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42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
43 §. PROTOKOLLJUSTERING
44 §. RÄTTELSE AV BESLUT Avgifter för miljötillstånd för befintlig verksamhet
45 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Kvarnfors Päls Ab, pälsdjursfarm
46 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2016/Oy Tara-Element Ab
47 §. MARKTÄKT Ansökan av Kokkolan Autoilijat Oy
48 §. MARKTÄKT Ansökan av Klaus Åkerlund
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50 §. MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING NTM-centralens utlåtande om MKB-
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52 §. UTREDNINGAR Skydds- och iståndsättningsplan för grundvattenområdena i

Kronoby
53 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
54 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Jan-Erik Vigård och Jan Sjölund till protokolljusterare. Som ersät-
tare för Vigård valdes Vidar Enfors att justera 44 § i protokollet.
__________
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44 §. RÄTTELSE AV BESLUT Avgifter för miljötillstånd för befintlig verksamhet

Miljönämnden behandlade i 41 § 21.3.2017 under övriga ärenden en fråga som gällde avgif-
ter för miljötillstånd för befintlig verksamhet. Tidigare under samma möte hade nämnden
med hänvisning till bestämmelserna i miljöskyddslagen (527/2014) fattat beslut om att ålägga
ägare till befintliga djurstall och pälsdjursfarmer att ansöka om miljötillstånd. Miljönämnden
diskuterade frågan om avgifter för miljötillstånd för befintlig 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.

Miljönämnden beslöt enhälligt att avgiften för behandling av miljötillstånd för befintlig oföränd-
rad verksamhet, som har bedrivits med stöd av tidigare lagstiftning, och vars verksamhetsid-
kare med hänvisning till miljöskyddslagen (527/2014) har ålagts att söka miljötillstånd, fast-
ställs enligt den taxa som gällde 1.9.2014. På ansökningar som samtidigt gäller utvidgning av
verksamhet tillämpas den taxa som gäller då miljötillståndsansökan lämnas in till tillstånds-
myndigheten.

Beslutet har inte tillkommit i riktig ordning, då en av miljönämndens medlemmar deltog i be-
handlingen trots att han var part i ärendet.

Enligt 50 § förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som
den har fattat och avgöra saken på nytt, om

1) beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
2) beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
3) det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
4) det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslutet.

I situationer som avses i 1-3 punkten får beslutet rättas till en parts fördel eller nackdel. En
myndighet kan behandla ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts yrkande. För att
ett sakfel skall kunna rättas krävs det att ärendet behandlas på nytt och att det ges ett nytt
beslut i ärendet. En anteckning om rättelsen skall göras i det ursprungliga beslutets liggarex-
emplar eller i myndighetens informationssystem.

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

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden upphäver sitt beslut i 41 § 21.3.2017 med motiveringen att en jävssituation
uppstod vid behandlingen av ärendet.

Miljönämnden beslutar 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 miljötillståndsansökan lämnas in till tillstånds-
myndigheten.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
23.5.2017

Sida
3/73

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 7/2017

45 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Kvarnfors Päls Ab, pälsdjursfarm

Kvarnfors Päls Ab ansöker om i 27 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av
pälsdjursfarm på lägenheterna Bertels RNr 26:5 och Kvarnfors RNr 3:28 i Överby by i Kro-
noby kommun.

Tillståndsplikt

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

Tillståndsmyndighetens behörighet

I enlighet med 2 § punkt 10 b) i statsrådets förordning om miljöskydd avgör den kommunala
miljövårdsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller pälsdjursfarmer som är avsedda för
minst 250 men under 1400 avelshonor av räv eller sjubb.

Tidigare tillstånd

På området, som tidigare var Riippa benämnda lägenhet RNr 3 i Överby by, har Hälsovårds-
nämndens övervakningsavdelning beviljat förläggningstillstånd för pälsdjursfarm åt Esa
Tunkkari i 120 § 27.4.1978, åt Olav Berg i 212 § 27.7.1978, åt Juhani och Sami Tunkkari i
122 § 17.5.1979, åt Bo-Erik och Ann-Kristin Riippa i 124 § 17.5.1979 samt åt Bertel Riippa i
171 § 1.6.1979. Farmverksamheten på området bedrivs numera enbart av Kvarnfors Päls
Ab/Leif Berg.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område, ca 700 m
sydost om Riippa by i Nedervetil, ca 440 m väster om Perho å och bassängen ovanom Kait-
fors kraftverk. Inom en radie på 500 m från farmen finns två bostadshus; ett nybyggt hus på
ca 250 m avstånd och ett annat hus på ca 450 m avstånd. Utvidgningen av farmen görs i
riktning bortåt från de närmaste grannarnas hus. Placeringen framgår av bilaga 1 och 2/45 §
av den 23.5.2017. Pälsdjursfarmen är inte belägen på viktigt grundvattenområde.

Verksamhetens nuläge

Den nuvarande verksamheten omfattar ca 400 st avelsrävhonor. På farmen finns 15 skugg-
hus, totalt 1 103 m. Gödseln lagras på en gödselplatta av betong på den sydvästra sidan om
skugghusen. Gödselplattans lagringsvolym är enligt ritningen 480 m3. Foder lagras i ett täckt,
isolerat foderlager/servicehus med sluten avloppstank, 3 m3.

Planerade åtgärder

Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta maximalt 667 st avelsrävhonor med i
medeltal 7,0 valpar, eller totalt högst 5 332 rävar. Efter utvidgningen räknar man med en års-
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produktion på ca 4 330 skinn. Farmområdets areal blir ca 2,2 ha. Två skugghus á 42 m i den
norra delen av farmen förnyas inom fem år. Ett nytt lika långt hus byggs i samma rad. I den
mittersta delen av farmen förnyas 50 m av fem hus. Utvidgningen av farmen sker mot sydost,
där fem nya skugghus, á 76 m, planeras. Efter saneringen och utbyggnaden blir den totala
längden skugghus på farmen 1 525 m, varav 672 m är nybyggnad/ombyggnad. Samtliga
skugghus är planerade med tätt underlag. Vätska från underlagen leds till 15 st vattentäta
uppsamlingsbrunnar med volym ca 1,5 m3/st. Dessa kan ersättas med större brunnar, men
minimilagringsvolymen beräknas till 10 l/löpmeter skugghus.

Uppgifter om verksamheten

Farmområdet är omkretsdikat och dräneras med täckdikning och öppna diken. Jordmånen är
siltmorän.

Samtliga hus har underlag som är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är ca 35 cm från
den yttre kanten av buren.

Torrströ används för att binda urinen. Ca 200 lös-m3 halm används som strö årligen. Ett 5 cm
tjockt ströskikt breds ut under burarna. I de två skugghus i den norra delen av farmen som
ska förnyas inom fem år används fram till detta dubbelt mera strö. Ströskiktet byts ut 2 ggr
per år. Utgödsling sker 1 gång per år, på hösten vid torr väderlek. Gödseln lagras på gödsel-
plattan och komposteras i ett år. Enligt ansökan hålls plattan täckt med presenning när göd-
sel lagras. För spridning av gödseln finns 20 ha åkermark tillgänglig, varav 14 ha är egen
åker och 6 ha arrenderas. Till ansökan har även bifogats ett överlåtelseavtal som gäller 9,2
ha.

Enligt ansökan leds avloppsvattnet från tvätt av foderutrustningen (ca 9 m3/år) till en sluten
behållare (3 m3). Behållaren töms av en lokal entreprenör.

Kroppar och pälsningsfett skickas till en foderleverantör för återanvändning som foder eller
energi. Självdöda djur fryses ner och förs till destruktion. Pälsningsspån utan fett samt träav-
fall återvinns som energi. Plast, spillolja, lysrör, batterier och övrigt avfall förs till Ekorosk.

Farmen har ingen egen bränslecistern. Andra oljeprodukter, högst 200 l, förvaras i foderlag-
ret.

Pälsdjursfarmen är ansluten till kommunal vattenledning.

Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport en gång per dygn, gödsel-
transport med traktor, samt trafik med paket- eller personbilar ca 3 gånger per dygn.

Ärendets behandling

Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 28.3-
26.4.2017. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 24.3.2017.

Under fatalietiden (30 dagar) har en skriftlig anmärkning inkommit, bilaga 3/45 § av den
23.5.2017. Barbro och Per Lillkåla anmärker på kraftiga lukt- och andra olägenheter från den
nuvarande verksamheten och anser att ansökan om tillstånd för utvidgning ska förkastas.
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Enligt Barbro och Per Lillkåla är avståndet till grannarna för kort, och de påtalar att okompo-
sterad gödsel har körts ut på åkrarna i närheten av Lillkålas hus.

Anmärkningen har sänts till sökanden för bemötande 27.4.2017. Bemötande har inlämnats
10.5.2017, bilaga 4/45 § av den 23.5.2017. Enligt sökanden har verksamheten vid pälsdjurs-
farmen inletts innan det fanns bebyggelse i närheten. All gödsel komposteras i ett år på en
skild gödselplatta innan den sprids ut på åkrar. Efter spridningen plogas gödseln ner direkt.
Under burarna strös halm och kalk för att minska luktolägenheterna. Sökanden anser att för-
utsättningar för beviljande av miljötillstånd för utvidgning av pälsdjursfarmen finns.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

Ett besök på farmen gjordes 19.5.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar Kvarnfors Päls Ab miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verk-
samhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Bertels RNr 26:5 och Kvarnfors
RNr 3:28 i Överby by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur mot-
svarande max. 667 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 1 525 m. Det totala antalet
djur på farmen får motsvara max. 5332 rävar. Skugghusen och gödsellagret är placerade i
förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Farmen ska dräneras på ett ändamålsenligt sätt.

2. Grunden för skugghusen bör vara minst 30 cm högre än omgivningen, så att ytvatten
inte rinner in under husen. Rikligt med strö (halm, torv) bör användas under burarna
för att förhindra urlakning och minska luktolägenheterna, speciellt i skugghus som
inte har täta underlag.

3. Då gamla skugghus förnyas och då nya skugghus byggs ska underlaget göras vat-
tentätt, t.ex. genom att använda en minst 0,5 mm tjock duk av HDPE eller annat mot-
svarande material. Vätska från underlaget ska tas tillvara i vattentät brunn och be-
handlas som övrig gödsel. Samtliga skugghus ska ha tätt underlag senast 31.5.2022,
alternativt ska ett system för behandling av lakvatten från områden där skugghusen
inte har täta underlag byggas före sagda datum.

4. Takkanterna på skugghusen bör sträcka sig minst 30 cm utanför springburarna. Al-
ternativt bör husen förses med takrännor.

5. Dricksvattenanordningarna ska skötas omsorgsfullt så att dricksvatten inte bidrar till
urlakningen av gödseln.
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6. Foderlagret ska ha tätt underlag. Avloppsvattnet från tvätt av utrustningen ska avle-
das till en sluten behållare och transporteras till en anläggning med tillstånd att ta
emot och behandla det. Behållaren ska tömmas regelbundet.

7. Gödseln under burarna ska avlägsnas minst 1-2 gånger per år. Gödsel som upp-
kommer i verksamheten ska lagras på en vattentät gödselplatta med tak eller pre-
senning över, så att regnvatten inte rinner in på plattan. Gödseln ska vid behov täck-
as med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av luktolägen-
heter. Vätska från gödselplattan ska sugas upp i strö eller ledas till en sluten behålla-
re och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kompostering av gödseln behövs
en lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 månader, dvs. för 667 avels-
rävhonor minst 334 m3.

8. Gödsel ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en sakenlig gödsel-
spridning ska finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha per 20
avelsrävhonor, dvs. 33,35 ha för 667 avelsrävhonor. Den tillgängliga spridningsarea-
len bör utökas från nuvarande 29,2 ha vartefter som farmen byggs ut. Gödsel kan
även överlåtas till en mottagare med tillstånd att ta emot gödseln. Verifikat över över-
låtelsen ska vid behov kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten.

9. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick
bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedelbart. Lagring, transport
och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte uppstår risk för förorening el-
ler så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är belagda med
asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sönder. Om
gödsel kommer ut på farmområdet eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas
och området städas. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt material spridas för att
förhindra uppkomst av lukt och flugor.

10. Lagring och spridning av gödsel ska utföras i enlighet med bestämmelserna i statsrå-
dets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014).

11. Pälsdjurskroppar och självdöda djur ska utan dröjsmål föras till en destruktionsan-
läggning med tillstånd för behandling och återvinning av pälsdjur. Efter pälsningen
ska rävkropparna lagras på underlag så, att de snabbt fryser. Kropparna ska täckas
över vid slutet av varje arbetsdag. Under vinterns varma perioder bör kropparna kö-
ras bort minst en gång i veckan, under köldperioder minst en gång varannan vecka.
Alla kroppar ska köras bort före utgången av februari. Efter pälsningsperioden bör
uppsamlingsplatsen städas och kalkas. Lagring av självdöda djur utanför pälsnings-
perioden ska ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen inte förorsakar
hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lag-
ringsutrymmet.

12. Skrapfett och fetthaltigt spån som uppkommer vid pälsningen ska transporteras till en
anläggning med tillstånd att ta emot och behandla avfallet. Fetthaltigt spån kan också
komposteras tillsammans med gödseln.

13. Avfall ska sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanteringsbe-
stämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger
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upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte
heller orsakar andra olägenheter.

14. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att olä-
genheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller
annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemikalier
bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Eventuella
bränslecisterner som är belägna utomhus och ovan jord ska vara dubbelmantlade el-
ler placeras i en takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens vo-
lym. Cisternerna ska vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism
för hävert. I närheten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmate-
rial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljö-
myndigheterna.

15. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten eller
mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller
kvalitet skiljer sig från det normala, ska sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för att
förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt förhindra
att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer ska omedelbart meddelas till
räddnings- och miljömyndigheterna.

16. Kommunens miljövårdsmyndighet ska underrättas om väsentliga förändringar i verk-
samheten. Miljövårdsmyndigheten ska även underrättas ifall verksamheten avbryts
för längre tid eller upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För änd-
ringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga änd-
ringar av verksamheten krävs nytt tillstånd.

17. Ifall verksamheten upphör helt ska skugghusen rivas och området iståndsättas inom
5 år efter upphörandet.

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 ska 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 (1-15) har getts för att hindra
förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemikalie-
hanteringen (2, 7, 9-11, 13-14) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar
grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren
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ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15-16). En sakenlig eftervård av området
ifall verksamheten upphör har säkerställts genom villkor (17).

Barbro och Per Lillkålas anmärkning har beaktats i tillståndsbestämmelserna 2, 7, 9 och 10.
Bestämmelser har getts för att minska risken för lukt och andra olägenheter för grannarna.

Enligt miljöministeriets utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör
en pälsdjursfarm av den storlek som ansökan gäller (800 djurenheter), ha ett skyddsavstånd
till närmaste störbara objekt på 260-350 m, beroende på omständigheterna.

Avståndet från farmen till närmaste utomstående grannbostad är ca 290 m. Platsen är opla-
nerat jord- och skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansö-
kan gäller sanering av befintlig verksamhet samt utvidgning i riktning bortåt från det närmaste
grannbostadshuset. Med beaktande av avståndet, de lokala förhållandena och tillståndsvill-
koren, 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 pälsdjursfarmens läge har annonsering om offentliggörandet av kungörel-
sen ansetts vara uppenbart onödig.

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, 83-85, 87-88, 96, 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 utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009
Miljöministeriets miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer, utkast 31.5.2000
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.

Genom detta beslut upphävs Hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings beslut enligt
följande:
förläggningstillstånd för rävfarm/Esa Tunkkari, 120 § 27.4.1978,
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förläggningstillstånd för mink- och rävfarm/Olav Berg, 212 § 27.7.1978,
förläggningstillstånd för mink- och rävfarm/Juhani och Sami Tunkkari, 122 § 17.5.1979,
förläggningstillstånd för rävfarm, Bo-Erik och Ann-Kristin Riippa i 124 § 17.5.1979, samt
förläggningstillstånd för mink- och rävfarm, Bertel Riippa, 171 § 1.6.1979.

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 har påbörjats inom fem år efter att tillståndet har vunnit laga kraft eller
verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2017.

Miljötillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1500 €. Övriga av till-
ståndsansökan förorsakade kungörelsekostnader uppbärs enligt kommunens faktiska kost-
nader.

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.2017.

Delgivning av beslutet

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

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
23.5.2017

Sida
3/80

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 9/2008

46 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2016/Oy Tara-Element Ab

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

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”
27. Ett årssammandrag av anläggningens övervaknings- och kontrolluppgifter skall inläm-

nas till miljönämnden i Kronoby kommun före utgången av mars följande år. Av årsrapporten
skall framgå bl.a. följande uppgifter:

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

3
/a)

 Mängden använda bränslen (t/a eller m
3
/a)

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

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

lagring, leveransplatser och avfallstransportörer samt eventuellt betongens
återanvändningsduglighet

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

behandling)
 Uppgifter om utsläpp och kontroll av miljökonsekvenserna

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

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

 Ett sammandrag av miljökontrollerna
 Uppgifter om den årliga energiförbrukningen”

Oy Tara-Element Ab har 14.3.2017 lämnat in ett sammandrag över verksamheten vid fabri-
ken år 2016, bilaga 1/46 § av den 23.5.2017. Uppgifter om mängden använda råmaterial,
kemikalier, bränsle och el, produktionsmänger, samt om mängden uppkommet avfall av olika
typer och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionen har varit större än under tidigare
år, sedan miljötillståndet beviljades 2009. Produktionsmängden har ändå fortsättningsvis
varit mindre än den uppskattade kapaciteten 10 000 m3 enligt miljötillståndsansökan år 2008.

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

Resultaten från kontrollen av avloppsvattnets kvalitet har också lämnats in. Prov av orenat
processvatten samt av vattnet som leds till dike tillsammans med dagvattnet har tagits en
gång, 9.1.2017. Analysresultaten visar att för vissa parametrar; CODCr, oljekolväten C6-C10
samt naftalen, är halterna i det utgående vattnet högre än i det obehandlade processvattnet.
Samma sak noterades år 2015 för fasta partiklar, grumlighet, klorid, sulfat, aluminium och
mangan, samt år 2014 för totalhårdhet, klorid samt formaldehyd. Halterna i det utgående
vattnet år 2016 är i stora drag på samma nivå som under tidigare år, för vissa parametrar
något lägre. Kalciumhalten, totalhårdheten samt elledningsförmågan är högre än tidigare.

Oy Tara-Element Ab meddelade i augusti 2016 till miljökansliet att man tänkte utvidga
gårdsområdet mot Murick med ca 1000 m2. För byggandet planerade man att använda kros-
sat betongavfall från den egna verksamheten. Miljövårdssekreteraren konstaterade i ett e-
postmeddelande 30.8.2016 som svar att förfarandet kan godkännas. Analys av betongens
kvalitet behövs inte då materialet kommer från den egna produktionen och sammansättning-
en är känd.

Det utvidgade gårdsområdet har försetts med dagvattenbrunnar och kommer så småningom
att asfalteras. Ett nytt förrådstak har byggts mellan området och Murickvägen.

Oy Tara-Element Ab planerar en utvidgning av produktionshallen för att få mera utrymme
och plats för stolpgjutning och lagring av färdiga produkter inomhus. Ingen tvätt ska utföras i
den nya delen. Bygglov för tillbyggnaden, 1 235 m2, har beviljats 11.4.2017. Produktions-
mängderna kommer troligtvis inte att ändra, men tillverkningskapaciteten kan öka med 24 %
räknat i kubikmeter.

Miljötillståndet som gäller Oy Tara-Element Ab:s verksamhet är i kraft tillsvidare. Enligt till-
ståndet ska en ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna lämnas in till miljönämnden
senast 31.12.2017. Bestämmelsen har upphävts genom en ändring av miljöskyddslagen
(423/2015). Enligt lagen ska tillsynsmyndigheten i samband med den regelbundna tillsynen
bedöma behovet att ändra miljötillståndet senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om
översyn av tillståndet skulle ha lämnats till tillståndsmyndigheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

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

Miljönämnden konstaterar att behovet att ändra miljötillståndet p.g.a. de gjorda ändringarna i
verksamheten bör bedömas senast 31.12.2018.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 9/2017

47 §. MARKTÄKT Ansökan av Kokkolan Autoilijat Oy

Planläggaren:

Kokkolan Autoilijat Oy anhåller om marktäktstillstånd på lägenheten Majas RNr 15:36 i
Överbråtö by. Täkten är belägen bredvid Langtågsvägen, ca 5 km norr om Kronoby centrum.
Karta bifogas som bilaga 1/47 § av den 23.5.2017. Täktområdets areal är ca 5,2 ha. Avsikten
är att under tio års tid ta ca 260.000 m³ sand under grundvattenytan. Enligt ansökan är täktd-
jupet i medeltal ca 6 m och grundvattnets medelnivå ca + 13,40(N60). Täktdjupet kommer att
vara cirka 5 m under grundvattenytan.

Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats.

På området finns inga fornlämningar eller hinder enligt marktäktslagen beträffande land-
skapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst. Täktområdet
ligger inte på viktigt grundvattenområde. Avståndet till Överbyggåsens grundvattenområde är
ca 1 km. Inga brunnar finns i närheten.

NTM-centralen har tidigare gett 4 st utlåtanden för täktområdena bredvid denna täkt. Dessa
utlåtanden har beaktats när man uppgjort villkoren för täktverksamheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av marktäktsL 6 § beviljar Miljönämnden Kokkolan Autoilijat Oy tillstånd till täkt-
verksamhet på ett ca 5,2 ha stort markområde underlydande lägenheten Majas RNr 15:36 i
Överbråtö by, fastighetsbeteckning 288-406-15-36, enligt uppgjord marktäktsplan. Täktverk-
samheten får bedrivas under tio (10) år till den 30.5.2027.

För täktverksamheten gäller följande villkor:

1. Alla gamla diken som leder till täkten eller ut från täkten sätts igen med sandjord före
täktverksamhetens inledande. Grundvattnets nivå får inte ändras. Grundvattennivån
skall mätas minst en gång/år. Denna täkt bör förenas med täkten i söder så att en
enhetlig grundvattendamm bildas. En minst 8 m bred orörd vall lämnas mot täktom-
rådet i öster.

2. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och ol-
jecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en tak-
försedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt
underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljökansliet genast un-
derrättas.

3. En skild plan har inlämnats för hur hanteringen av stubbar och ytjord sker. Ytjorden
får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna. Ytjorden får ej heller lämnas
som en vall mot Langtågsvägen efter att täkten har avslutats.
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4. Täktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.

5. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankde-
position eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs
senast 30.11.2027. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 2000
euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:
- granskningsavgift för högst 260 000 m³ marksubstans, 1380 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 10/2017

48 §. MARKTÄKT Ansökan av Klaus Åkerlund

Planläggaren:

Klaus Åkerlund anhåller om förlängning av ett marktäktstillstånd på lägenheten Åkermans
RNr 4:7 i Överbråtö by vid Kronobyåsen. Karta bifogas som bilaga 1/48 § av den 23.5.2017.
Det tidigare tillståndet beviljades år 2006. Täktområdets areal är ca 1 ha. Avsikten är att un-
der tio år ta ca 20.000 m³ sand över grundvattenytan. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal
ca 2-3 m. Täktbotten kommer att vara ca 70 cm ovanför grundvattennivån. Täktområdet lig-
ger inte på viktigt grundvattenområde. Inga begränsningar eller förbud finns på området. Inga
i bruk varande brunnar eller vattentag finns i närheten. Bredvid denna täkt finns två verk-
samma marktäkter.

Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord.

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inkommit.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av marktäktsL 6 § beviljar Miljönämnden Klaus Åkerlund tillstånd till täktverksamhet
för att ta sand på ett ca 1 ha stort markområde på del av lägenheten Åkermans RNr 4:7 i
Överbråtö by enligt uppgjord marktäktsansökan 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 sökan-
den skyldig att reparera skadorna.

2. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och ol-
jecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en tak-
försedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt
underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljökansliet genast un-
derrättas.

3. Ytjorden skall lagras utanför täktområdet och inte sättas i slänterna.

4. Täktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.

5. Sökanden bör inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse
som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast den 30.11.2027. Säkerhe-
ten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 700 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:
- granskningsavgift för högst 20 000 m³ marksubstans 300 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
23.5.2017

Sida
3/86

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.6.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 2/2017

49 §. BESLUT Djupsjöbacka vattenkraftverk/Oy Herrfors Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 31.3.2017 gett ett beslut med anled-
ning av Oy Herrfors Ab:s ansökan om förlängning av den föreskrivna tiden för slutförandet av
byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk i Kronoby å i Kronoby kommun. Ansökan gällde
förlängning av tidsfristen med två år.

Västra Finlands miljötillståndsverk beviljade 14.4.2004 Oy Forsén Ab tillstånd för byggande
av Djupsjöbacka vattenkraftverk i Kronoby å, samt för inledande av arbetena innan beslutet
vunnit laga kraft. Oy Forsen Ab:s vattenkraftprojekt med där tillhörande fastigheter, vattenrät-
tigheter, konstruktioner och tillstånd övergick 30.12.2011 i Oy Herrfors Ab:s ägo.

Enligt tidigare beslut skulle byggnadsarbetena påbörjas senast 17.2.2013, vilket också har
gjorts. Arbetena skulle slutföras senast 17.2.2015. Regionförvaltningsverket förlängde ge-
nom sitt beslut 20.5.2013 tidsfristen för byggnadsarbetenas slutförande till 17.2.2017. Ge-
nom det nu aktuella beslutet har tidsfristen förlängts så att byggnadsarbetena ska slutföras
senast 17.2.2019. Till övriga delar förblir tillståndsbestämmelserna i miljötillståndsverkets
beslut nr 19/2004/2 i kraft.

Miljönämnden har tidigare behandlat vattenkraftsprojektet 15.6.1999, 11.5.2004, 1.2.2006,
10.11.2010, 19.2.2013 samt senast 14.2.2017, då miljönämnden hade möjlighet att framföra
påminnelser och yrkanden med anledning av ansökan om förlängning av tidsfristen. Ingen
påminnelse eller yrkande framfördes.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 5/2017

50 §. MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING NTM-centralens utlåtande om MKB-
programmet för Kalavesi produktionsanläggning/Keliber Oy

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 7.4.2017 i egenskap av kontakt-
myndighet gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet för Keliber Oy:s
produktionsanläggning i Kalavesi i Kaustby kommun. Utlåtandet kungörs 27.4-26.5.2017 på
de officiella anslagstavlorna i Kaustby och Kronoby kommuner samt i Karleby stad. Ett ut-
drag ur utlåtandet bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/50 § av den 23.5.2017.

Kontaktmyndigheten anser att bedömningsprogrammet i tillräcklig omfattning täcker de frå-
gor som enligt MKB-lagstiftningen fordras i programskedet, och det kan kompletteras. Kon-
taktmyndigheten förutsätter att det som har framförts av kontaktmyndigheten och i de inläm-
nade utlåtandena beaktas i det fortsatta arbetet.

Miljönämnden gav ett utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet i 14 §
14.2.2017:

”Miljönämnden konstaterar att den planerade verksamheten kommer att påverka vattendragen i Ne-
dervetil i Kronoby kommun. Byggplatsen för anrikningsverket och bassängområdet ligger inom Perho
ås vattendragsområde. Överskottsvatten från anrikningsprocesserna och bassängerna planeras att
ledas via Kalavedenoja och Köyhäjoki å till Storträsket, som är en del av sjögruppen i mellersta delen
av Perho å.

Alternativen som enligt bedömningsprogrammet skall utredas är enligt miljönämndens mening mycket
lika. Endast behandlingen av anrikningssanden och lagringen av den skiljer alternativ 1 från alternativ
2. Överskottsvatten leds i båda alternativen till samma recipient, sjögruppen i mellersta delen av Per-
ho å. Miljönämnden anser att i miljökonsekvensbedömningen borde utredas även andra alternativ,
med syfte att minska belastningen på nämnda sjögrupp.”

Kontaktmyndigheten instämmer i Miljönämndens åsikt och anser att även andra alternativa
rutter för utflödet av spillvatten bör granskas. Rutten för hur kylvatten kommer att avledas har
ännu inte beslutits och dess konsekvenser bör undersökas.

Den information som miljökonsekvensbedömningsförfarandet hittills gett ligger som grund för
nästa skede, då det egentliga bedömningsarbetet görs och sökanden sammanställer resulta-
ten i en miljökonsekvensbeskrivning. Den lämnas in till kontaktmyndigheten, som kungör den
och begär nya utlåtanden. Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten, med
beaktande av inkomna synpunkter, ger sitt utlåtande om beskrivningen. Därefter kan miljötill-
stånd sökas för verksamheten.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden antecknar Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om miljökonsekvens-
bedömningsprogrammet för Keliber Oy:s produktionsanläggning i Kalavesi för kännedom.
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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51 §. INFORMATION Nya bestämmelser om hantering av avloppsvatten i glesbyg-
den

En lag om ändring av miljöskyddslagen (19/2017) och en ny förordning om behandling av
hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) har trätt i kraft 3.4.2017.
Bestämmelserna har lindrats gällande kraven på rening av hushållsavloppsvatten i glesbyg-
den jämfört med tidigare lagstiftning. Den tidigare förordningen från 2011 har upphävts.

Enligt de nya bestämmelserna ska ägaren till en fastighet se till att ett system för behandling
av avloppsvatten, som baserar sig på de krav som gällde vid byggnadstidpunkten före 2004
eller på ett bygglov som beviljats före 2004 och som är beläget på ett område på högst 100
m avstånd från ett vattendrag eller från havet eller på ett för vattenförsörjning använt eller
lämpligt grundvattenområde, uppfyller reningskravet på basnivå (organisk materia ska mins-
kas med 80 %, totalfosfor med 70 % och totalkväve med 30 %) senast 31.10.2019. Avstån-
det ska bestämmas från strandlinjen enligt medelvattenstånd till väggen på den närmaste
byggnad där hushållsavloppsvatten bildas.

Ägare till fastigheter på andra områden ska se till att reningskravet på basnivå iakttas vid
reparation och ändring av avloppsbehandlingssystemet, då det på fastigheten byggs en vat-
tenklosett eller görs sådana tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten-
och avloppsanläggningar så att systemet förnyas eller repareras i dess helhet, eller görs så-
dana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad och som
kräver bygglov.

Fastigheternas avloppssystem ska uppfylla strängare krav än reningskrav på basnivå, om
det någon annanstans i lag föreskrivs eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om så-
dana krav. I de kommunala miljöskyddsföreskrifterna får meddelas strängare krav än re-
ningskrav på basnivå om detta är nödvändigt med hänsyn till de lokala miljöförhållandena.
Vägledande reningsnivå för områden som är känsliga för förorening är 90 % för organisk
materia, 85 % för totalfosfor och 40 % för totalkväve.

Kommunens behöriga myndighet får på ansökan bevilja tillstånd att avvika från reningskra-
ven på basnivå på strand- och grundvattenområden för högst fem år i sänder. En förutsätt-
ning för tillstånd att avvika från kraven är att belastningen på miljön med hänsyn till använd-
ningen av fastigheten ska anses vara anmärkningsvärt obetydlig jämfört med den belastning
som obehandlat avloppsvatten ger upphov till eller (tidigare och) att de åtgärder som krävs
för att förbättra behandlingssystemet bedömda som en helhet är oskäliga för fastighetsinne-
havaren på grund av de höga kostnaderna och de tekniska kraven. Vid bedömningen av
huruvida åtgärderna är oskäliga för innehavaren av en fastighet ska hänsyn tas till

1) fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät,
2) hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande

bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssitua-
tion,

3) långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat
jämförbart socialt hinder för betalning.

Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så att belastningen ökar
eller fastigheten byter ägare eller innehavare.
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Behandlingskraven på basnivå tillämpas inte på funktionsdugliga avloppsvattensystem som
den 9 mars 2011 varit i bruk på fastigheter som är belägna på strand- eller grundvattenom-
råden eller på andra områden i fall där avloppsbehandlingssystemet repareras eller ändras
och där en eller flera stadigvarande bosatta innehavare har fyllt 68 år senast detta datum
(född före 9.3.1943), om hushållsavloppsvattnet från fastigheten inte medför risk för förore-
ning av miljön.

Ägaren till en fastighet ska se till att det för bedömning av den belastning som avloppsvatten
orsakar miljön finns en redogörelse för hushållsavloppsvattensystemet och bruks- och un-
derhållsanvisningar för systemet. Då ett system konstrueras eller ett befintligt systems funk-
tion effektiviseras ska en plan för avloppssystemet göras upp och inlämnas med ansökan om
tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen.

Lagen om ändring av miljöskyddslagen (19/2017) bifogas till föredragningslistan som bilaga
1/51 § av den 23.5.2017. Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför avloppsnätet (157/2017) bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/51 §
av den 23.5.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av informationen och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 15/2009

52 §. UTREDNINGAR Skydds- och iståndsättningsplan för grundvattenområdena i
Kronoby

Miljönämnden och Tekniska nämnden i Kronoby deltog 2009 i uppgörandet av en skydds-
och iståndsättningsplan för grundvattenområdena i Kronoby kommun, i samarbete med Väst-
ra Finlands miljöcentral (senare Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten),
Larsmo kommun, Ab Kronoby Vatten och Avlopp Oy, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy samt
Andelslaget Söderby Vatten. Uppgörandet av en skyddsplan hade diskuterats sedan 2006.
År 2009 kunde planeringen påbörjas, då Västra Finlands miljöcentral hade möjlighet att delta
i kostnaderna, och hade egen personal, som kunde anvisas för arbetet. Totalkostnaderna
uppskattades till 22 500 €, varav Miljönämnden och Tekniska nämnden stod för 3 750 € var.

En skyddsplan behövdes för att säkra tillgången på grundvatten av god kvalitet och klarlägga
vilka typer av markanvändning som kan tillåtas på grundvattenområdena. Intressena står
ofta i konflikt då det gäller marktäkt, byggande och grundvattenskydd. Skyddsplanen skulle
omfatta en genomgång av grundvattenområdena och, där det fanns behov, en precisering av
gränserna. En kartering av riskfaktorerna på områdena skulle ingå i planen.

Skydds- och iståndsättningsplanen sammanställdes 2010 av planerare Hanna Hentilä.
Samma år skedde omorganisering av den statliga förvaltningen, personalens arbetsuppgifter
omfördelades och personer som deltagit i projektet slutade i miljöcentralens tjänst. Utkastet
till skyddsplan översattes och skulle därefter korrekturläsas, kopieras och pärmas in. P.g.a.
omorganiseringarna och tidsbrist inom miljöförvaltningen gjordes ingen slutlig genomgång
och planen kom aldrig till behandling i kommunen. Eftersom kommunen har deltagit i kostna-
derna för projektet är det skäl att delge resultatet och avsluta ärendet.

I lagen om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1263/2014) stad-
gas om uppgörande av skyddsplaner för grundvattenområden. Kronoby kommuns skydds-
plan från 2010 innehåller de uppgifter som en skyddsplan enligt 10 e § vid behov ska inne-
hålla. I 10 f § som gäller beredning av en skyddsplan sägs att kommunen ska ge alla möjlig-
het att ta del av förslaget och framföra sina åsikter om det. Utlåtanden om förslaget till en
skyddsplan ska begäras från de kommuner som skyddsplanen kan gälla samt från de när-
ings-, trafik- och miljöcentraler och regionförvaltningsverk som har behörighet inom det om-
råde som skyddsplanen omfattar. Kommunen ska offentliggöra skyddsplanen och informera
om den samt överlämna skyddsplanen till närings-, trafik- och miljöcentralen för registrering i
datasystemet för miljövårdsinformation.

Planen bifogas elektroniskt till föredragningslistan och finns till påseende på sammanträdet.
Innehållsförteckningen samt bakgrunden till projektet bifogas som bilaga 1/52 § av den
23.5.2017. Planen är inte bindande utan ett riktgivande verktyg för samordning av skyddet
för grundvattenresurserna och markanvändningen i grundvattenområden.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av skydds- och iståndsättningsplanen för grundvattenområdena i Kro-
noby kommun och antecknar den för kännedom.
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Planen kopieras elektroniskt och delges samarbetsparterna som har deltagit i projektet;
Larsmo kommun, Ab Kronoby Vatten och Avlopp Oy, Ab Terjärv Vatten och Avlopp Oy samt
Andelslaget Söderby Vatten. Planen överlämnas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Söd-
ra Österbotten för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation.

Eftersom så lång tid har gått sedan planen sammanställdes hålls den inte till påseende eller
sänds för utlåtande.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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53 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Tomas Rita och Annika Skog, Nedervetil
o Olav Hongell, Nedervetil
o Jarkko Koskinen och Isalena Vikman, Nedervetil

 Utlåtande gällande bygglov, bedömning av miljötillståndsbehov
o Stefan och Sanna Särs, Terjärv, nytt djurstall för dikor
o Per Sandbacka, Nedervetil, tillbyggnad av maskinhall/djurtak

 Inspektionsprotokoll 18.4 och 19.5.2017, Tommy Spets, Kronoby

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

28.3.2017
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy, 28.3.2017
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation samt utgående

vatten (samkontrollen av Perho å) 22.3.2017
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, UPM/Regleringen av Öjasjön (sam-

kontrollen av Larsmo-Öjasjön) 6.3.2017
o Vattenundersökningar i Esse, Kronoby och Purmo åar 27.3.2017 samt års-

sammandrag 2016, del 1: belastningskontroll (samkontrollen av Esse, Krono-
by och Purmo åar)

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 3.4.2017 gällande underhållsrensning av Storkärrbäcken i Nedervetil.

Vattnet leds till Kainubäcken och vidare till Perho å.
o Utlåtande 7.4.2017 gällande vattenskyddsplan för iståndsättningsdikning i Ter-

järv. Vattnet leds via diken till Höbäcken som mynnar ut i Kronoby å.
o Utlåtande 11.5.2017 gällande Ramboll Finland Oy:s rapport om sanering av

förorenad mark samt riskbedömning med anledning av trafikolycka på riksväg
8 i Kronoby 2.12.2016

o Meddelande 22.3.2017 om att grundvattenområdena i Södra Österbotten, Ös-
terbotten och Mellersta Österbotten ska granskas, avgränsas och klassificeras
på nytt

 Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk
o Beslut 5.4.2017 gällande tillstånd för småskalig hantering och lagring av farliga

kemikalier/Kauppahuone Ihalainen Oy, Kronoby

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 1 st.

 Kurser
o Ympäristönsuojelun viranomaispäivät, Tammerfors, 6-7.6.2017
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BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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54 §. 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: 42, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54

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: 44

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMPRÖVNING

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

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

Miljönämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

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

Omprövningsbegärans innehåll

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

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem
som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 45, 47, 48,
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.


