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Ärende

15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
16 §. PROTOKOLLJUSTERING
17 §. MARKTÄKT Ansökan av Keijo Ollqvist
18 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Mats Engström,

djurstall
19 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Roger Lindfelt, djurstall
20 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Guy Norrbygård,

djurstall
21 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Dage Ravald, djurstall
22 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Tony Vestö, djurstall
23 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Max Widjeskog,

djurstall
24 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Jan-Erik Vigård,

djurstall
25 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Alf-Erik Viss, djurstall
26 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Jonas Ådahl, djurstall
27 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Ulf och Tom

Österbacka, djurstall
28 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Kvarnfors Päls
29 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Tage Forsén,

pälsdjursfarm
30 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Grankull Stig Pälsfarm

Ab
31 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Grankull Erling och

Sixten Pälsfarm Ab
32 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Kronofur Ab,

pälsdjursfarm
33 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Stenfors Veljekset Oy,

pälsdjursfarm
34 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Mikael Ahlsved, djurstall
35 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Håkan Lundqvist, djurstall
36 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Strand Päls Ab
37 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Högnabba Pälsfarm
38 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/JK Päls Ab (f.d. J & J

Kaitajärvi Öb)
39 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Lillsunds Päls Oy Ab
40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
41 §. AVGIFTER Miljötillstånd för befintlig verksamhet
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15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Teuvo Herranen och Inger Wistbacka till protokolljusterare.
__________
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Dnr: MILJ 6/2017

17 §. MARKTÄKT Ansökan av Keijo Ollqvist

Keijo Ollqvist anhåller om marktäktstillstånd på del av Forsstrand lägenhet RNr 11:27 i Ne-
dervetil by, fastighetsbeteckning 288-407-11-27. Täkten är belägen vid Loulus, karta bifogas
som bilaga 1/17 § av den 21.3.2017. Täktområdets areal är ca 1,0 ha. Avsikten är att under
tio år ta ca 27 000 m³ sand. Ansökan gäller en ny täkt strax bredvid den täkt som sökanden
beviljats tillstånd för 18.8.2015. En åtta meter bred vall lämnas mellan den gamla täkten och
den nya för att utjämna grundvattennivån mellan dammarna. Enligt ansökan är täktdjupet i
medeltal ca 3 m och tagningen sker under grundvattenytan. Täktområdet ligger ca 200 m
utanför grundvattenområdet.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inkommit.

Inga ibrukvarande brunnar eller vattentag finns inom 1 km. Andelslaget Söderby Vatten har
sitt reservvattentag ca 700 m söder om täktområdet. Närmaste bosättning är på ca 600 m
och finns vid Loulus.
Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

ELY-centralen har den 24.6.2015 gett ett utlåtande för den tidigare täkten. Samma utlåtande
används för denna ansökan då marktäkten är strax bredvid och täkten är så liten. Tillstånd
kan enligt ELY-centralen tillåtas om vissa synpunkter beaktas. Utlåtandet bifogas som bilaga
2/17 § av den 21.3.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av marktäktsL 6 § beviljar miljönämnden Keijo Ollqvist tillstånd till täktverksamhet
på ett ca 1 ha stort markområde på del av Forsstrand lägenhet RNr 11:27 i Nedervetil
by.enligt uppgjord mark-täktsansökan och plan. Täktverksamheten får bedrivas till den
30.5.2027.

För täktverksamheten gäller följande villkor:
1. Ifall täktverksamheten skadar den skogsväg som leder till täktområdet så är sö-

kanden skyldig att reparera skadorna.
2. Alla gamla diken som leder till täkten eller ut från täkten sätts igen med sand-

jord före täktverksamhetens inledande. Grundvattnets nivå får inte ändras. Grundvat-
tendammarna får inte förenas, utan ett minst 8 m brett orört område skall lämnas mel-
lan täkterna.

3. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle-
och
oljecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en
takförsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt
underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljönämnden genast
underrättas.

4. En skild plan gällande hanteringen av stubbar och ytjord skall inlämnas. I pla-
nen skall



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
21.3.2017

Sida
2/39

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.4.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

framgå hur stubbar och ytjord återvinnes. Ytjorden får inte placeras i grundvatten-
dammen eller i slänterna.

5. Täktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.
6. Grundvattennivån bör uppföljas 2 ggr/år på täktområdet.
7. Sökanden bör inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensför-

bindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast den 30.11.2027.
Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 900 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:
- granskningsavgift för högst 27 000 m³ marksubstans 331,50 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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18 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Mats Engström,
djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Mats Engström,
Haavistovägen 530, 68410 Nedervetil. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade
Mats Engström år 2014 nötkreatur för mjölkproduktion som motsvarade 556,6 djurenheter i
sitt djurstall på lägenheten Solgård RNr 38:1 i Nedervetil-Norrby by i Kronoby kommun,
adress Haavistovägen 490, 68410 Nedervetil. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djuren-
heter då mjölkkor är den största djurgruppen.

Engström har inte svarat på hörandebrevet inom utsatt tid, eller på annat sätt tagit kontakt.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Mats Engström att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkrea-
tur i sitt djurstall på lägenheten Solgård RNr 38:1 i Nedervetil-Norrby by i Kronoby kommun,
adress Haavistovägen 490, 68410 Nedervetil, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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19 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Roger Lindfelt, djur-
stall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Roger Lindfelt, Lou-
lusvägen 130, 68410 Nedervetil. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Roger
Lindfelt år 2014 nötkreatur för mjölk- och köttproduktion som motsvarade 846,7 djurenheter i
sitt djurstall på lägenheten Ribacka RNr 45:0 i Överby by i Kronoby kommun, adress Loulus-
vägen 130, 68410 Nedervetil. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då mjölkkor
är den djurgrupp som representerar det största antalet djurenheter.

Lindfelt har inte svarat på hörandebrevet inom utsatt tid, eller på annat sätt tagit kontakt.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Roger Lindfelt att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkrea-
tur i sitt djurstall på lägenheten Ribacka RNr 45:0 i Överby by i Kronoby kommun, adress
Loulusvägen 130, 68410 Nedervetil, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11d) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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20 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Guy Norrbygård,
djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Guy Norrbygård,
Merjärvvägen 436, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Guy
Norrbygård år 2014 nötkreatur för mjölkproduktion som motsvarade 645,8 djurenheter i sitt
djurstall på lägenheten Bygård RNr 10:16 i Söderby by i Kronoby kommun, adress Merjärv-
vägen 436, 68500 Kronoby. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då mjölkkor är
den största djurgruppen.

Guy Norrbygård har 19.11.2016 per e-post meddelat att han har för avsikt att ansöka om
miljötillstånd.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Guy Norrbygård att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkre-
atur i sitt djurstall på lägenheten Bygård RNr 10:16 i Söderby by i Kronoby kommun, adress
Merjärvvägen 436, 68500 Kronoby, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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21 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Dage Ravald, djur-
stall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Dage Ravald, Häst-
backavägen 422, 68700 Terjärv. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Dage
Ravald år 2014 nötkreatur för mjölk- och köttproduktion som motsvarade 786,5 djurenheter i
sitt djurstall på lägenheterna Ravalds RNr 5:67 och Björklind RNr 53:3 i Hästbacka by i Kro-
noby kommun, adress Hästbackavägen 422, 68700 Terjärv. Gränsen för tillståndsplikt går
vid 540 djurenheter då mjölkkor är den största djurgruppen.

Dage Ravald har 9.11.2016 per telefon meddelat att sonen så småningom kommer att ta
över verksamheten. Ravald överväger att ansöka om miljötillstånd redan tidigare.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Dage Ravald att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur
i sitt djurstall på lägenheterna Ravalds RNr 5:67 och Björklind RNr 53:3 i Hästbacka by i Kro-
noby kommun, adress Hästbackavägen 422, 68700 Terjärv, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11d) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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22 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Tony Vestö, djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Tony Vestö, Bjons-
tåget 10, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Tony Vestö år
2014 nötkreatur för mjölkproduktion som motsvarade 731 djurenheter i sitt djurstall på lägen-
heten Vestö RNr 23:115 i Hopsala by i Kronoby kommun, adress Holmanvägen 373, 68500
Kronoby. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då mjölkkor är den största djur-
gruppen.

Tony Vestö har 20.11.2016 per e-post meddelat att han planerar en utvidgning av verksam-
heten. Vestö anhåller om att få lämna in miljötillståndsansökan då planerna är klara, senast
31.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Tony Vestö att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i
sitt djurstall på lägenheten Vestö RNr 23:115 i Hopsala by i Kronoby kommun, adress Hol-
manvägen 373, 68500 Kronoby, senast 31.12.2017. Ifall bygglov söks för utvidgningen före
detta datum bör miljötillståndsansökan lämnas in tidigare, så att ansökan kan behandlas in-
nan bygglov beviljas.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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23 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Max Widjeskog,
djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Max Widjeskog,
Småböndersvägen 709, 68750 Småbönders. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå
hade Max Widjeskog år 2014 nötkreatur och svin som motsvarade 689,2 djurenheter i sina
djurstall på lägenheten Sjötorp RNr 15:103 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Små-
böndersvägen 708, 68750 Småbönders. Gränsen för tillståndsplikt går vid 250 djurenheter
då slaktsvinen är den största djurgruppen.

Max Widjeskog har per telefon 4.3.2016 meddelat att han planerar att upphöra med svinupp-
födningen och istället i fortsättningen kommer att hålla dikor. Widjeskog har 31.10.2016 per
e-post bekräftat att djurmängden i fortsättningen kommer att vara dikor, kvigor och avelstju-
rar som motsvarar 322,3 djurenheter. Gränsen för tillståndsplikt går vid 250 djurenheter då
dikor är den största djurgruppen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Max Widjeskog att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkrea-
tur i sina djurstall på lägenheten Sjötorp RNr 15:103 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress
Småböndersvägen 708, 68750 Småbönders, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallen har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rade i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11c) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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24 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Jan-Erik Vigård,
djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Jan-Erik Vigård,
Backfolkvägen 101, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Jan-
Erik Vigård år 2014 nötkreatur för mjölkproduktion som motsvarade 739,1 djurenheter i sitt
djurstall på lägenheten Wis RNr 20:6 i Hopsala by i Kronoby kommun, adress Backfolkvägen
101, 68500 Kronoby. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då mjölkkor är den
största djurgruppen.

Jan-Erik Vigård har 8.11.2016 per telefon och 16.11.2016 per e-post meddelat att produk-
tionsinriktningen troligtvis kommer att ändra till diko- eller köttdjursuppfödning inom ett par år,
då sonen tar över verksamheten. Andra alternativ är att all djurhållning på gården upphör.

Jan-Erik Vigård anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet i miljönämnden.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Jan-Erik Vigård att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkrea-
tur i sitt djurstall på lägenheten Wis RNr 20:6 i Hopsala by i Kronoby kommun, adress Back-
folkvägen 101, 68500 Kronoby, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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25 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Alf-Erik Viss, djur-
stall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Alf-Erik Viss, Norr-
byvägen 276, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Alf-Erik
Viss år 2014 nötkreatur för mjölk-, diko- och köttproduktion som motsvarade 603,8 djurenhe-
ter i sitt djurstall på lägenheten Skata RNr 6:47 i Norrby by i Kronoby kommun, adress Norr-
byvägen 267, 68500 Kronoby. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då mjölkkor
är den största djurgruppen.

Alf-Erik Viss har 7.11.2016 per telefon meddelat att produktionsinriktningen troligtvis kommer
att ändra från mjölkproduktion till dikouppfödning inom ett par år, då sonen tar över verksam-
heten. En ansökan om miljötillstånd kommer att lämnas in.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Alf-Erik Viss att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i
sitt djurstall på lägenheten Skata RNr 6:47 i Norrby by i Kronoby kommun, adress Norrbyvä-
gen 267, 68500 Kronoby, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11d) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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26 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Jonas Ådahl, djur-
stall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Jonas Ådahl, Riip-
pavägen 31, 68410 Nedervetil. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Jonas
Ådahl år 2014 nötkreatur för mjölk- och köttproduktion som motsvarade 1 126,3 djurenheter i
sitt djurstall på lägenheten Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kommun, adress
Riippavägen 35, 68410 Nedervetil. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då
mjölkkor är den största djurgruppen.

Ådahl har inte svarat på hörandebrevet inom utsatt tid, eller på annat sätt tagit kontakt.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Jonas Ådahl att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i
sitt djurstall på lägenheten Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kommun, adress
Riippavägen 35, 68410 Nedervetil, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11d) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
21.3.2017

Sida
2/49

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.4.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

27 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Ulf och Tom Öster-
backa, djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Ulf Österbacka, Ös-
terbackavägen 15, 68700 Terjärv. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Ulf
Österbacka år 2014 nötkreatur för mjölk- och köttproduktion som motsvarade 1 105,7 djur-
enheter i sitt djurstall på lägenheten Österbacka RNr 155:0 i Kortjärvi by i Kronoby kommun,
adress Österbackavägen 15, 68700 Terjärv. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenhe-
ter då mjölkkor är den största djurgruppen.

Ulf och Tom Österbacka har 17.11.2016 lämnat in ett skriftligt bemötande, där de meddelar
att djurbesättningen endast består av mjölkkor, kvigor och kalvar, inga köttnöt. Man är med-
veten om att verksamheten är miljötillståndspliktig och har för avsikt att ansöka om miljötill-
stånd. Eftersom en renovering av befintliga byggnader samt en utvidgning av verksamheten
är under planering, anhåller man om dispens med att lämna in miljötillståndsansökan till
31.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Ulf och Tom Österbacka att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av
nötkreatur i sitt djurstall på lägenheten Österbacka RNr 155:0 i Kortjärvi by i Kronoby kom-
mun, adress Österbackavägen 15, 68700 Terjärv, senast 31.12.2017. Ifall bygglov söks för
utvidgningen före detta datum bör miljötillståndsansökan lämnas in tidigare, så att ansökan
kan behandlas innan bygglov beviljas.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Djurstallet har inget i kraft varande
miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och är inte heller place-
rat i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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28 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Kvarnfors Päls

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Kvarnfors Päls, Kris-
tian Berg, Ribackavägen 8, 68410 Nedervetil. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå
uppgår djurantalet i Kvarnfors Päls´ pälsdjursfarm på lägenheterna Kvarnfors RNr 3:28 och
Bertels RNr 26:5 i Överby by i Kronoby kommun, till 500 avelshonor av räv med valpar.
Gränsen för tillståndsplikt går vid 250 rävavelshonor.

Leif Berg har per telefon meddelat att Kvarnfors Päls fortfarande drivs i hans namn. Kristian
Berg har tagit över jordbruket. Leif Berg är medveten om att verksamheten är miljötillstånds-
pliktig och har för avsikt att ansöka om miljötillstånd.

Efter att föredragningslistan gjordes upp har en miljötillståndsansökan inlämnats.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden fattar inget beslut om åläggande eftersom en ansökan om miljötillstånd för
Kvarnfors Päls´ pälsdjursfarm har inlämnats 20.3.2017.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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29 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Tage Forsén, päls-
djursfarm

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig.

Tage Forsén bedriver pälsdjursuppfödning på två farmer, dels på kommunens farmområde
på lägenheten Farmområde RNr 46:1, parcell nr 8, dels på lägenheten Kärr RNr 13:84 i Ter-
järv by i Kronoby kommun. På lägenheten Kärr har beviljats förläggningstillstånd för pälsfarm
år 1977. En ansökan om miljötillstånd för Tage Forséns farm på kommunens farmområde
har lämnats in 31.1.2012. Enligt ansökan fanns det plats för 230 avelshonor av räv i farmen.
Ansökan fordrade komplettering och kungjordes inte i det skedet. Komplettering av ansökan
har inte lämnats in.

Efter ändringar i miljöskyddslagen år 2014 och 2015 har gränsen för miljötillståndsplikt höjts
till 250 rävavelshonor eller 500 minkavelshonor.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett brev 18.8.2016 till Tage Forsén, Kaustbyvägen
40, 68700 Terjärv. Forsén ombads skriftligen meddela djurantalet på de båda farmerna, samt
klargöra om verksamheten är gemensam, dvs. om djur flyttas mellan farmerna, om de har
gemensamt gödsellager, samma spridningsarealer osv.

Tage Forsén har 15.9.2016 per telefon meddelat att antalet avelshonor av räv eller sjubb i
farmen på lägenheten Kärr RNr 13:84 är 252 st. En ansökan om miljötillstånd kommer att
lämnas in. Ansökan kommer eventuellt att omfatta även verksamheten på kommunens farm-
område.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Tage Forsén att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur i
sin farm på lägenheten Kärr RNr 13:84 i Terjärv by i Kronoby kommun, senast 31.12.2017.

Ifall djurantalet i farmen på lägenheten Farmområde RNr 46:1, parcell nr 8, i Terjärv by i Kro-
noby kommun är större än 250 rävavelshonor eller 500 minkavelshonor med valpar, ska mil-
jötillstånd sökas för verksamheten där senast 31.12.2017. Den ansökan som har lämnats in
31.1.2012 lämnas därhän.

Ifall verksamheten på de båda farmerna är gemensam, dvs. om djur flyttas mellan farmerna,
om de har gemensamt gödsellager, samma spridningsarealer osv., ska en gemensam ansö-
kan om miljötillstånd, som gäller båda farmerna, lämnas in inom samma tid.

Motivering

Djurmängden i farmen på lägenheten Kärr RNr 13:84 överskrider gränsen för miljötillstånds-
plikt. Djurmängden som anges i miljötillståndsansökan 31.1.2012 som gäller lägenheten
Farmområde RNr 46:1 är mindre än gränsen för tillståndsplikt.



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
21.3.2017

Sida
2/52

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.4.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Pälsdjursfarmerna har inga i kraft varande miljötillstånd. Förläggningstillståndet som har be-
viljats 1977 kan inte jämställas med miljötillstånd, då väsentliga uppgifter saknas. Farmerna
är inte heller placerade i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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30 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Grankull Stig Päls-
farm Ab

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Grankull Stig Päls-
farm Ab, Jeussvägen 720, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå
överskred djurantalet i Grankull Stig Pälsfarm Ab på lägenheten Heimliden RNr 5:32 i Söder-
by by i Kronoby kommun gränsen för tillståndsplikt, som går vid 250 rävavelshonor eller 500
minkavelshonor.

Grankull Stig Pälsfarm Ab har inte lämnat in bemötande, eller tagit kontakt på annat sätt med
anledning av hörandebrevet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Grankull Stig Pälsfarm Ab att ansöka om miljötillstånd för uppfödning
av pälsdjur i farmen på lägenheten Heimliden RNr 5:32 i Söderby by i Kronoby kommun,
senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Pälsdjursfarmen har inget i kraft
varande miljötillstånd. Förläggningstillståndet som har beviljats 1985 kan inte jämställas med
miljötillstånd, då väsentliga uppgifter saknas. Farmen är inte heller placerad i enlighet med
en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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31 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Grankull Erling och
Sixten Pälsfarm Ab

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Grankull Erling och
Sixten Pälsfarm Ab, Jeussvägen 727, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade
att tillgå uppgår djurantalet i pälsdjursfarmen på lägenheten Grankull RNr 37:4 i Söderby by i
Kronoby kommun, till 399 avelshonor av räv med valpar. Gränsen för tillståndsplikt går vid
250 rävavelshonor.

Grankull Erling och Sixten Pälsfarm Ab har inte lämnat in bemötande, eller tagit kontakt på
annat sätt med anledning av hörandebrevet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Grankull Erling och Sixten Pälsfarm Ab att ansöka om miljötillstånd för
uppfödning av pälsdjur i farmen på lägenheten Grankull RNr 37:4 i Söderby by i Kronoby
kommun, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Pälsdjursfarmen har inget i kraft
varande miljötillstånd. Förläggningstillståndet som har beviljats 1987 kan inte jämställas med
miljötillstånd, då väsentliga uppgifter saknas. Farmen är inte heller placerad i enlighet med
en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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32 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Kronofur Ab, päls-
djursfarm

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Kronofur Ab, Anders
Högland, Bjondahlsvägen 135, 68530 Lepplax. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå
överskred djurantalet i Kronofur Ab:s pälsdjursfarm på lägenheterna Stenkulla I RNr 48:3 och
Stenkulla RNr 48:1 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun gränsen för tillståndsplikt, som går vid
250 rävavelshonor eller 500 minkavelshonor.

Anders Högland har tagit kontakt per telefon 17.11.2016 och därefter lämnat in ett skriftligt
bemötande per e-post 20.11.2016. Verksamheten vid Kronofur Ab:s pälsdjursfarm är miljö-
tillståndspliktig, och man har för avsikt att lämna in en ansökan om miljötillstånd under det
första halvåret av 2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Kronofur Ab att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur i
farmen på lägenheterna Stenkulla I RNr 48:3 och Stenkulla RNr 48:1 i Ytterbråtö by i Krono-
by kommun, senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Pälsdjursfarmen har inget i kraft
varande miljötillstånd. Förläggningstillstånden som har beviljats 1978 och 1980 kan inte jäm-
ställas med miljötillstånd, då väsentliga uppgifter saknas. Farmen är inte heller placerad i
enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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33 §. MILJÖTILLSTÅND Åläggande att ansöka om miljötillstånd/Stenfors Veljekset
Oy, pälsdjursfarm

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Stenfors Veljekset
Oy, Christer Stenfors, Seljesvägen 599, 68410 Nedervetil. Miljökansliet hade inga uppgifter
om djurantalet i bolagets pälsdjursfarm på lägenheten Farmstrande RNr 5:89 i Nedervetil by i
Kronoby kommun. Djurantalet antogs överskrida gränsen för tillståndsplikt, som går vid 250
rävavelshonor eller 500 minkavelshonor.

Christer Stenfors har tagit kontakt per telefon 27.10 och 11.11.2016 och meddelat att djuran-
talet är större än gränsen för tillståndsplikt och en ansökan om miljötillstånd kommer att läm-
nas in.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden ålägger Stenfors Veljekset Oy att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av
pälsdjur i farmen på lägenheten Farmstrande RNr 5:89 i Nedervetil by i Kronoby kommun,
senast 31.12.2017.

Motivering

Djurmängden överskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Pälsdjursfarmen har inget i kraft
varande miljötillstånd eller förläggningstillstånd. Farmen är inte heller placerad i enlighet med
en stads- eller byggnadsplan.

Hänv. 175 §, 185 §, 228 § samt Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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34 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Mikael Ahlsved, djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Mikael Ahlsved,
Kortjärvvägen 496, 68700 Terjärv. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Mikael
Ahlsved år 2014 nötkreatur för mjölk- och köttproduktion som motsvarade 608,1 djurenheter i
sitt djurstall på lägenheten Storback RNr 85:7 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Kort-
järvvägen 496, 68700 Terjärv. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då mjölkkor
är den största djurgruppen.

Mikael Ahlsved har 27.10.2016 per telefon meddelat att antalet djur på gården är mindre än
det som nämndes i hörandebrevet. Han har 8.3.2017 per e-post lämnat in en förteckning
över gårdens djur. Nötkreaturen motsvarar 435,8 djurenheter, vilket underskrider gränsen för
miljötillståndsplikt.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden konstaterar att antalet nötkreatur som Mikael Ahlsved håller i sitt djurstall på
lägenheten Storback RNr 85:7 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Kortjärvvägen 496,
68700 Terjärv, underskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Miljötillstånd behöver inte sökas
för den nuvarande verksamheten. Djurhållningen ska ändå bedrivas så att den inte förorsa-
kar förorening av miljön eller oskälig olägenhet för grannarna. Om det sker en utvidgning av
verksamheten ska miljömyndigheterna underrättas, för en ny bedömning av miljötillstånds-
behovet.

Hänv. Bilaga 1 tabell 2 punkt 11d) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
21.3.2017

Sida
2/58

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.4.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

35 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Håkan Lundqvist, djurstall

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Håkan Lundqvist,
Kivjärvvägen 42, 68500 Kronoby. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå hade Håkan
Lundqvist år 2014 nötkreatur för mjölk- och köttproduktion som motsvarade 566 djurenheter i
sitt djurstall på lägenheten Lund RNr 1:54 i Söderby by i Kronoby kommun, adress Kivjärv-
vägen 42, 68500 Kronoby. Gränsen för tillståndsplikt går vid 540 djurenheter då verksamhe-
ten omfattar både mjölk- och köttproduktion och mjölkkor är den största djurgruppen.

Håkan Lundqvist har tagit kontakt per telefon 10.11.2016 och därefter sänt ett skriftligt bemö-
tande 17.2.2017, med en förteckning över gårdens djur. Inga slaktnöt föds längre upp, utan
alla tjurkalvar säljs till förmedling. På gården finns plats för max 36 mjölkkor. Mjölkkorna, kvi-
gorna och kalvarna motsvarar tillsammans 508,3 djurenheter. Tidvis har en plansilo använts
för sinkor eller dräktiga kvigor, max 8 djur. Om dessa räknas med blir den totala djurmäng-
den 540,3 djurenheter. Då inriktningen är endast mjölkproduktion går tillståndsgränsen vid 50
mjölkkor eller 540 djurenheter.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden bedömer att antalet nötkreatur som Håkan Lundqvist håller i sitt djurstall på
lägenheten Lund RNr 1:54 i Söderby by i Kronoby kommun, adress Kivjärvvägen 42, 68500
Kronoby underskrider gränsen för miljötillståndsplikt, då antalet mjölkkoplatser är mindre än
50 och antalet djurenheter i regel är under 540. Miljötillstånd behöver inte sökas för den nu-
varande verksamheten. Djurhållningen ska ändå bedrivas så att den inte förorsakar förore-
ning av miljön eller oskälig olägenhet för grannarna. Om det sker en utvidgning av verksam-
heten ska miljömyndigheterna underrättas, för en ny bedömning av miljötillståndsbehovet.

Hänv. Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) och 11 d) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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36 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Strand Päls Ab

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Strand Päls Ab,
Bengt-Anders Högnabba, Småböndersvägen 100, 68750 Småbönders. Enligt de uppgifter
miljökansliet hade att tillgå uppgick djurantalet i pälsdjursfarmen på lägenheterna RNr 3:102
(Sjöstrand) och RNr 3:99 (namn okänt) i Terjärv by i Kronoby kommun till 590 avelshonor av
mink samt 150 avelshonor av räv, med valpar. Gränsen för tillståndsplikt går vid 500
minkavelshonor eller 250 rävavelshonor.

Bengt-Anders Högnabba har 2.11.2016 per telefon meddelat att verksamheten har upphört
år 2010.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar för kännedom att uppfödningen av pälsdjur i Strand Päls Ab:s farm
på lägenheterna RNr 3:102 (Sjöstrand) och RNr 3:99 (namn okänt) i Terjärv by i Kronoby
kommun, adress Småböndersvägen 100, 68750 Småbönders, har upphört.

Om verksamheten återupptas ska miljömyndigheterna underrättas, för en ny bedömning av
miljötillståndsbehovet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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37 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Högnabba Pälsfarm

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Högnabba Pälsfarm,
Rune Högnabba, Småböndersvägen 120, 68750 Småbönders. Enligt de uppgifter miljökans-
liet hade att tillgå uppgick djurantalet i pälsdjursfarmen på lägenheten Nystu RNr 2:36 i Ter-
järv by i Kronoby kommun till 250 avelshonor av räv med valpar. Gränsen för tillståndsplikt
går vid 250 rävavelshonor.

Rune Högnabba har 26.10.2016 per telefon meddelat att verksamheten har upphört år 2015.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar för kännedom att uppfödningen av pälsdjur i Högnabba Pälsfarm på
lägenheten Nystu RNr 2:36 i Terjärv by i Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 120,
68750 Småbönders, har upphört.

Om verksamheten återupptas ska miljömyndigheterna underrättas, för en ny bedömning av
miljötillståndsbehovet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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38 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/JK Päls Ab (f.d. J & J Kai-
tajärvi Öb)

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till J & J Kaitajärvi Öb,
Södra Terjärvvägen 415, 68700 Terjärv. Enligt de uppgifter miljökansliet hade att tillgå upp-
gick djurantalet i bolagets pälsdjursfarm på lägenheten Ahlskog RNr 16:25 i Terjärv by i Kro-
noby kommun, adress Södra Terjärvvägen 415, till 250 avelshonor av räv med valpar. Grän-
sen för tillståndsplikt går vid 250 rävavelshonor.

Jens Kaitajärvi har 26.10.2016 per telefon och 27.10.2016 per e-post meddelat att J & J Kai-
tajärvi Öb har upphört och att bolaget numera heter JK Päls Ab. Farmen på lägenheten Ahl-
skog RNr 16:25 hör ihop med bolagets farm på kommunens farmområde, för vilken miljötill-
stånd har beviljats 2006. Ingen verksamhet har förekommit på Ahlskog RNr 16:25 på många
år. Farmen kan vid behov användas för valpar, max. 700 st., vilket motsvarar 100 avelsräv-
honor. Gödselplattor finns vid båda farmerna.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden konstaterar att antalet rävar, som kan hållas i JK Päls Ab:s pälsdjursfarm på
lägenheten Ahlskog RNr 16:25 i Terjärv by i Kronoby kommun, adress Södra Terjärvvägen
415, underskrider gränsen för miljötillståndsplikt. Farmen har inte använts på många år. Mil-
jötillstånd behöver därför inte sökas för farmen i nuläget. Om det sker en ändring i verksam-
heten ska miljömyndigheterna underrättas, för en ny bedömning av miljötillståndsbehovet,
eventuellt tillsammans med JK Päls Ab:s farm på kommunens farmområde. Det nu gällande
miljötillståndet som gäller farmen på kommunens farmområde är i kraft tillsvidare.

Hänv. Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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39 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning av miljötillståndsbehov/Lillsunds Päls Oy Ab

Den nu gällande miljöskyddslagen (527/2014) utgår från att all miljötillståndspliktig verksam-
het ska ha ett i kraft varande miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med mil-
jötillstånd, alternativt vara placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljönämn-
den har därför under år 2016 gjort en genomgång av verksamhet i kommunen som kan vara
miljötillståndspliktig. På sitt sammanträde 21.9.2016 i 37 § kunde nämnden konstatera att det
fanns elva pälsdjursfarmer och tolv djurstall med ett djurantal som antogs överskrida gränsen
för miljötillståndsplikt, men som saknade miljötillstånd eller motsvarande. Nämnden beslöt att
sända hörandebrev till verksamhetsidkarna för att utreda behovet av miljötillstånd, och ge
dem möjlighet att inlämna bemötande inom en månad. I brevet meddelades att miljönämn-
den överväger att ålägga verksamhetsidkaren att ansöka om miljötillstånd och att ärendet
kan avgöras även om bemötande inte har getts inom utsatt tid.

Med hänvisning till ovan stående sändes ett hörandebrev 21.10.2016 till Lillsunds Päls Oy
Ab, Tom Lillsund, Haavistovägen 181, 68410 Nedervetil. Enligt de uppgifter miljökansliet
hade att tillgå uppgår djurantalet i pälsdjursfarmen på lägenheten Dahlabacka RNr 3:102 i
Nedervetil by i Kronoby kommun, till 220-280 avelshonor av räv med valpar. Gränsen för
tillståndsplikt går vid 250 rävavelshonor.

Tom Lillsund har 31.10.2016 per telefon och 1.11.2016 per e-post meddelat att farmen an-
vänds endast för valpar, som flyttas dit i juli-augusti och hålls där tills de pälsas. Under resten
av året står farmen tom. Det finns plats för 1 568 rävvalpar, vilket motsvarar 224 avelsrävho-
nor. Avelsdjuren, 250 st, är placerade i en annan farm i grannkommunen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden konstaterar att antalet rävar, som hålls i Lillsunds Päls Oy Ab:s pälsdjursfarm
på lägenheten Dahlabacka RNr 3:102 i Nedervetil by i Kronoby kommun, underskrider grän-
sen för miljötillståndsplikt. Miljötillstånd behöver inte sökas för den nuvarande verksamheten.
Djurhållningen ska ändå bedrivas så att den inte förorsakar förorening av miljön eller oskälig
olägenhet för grannarna. Om det sker en utvidgning av verksamheten ska miljömyndigheter-
na underrättas, för en ny bedömning av miljötillståndsbehovet.

Hänv. Bilaga 1 tabell 2 punkt 11b) miljöskyddslagen (527/2014).

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Jonas Simonsbacka och Jennifer Hästbacka, Nedervetil

 Utlåtande gällande bygglov för nytt uppfödningsstall för kalvar/Erik Lybäck, Kronoby

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

19.1.2017
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy, 19.1.2017
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, årssammandrag 2016
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, oktober 2016

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 20.2.2017/Johan Hästö, muddring utanför

fastighet Stenåkers 288-401-23-148, Larsmosjön
o Utlåtande 13.3.2017 gällande behov av tillstånd för anläggande av vattenled-

ning i Perho å

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

 Kurser
o Ympäristönsuojelun asetukset hallintaan, Helsingfors, 25.4.2017
o Yhdyskuntatekniikka 2017, Jyväskylä, Vesihuoltopäivät 10-11.5, Kuntatekniikan

päivät 11-13.5, Tiet & Teollisuus 10.5, Jätelaitospäivät 10-11.5

 Kommunfullmäktiges beslut 10 § 23.2.2017 gällande godkännande av förvaltnings-
stadga; ny teknisk och miljönämnd med en tillståndssektion fr.o.m. 1.6.2017

 Miljöhälsovårdsnämndens beslut 8 § 22.2.2017 gällande flyttning av veterinärens
verksamhetsställe i Kronoby, samt uppsägning av hyresavtal

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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41 §. AVGIFTER Miljötillstånd för befintlig verksamhet

Med hänvisning till bestämmelserna i miljöskyddslagen (527/2014) har miljönämnden
21.3.2017 fattat beslut om att ålägga ägare till befintliga djurstall och pälsdjursfarmer att an-
söka om miljötillstånd. Miljönämnden diskuterade frågan om avgifter för miljötillstånd för be-
fintlig oförändrad verksamhet, som har bedrivits med stöd av tidigare lagstiftning och som
inte har behövt söka miljötillstånd förr. Föreslogs att miljötillståndsavgiften för dessa fastställs
enligt den taxa som gällde 1.9.2014, då den nya miljöskyddslagen trädde i kraft.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt att avgiften för behandling av miljötillstånd för befintlig
oförändrad verksamhet, som har bedrivits med stöd av tidigare lagstiftning, och vars
verksamhetsidkare med hänvisning till miljöskyddslagen (527/2014) har ålagts att
söka miljötillstånd, fastställs enligt den taxa som gällde 1.9.2014. På ansökningar som
samtidigt gäller utvidgning av verksamhet tillämpas den taxa som gäller då miljötill-
ståndsansökan lämnas in till tillståndsmyndigheten.
__________

Rättelse av beslutet 44 § 23.5.2017.
__________
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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: 15, 16, 28, 34-40

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: 41

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: 41

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: 17-27, 29-33
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.


