1200 m3 byggs på den södra sidan om det nya djurstallet.
Gödseln fylls på underifrån. Lagringsvolymen i gödselrännorna blir 530 m3. Den befintliga
urinbrunnen kan vid behov användas som reservlager för flytgödsel. Den totala lagringsvo-
lymen som finns tillgänglig blir 1907 m3.

Gödseln från 8 småkalvar hanteras som torrgödsel med urin uppsugen i strö. Torrgödseln
lagras på den befintliga gödselplattan, där även gödseln från hästarna lagras.

Uppgifter om verksamheten

Alla djur utom kalvarna < 6 mån. är på bete 4 månader om året. Under betesperioden är dju-
ren inne på nätterna. Betesmarken är 4 ha och gränsar inte till vattendrag. På betesmarken
finns ingen utfodringsplats. Dricksvatten fås inne i ladugården.

Avloppsvatten från mjölkrummet, ca 5 m3/år, leds till flytgödselbehållaren. Övrigt tvättvatten,
ca 100 m3/år, leds också till flytgödselbehållaren. Avloppsvatten från WC leds till en sluten
tank med volym 2 m3.

Årligen rundbalas ca 800 t färskt ensilagefoder. Pressvätskan leds till en sluten brunn.

För spridning av gödsel står 55 ha åkermark till förfogande, varav 16,5 ha är egen, 19,86 ha
är arrenderad och 18,66 ha är åkrar med spridningsavtal. Ett skifte som är ca 3,6 ha gränsar
till Borgmossåsens viktiga grundvattenområde. Gödseln sprids på våren, sommaren och
hösten.

Gården har två egna bränslecisterner, vars volym är 3000 och 1000 l. Cisternerna är place-
rade ovan jord på betongplatta med grusunderlag. Cisternerna är utrustade med låsmeka-
nism och hävertskydd. Den mindre cisternen har överfyllnadsskydd. På gården finns andra
oljeprodukter högst 200 l, som förvaras i låst separat utrymme.

En räddningsplan för anläggningen och dess verksamhet kommer att göras upp i samband
med att nybyggnaden tas i bruk.

Döda djur (1-3 ton/år) fryses ner och skickas till destruktionsanläggning. Spillolja (50-100 l/år)
och grovavfall (ca 10 m3/år) samt övrigt avfall förs till Ekorosk.

Hushållsvatten levereras av Söderby Vattenandelslag.

Trafiken till området består av mjölktransport 3-4 ggr/vecka, fodertransport 1 gång/mån.,
förmedlingstransport 1 gång/mån., personbilstrafik 1-3 ggr/dag samt traktorkörning enligt
behov och årstid.

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd inkommit till miljökansliet
18.12.2015. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden
23.12.2015-21.1.2016. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev
21.12.2015. Under fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.
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Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Johan Drycksbäck miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verk-
samhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten Vesterbacka
RNr 2:83 i Söderby by i Kronoby kommun, adress Söderbyvägen 59, 68500 Kronoby. Miljö-
tillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max 53 mjölkkor, 16 kvigor 12-24
mån., 8 kokalvar 6-12 mån. och 40 kalvar < 6 mån.. Djurstallen och gödsellagren är placera-
de i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten skall i huvudsak lagras som flyt-
gödsel i vattentäta flytgödselbehållare. För flytgödseln från 53 mjölkkor (25,5 m3/djur),
16 kvigor 12-24 mån. (8,5 m3/djur), 8 kokalvar 6-12 mån. (7,2 m3/djur) och 32 kalvar <
6 mån. (3,6 m3/djur) behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst 1 661 m3.
Gödseln från 8 kalvar < 6 mån. hanteras som torrgödsel med urin uppsugen i strö och
skall lagras på en vattentät gödselplatta med lagringskapacitet för 12 månader (6,1
m3/djur), dvs. minst 49 m3.

2. Flytgödselbehållarna skall för att minska luktolägenheterna fyllas på nerifrån.
Behållarna skall ha flytande täckning eller fast tak, t.ex. presenning. Flytgödseln skall
röras om så lite som möjligt, och temperaturen skall hållas så låg som möjligt.

3. Tvättvatten från mjölkrummet och övrigt gråvatten från djurstallet får ledas till
flytgödselbehållaren och behandlas med gödseln. Avloppsvatten från WC skall ledas
till en sluten tank eller behandlas på ett sakenligt sätt i enlighet med statsrådets för-
ordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens av-
loppsnät (209/2011).

4. Gödselbehållare utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets
byggnadsdirektiv. Stängslen skall underhållas så att risken för att människor eller djur
hamnar i brunnarna minimeras. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm per år)
om gödselbehållarna är utan tak.

5. Torrgödseln på gödselplattan skall vid behov täckas med ett minst 10 cm tjockt
lager av torv eller annat lämpligt material för att minska luktolägenheterna. Vätska
från gödselplattan skall sugas upp i strö eller ledas till urinbrunnen eller annan vatten-
tät brunn. Regnvatten skall förhindras att komma in på lagringsplatsen.

6. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras
skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring,
transport och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är be-
lagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sön-
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der. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägs-
nas och området städas. Vid behov skall kalk eller annat lämpligt material spridas för
att förhindra uppkomst av lukt och flugor.

7. Pressvätska från ensilagetillverkningen skall tas tillvara i en vattentät sluten
brunn. Brunnen bör kontrolleras och tömmas tillräckligt ofta, för att förhindra överrin-
ning. Rundbalar skall öppnas på tätt underlag så att pressvätskan kan tas tillvara.
Rundbalar får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken.

8. Gödsel och pressvätska skall i första hand utnyttjas som näring på åkermark.
För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad
åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor, 1 ha per 4,5 kokalvar och 1 ha
per 11 kalvar, dvs. för 53 mjölkkor, 16 kvigor 12-24 mån., 8 kokalvar 6-12 mån. och
40 kalvar < 6 mån. minst 50,76 ha. Gödsel och pressvätska kan också överlåtas till
en anläggning med tillstånd att ta emot dem.

9. Spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i statsrådets
förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014). Spridningstidpunkten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är
minsta möjliga vid spridning av gödsel.

10. På åkerområde som ligger på för vattenförsörjningen viktigt grundvattenområde
får inte spridas flytgödsel, urin, tvättvatten, behandlat avloppsvatten, behandlat slam,
pressvätska eller andra flytande organiska gödselmedel. Torrgödsel kan på våren
spridas på området mellan grundvattenområdets yttre gräns och bildningsområdet,
förutsatt att gödseln myllas ner så fort som möjligt.

11. Döda djur och annat animaliskt högriskavfall skall föras till en destruktionsan-
läggning med tillstånd att ta emot avfallet. Dödfödda kalvar får grävas ner förutsatt att
de bestämmelser som utfärdats om nedgrävningen följs. Lagring av döda djur skall
ske i ändamålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägen-
het eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsutrymmet.

12. Avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanter-
ingsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet
inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark
och inte heller orsakar andra olägenheter. Överblivet foder ska lagras på gödselplat-
tan och användas som gödsel på åkern eller transporteras till en anläggning med till-
stånd att ta emot avfallet.

13. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att
olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemi-
kalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus
och ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en
takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna
skall vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I när-
heten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv.
Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.
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14. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten el-
ler mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller
kvalitet skiljer sig från det normala, skall sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för
att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt för-
hindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer skall omedelbart meddelas
till räddnings- och miljömyndigheterna.

15. Miljönämnden skall underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Mil-
jönämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upp-
hör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen
eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs
nytt tillstånd.

Motivering

Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvillko-
ren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter med-
för olägenhet för hälsan, betydande förorening av miljön eller risk för sådan, förorening av
mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angå-
ende vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1, 3, 5-14 ) har getts för att
hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen (2, 4-6, 9, 11-14) har även getts för att hindra att verksamheten förorsa-
kar grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinneha-
varen ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör ett nytt
djurstall av den storlek som ansökan gäller (428 djurenheter) som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 150-220 m, beroende på
omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogs-
bruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning av
befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, ventila-
tionsluften avleds högt upp, ansökan gäller nötkreatur eller hästar, eller bosättningen i närhe-
ten är belägen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning.

Då det nya djurstallet byggs flyttas verksamheten längre bort från den närmaste grannens
bostadshus. Det rekommenderade skyddsavståndet underskrids inte från det nya djurstallet,
då avståndet till den närmaste grannens bostadshus blir ca 150 m. Avståndet mellan grann-
bostaden och den befintliga gödselplattan är endast ca 70 m, men gödselplattan kommer i
fortsättningen att användas för lagring av torrgödsel från ett mindre antal djur än tidigare.
Urinbrunnen kommer endast att användas som reservlager för flytgödsel. Tillståndsbestäm-
melser har getts för att minimera risken för luktolägenheter från gödsellagren. Området är
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oplanerad, jordbruksdominerad glesbygd, där husdjursskötsel kan anses vara en sedvanlig
verksamhet. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet som omfattar nötkreatursupp-
födning. Med beaktande av avstånden, de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelser-
na, bedömer miljönämnden att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1
mom. L angående vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i
49 § miljöskyddslagen.

Med beaktande av djurstallets läge och eftersom ansökan gäller utvidgning av befintlig verk-
samhet har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onö-
dig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 29, 34-35, 39, 43-44, 48-49, 52,
58, 70, 83-89, 96, 155, 156, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 11, 14-15, 20
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 72
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014)

Därtill har tagits i beaktande följande:
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar (JSM-BBA
C4/10.1.2002)
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tillsvidare.

Om det genom en förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser som är strängare än vill-
koren i detta tillstånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller översyn som
avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten inte påbörjats inom fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft eller verk-
samheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag xx.xx.2016.
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Miljötillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1000 €.

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja
miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksam-
hetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad
och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den
statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där
verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamhe-
ten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har meddelats. Besvärstidens
sista dag är xx.xx.2016.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 21/2015

8 §. KRONOBY Å Ansökan om understöd för restaurering av Rekijärv

I helhetsplanen för Kronoby å, som blev färdig år 2002, fastslogs behovet av en nyreglering
av Djupsjön m.fl. sjöar ovanför Grundfors damm, samt av en restaurering av Rekijärvsjön i
Terjärv.

Rekijärvsjön är en grund sjö, som hotas av igenväxning. Sjön har betydande naturvärden,
speciellt sjöns östra del har ett rikt fågelliv. Som viktigaste iståndsättningsåtgärd föreslogs i
helhetsplanen en höjning av vattennivån.

Ett inledande möte för att starta projektet hölls i Terjärv 25.10.2006, med representanter för
Västra Finlands miljöcentral, kommunen, Terjärv fiskelag, Oy Forsén Ab samt intressenter
kring Kortjärvi och Rekijärvi sjöar. Projektplanen som behandlades på mötet antecknades för
kännedom i miljönämnden 63 § 14.12.2006. Ett samarbetsavtal uppgjordes och Suomen
Salaojakeskus Oy anlitades för planeringsarbetet. En fågelutredning, terrängmätningar och
en enkätundersökning gjordes för planeringen.

Ett utkast till plan presenterades på ett informationsmöte i Kortjärv byagård 16.6.2010. Miljö-
nämnden antecknade planen för kännedom i 40 § 23.6.2010. Planen innehöll höjning av låg-
vattennivån i Rekijärvsjön, invallning av ett översvämningsområde mellan Kortjärvsjön och
Rekijärvsjön, ändring av regleringen av Djupsjön, Tvärasjön, Sandviksjön, Langvekasjön,
Peckassjön och Svartsjön samt muddring/rensning i området för att möjliggöra båttrafik från
Svartsjön till Grundfors damm.

I planen föreslogs en höjning av lågvattennivån i Rekijärv med 42 cm. Medelvattennivån
skulle höjas med 31 cm och högvattennivån med 1 cm. För att åstadkomma höjningen skulle
en naturenlig damm byggas ca 130 m ovanför Näse bro.

Planeringsarbetet fortsatte därefter i Närings-, trafik- och miljöcentralens regi, men fördröjdes
p.g.a. omstruktureringar, nedskärningar och personalbyten. År 2014 aktualiserades ärendet
på nytt och en palaver hölls 18.6.2014. Då hade projektet delats så att restaureringen av
Rekijärv, regleringen av Djupsjön samt andra åtgärder i sjögruppen ovanför Grundfors damm
skulle behandlas som separata projekt, dels p.g.a. projektets omfattning, dels p.g.a. oklarhe-
ter gällande vilken organisation som lämpar sig att stå som sökande av tillstånd från region-
förvaltningsverket för de olika åtgärderna. Vid palavern diskuterades främst frågor som gäll-
de Djupsjön.

Vid ett allmänt infomöte om restaurering av vattendrag i Lappfors 10.12.2015 diskuterades
Rekijärvifrågan med Marko Aalto från NTM-centralen och Eivor Duvnäs, ordförande i före-
ningen Rekijärvis förskönande r.f. Konstaterades att en lång tid har gått och mycket pengar
har lagts ner på planeringen utan märkbara resultat. Miljöcentralens roll har förändrats under
årens lopp och miljöcentralen kan inte längre driva projekt på samma sätt som tidigare.
Kommunens miljönämnd har inte heller resurser att göra det. Det är därför viktigt att före-
ningen som bildats vid Rekijärvi aktivt agerar om man vill föra projektet framåt. Följande steg
i processen är att få en värdering av de skador som den planerade restaureringen kan med-
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föra. Beroende på resultatet av värderingen, om projektet kan anses vara genomförbart, be-
höver man därefter ännu anlita en konsult för att färdigställa planen för tillståndsansökan.

Efter mötet i Lappfors gjordes en offertförfrågan och överenskoms att Maveplan Oy (Salaoja-
keskus Oy) anlitas för att göra skadevärderingen samt vid behov färdigställa planen för an-
sökan. Föreningen står som beställare och anhåller om understöd av kommunens miljö-
nämnd.

Anhållan om understöd inkom till miljönämnden 22.12.2015. Rekijärvis förskönande r.f. an-
höll om 6 800 € för uppskattning av skadorna samt 2 700 € för färdigställande av planen för
tillståndsansökan, totalt 9 500 €, enligt Maveplan Oy:s offert. Ansökan bifogas som bilaga 1/8
§ av den 9.2.2016.

Nyregleringen av Djupsjön och restaureringen av Rekijärv har funnits med i miljönämndens
budget sedan helhetsplanen för Kronoby å blev färdig år 2002. Hittills har kommunen deltagit
i planeringen med 37 500 €. I miljönämndens budget 2015 fanns i dispositionsplanen anslag
för understöd till EU- och övriga projekt, bl.a. restaurering av Rekijärv, totalt 22 421 €. Av
anslagen fanns 14 900 € kvar i december. Miljövårdssekreteraren meddelade miljönämn-
dens medlemmar per e-post 18.12.2015 att en ansökan kommer att lämnas in, och föreslog
att understödet betalas ut före årsskiftet så att anslagen för år 2015 kan utnyttjas. Ifall med-
lemmarna godkänner utbetalningen kan ärendet behandlas på miljönämndens möte i efter-
hand. Helena Broända, Inger Wistbacka, Vidar Enfors och Daniel Furu meddelade att de
godkände förfarandet. Ett understöd på 9 500 € betalades därefter in på Rekijärvis förskö-
nande r.f.:s konto.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden godkänner att ett understöd på 9 500 € har utbetalats till föreningen Rekijärvis
förskönande r.f. för utredningar som behövs för restaureringen av Rekijärv. Arbetena utförs
av Maveplan Oy och består av uppskattning av de skador som restaureringen kan medföra
samt av färdigställande av planen för tillståndsansökan. Ifall man senare beslutar att inte
färdigställa planen, bör den del som har reserverats för detta ändamål (2 700 €) återbetalas
till miljönämnden, eller användas till andra åtgärder, som har godkänts av miljönämnden.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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9 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Ahma ympäristö Oy, Pöyry Finland Oy, Eurofins Scientific Finland Oy
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab,

11.11.2015
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 25.11.2015,

14.1.2016
o Grundvatten- och ytvattenkontroll, Finavia Oyj, 23.11-1.12.2015
o Kontroll av Nedervetil avstjälpningsplats 2015
o Kontroll av Tössbacka avstjälpningsplats 2015

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 20.1.2016 gällande vattenskyddsplan för dikning. Vattnet leds via di-

ken till Larsmosjön (Hällörsfjärden).
o Utlåtande 20.1.2016 gällande vattenskyddsplan för dikning. Vattnet leds via di-

ken till Bäcklandsbäcken och vidare till Perho å.
o Beslut 21.12.2015 om godkännande av verksamhet i avfallshanteringsre-

gistret/K & D Huldén, Nedervetil
o Överflyttning av övervakningshandlingar från NTM-centralen till kommunen

18.12.2015/Björkens Gris Ab.
o Överflyttning av övervakningshandlingar från NTM-centralen till kommunen

13.1.2016/Fabriks Ab.

 Österbottens vatten och miljö r.f.
o Årets vattenvårdspris, förslag till kandidater kan ges senast 15.2.2016

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 8.12.2015

 Oy Ekorosk Ab
o e-info 2/2015

 Österbottens fiskarförbund
o Nulägesanalys och utvecklingsmål 2015-2020

 Anmälan om lagring av gödsel stack, 3 st.

 Kurser
o Vesihuollon kehittämispäivä, Seinäjoki, 14.3.2016
o Hulevesipäivä, Helsingfors, 16.3.2016
o Kurs för tekniska och miljösektorn med besök på Nordbygg 2016-mässan, Hel-

singfors-Stockholm-Helsingfors, 6-8.4.2016

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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10 §. 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: 1, 2, 3, 5, 6, 9,10

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: 4, 8

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 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: 7
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 begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till proto-
kollsutdraget.


