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Ärendets
nummer

Ärende

50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
51 §. PROTOKOLLJUSTERING
52 §. BYGGLOV Ansökan av AA
53 §. BYGGLOV Ansökan av BB
54 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD
55 §. BYGGLOV Ansökan av EE och FF
56 §. UTLÅTANDE Revidering av byggnadsordningen
57 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Stig Grankull Pälsfarm Ab
58 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av GG och HH, djurstall
59 §. TILLSYN Åläggande gällande hantering av hästgödsel, II
60 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
61 §. UTLÅTANDE Undantagslov för bränsledistributionsstation/KPO-Kiinteistöt

Oy
62 §. BESLUT Miljötillstånd/Nymans Lantbruk Ab
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50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.
__________
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51 §. PROTOKOLLJUSTERING

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Carl-Johan Enroth och Susanna Toivonen till protokolljuste-
rare. Som ersättare för Susanna Toivonen utsågs Per-Emil Sandstedt att justera 58 §.
__________
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Dnr: TILLST 26/2018

52 §. BYGGLOV Ansökan av AA

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/52 § av 19.6.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/52 § av 19.6.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 27/2018

53 §. BYGGLOV Ansökan av BB

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/53 § av 19.6.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/53 § av 19.6.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
19.6.2018

Sida
5/103

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: TILLST 28/2018

54 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/54 § av 19.6.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/54 § av 19.6.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande
innan byggnadsarbetena inleds.

Byggnadsarbetena får inte inledas innan undantagslovet har vunnit laga kraft (MBF 89 §).

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 29/2018

55 §. BYGGLOV Ansökan av EE och FF

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/55 § av 19.6.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/55 § av 19.6.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Kompletterad avloppsplan skall inlämnas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 30/2018

56 §. UTLÅTANDE Revidering av byggnadsordningen

I samband med fastighetsinventeringsprojektet har det framkommit ett behov av uppdatering
av kommunens byggnadsordning. En grupp tjänstemän har tagit fram ett förslag till ny bygg-
nadsordning, som behandlades i kommunstyrelsen 28.5.2018. Vissa ändringar i texten gjor-
des i kommunstyrelsen. Förslaget hålls till påseende under 30 dagar från 31.5.2018. Utlå-
tanden inbegärs av NTM-centralen, Österbottens landskapsförbund, tekniska och miljö-
nämnden, tillståndssektionen samt av Kronoby Vatten och Avlopp och Terjärv Vatten och
Avlopp senast 17.8.2018. Förslaget bifogas som bilaga 1/56 § av 19.6.2018.

Enligt 14 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) ska varje kommun ha en bygg-
nadsordning. Föreskrifterna i byggnadsordningen kan gälla byggplatser, byggnaders storlek
och placering, anpassningen av byggnader till miljön, byggsättet, planteringar, inhägnader
och andra konstruktioner, vården av den byggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp,
definieringen av ett område i behov av planering samt andra lokala byggomständigheter som
kan jämställas med dessa. Föreskrifterna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat
bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands
byggbestämmelsesamling. Byggnadsordningen godkänns av kommunfullmäktige.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av förslaget till reviderad byggnadsordning och ger synpunkter.

Kommunstyrelsen 28.5.2018:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att under punkt 2.3 gällande jord- och bergsvärmeanläggning efter
"Borrning av bergsvärme" tillägga orden "och anläggning av jordvärme" och ändra kraven för dessa till
att anmälan om ändring skall göras i stället för åtgärdstillstånd skall sökas.

Den 1 maj 2011 trädde en ändring i kraft i markanvändnings- och byggförordningen, denna
ändring gällde bl.a. 62 § som kompletterades med en ny 12 punkt som följer:

62 §
Tillståndplikt för åtgärder
Åtgärdstillstånd behövs, under de förutsättningar och med de begränsningar som anges i markan-
vändnings- och bygglagen och nedan i denna förordning, för uppförande eller placering av sådana
konstruktioner och anläggningar som inte betraktas som byggnader eller för ändring av en byggnads
exteriör eller utrymmen som följer:
_______________________________________

12) borrning av värmebrunnar som är avsedda för utnyttjande av jordvärme eller nedläggning av kol-
lektorslingor när uppvärmningssystemet i en byggnad byts ut eller förnyas eller för att användas som
källa för tilläggsvärme (jordvärme).
_______________________________________

Lättnader i tillståndsplikten kan göras i kommunens byggnadsordning.

Enligt det ursprungliga förslaget som en grupp tjänstemän har tagit fram konstaterades att
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åtgärdstillstånd behövs för borrning av bergsvärme och anläggning av jordvärme.

Åtgärdstillstånd behövs för att kunna övervaka att de rekommenderade avstånden (enl.
Lämpökaivo-opas) följs, avstånd från värmebrunn till:
- annan värmebrunn
- andra brunnar
- byggnader
- vatten- och avloppsledningar
- tomtgränser
- grundvattenområden mm.

BESLUT:

Tillståndssektionen tog del av förslaget till reviderad byggnadsordning och beslöt en-
hälligt att ge följande utlåtande:

Under punkt 2.3 bör förklaringarna till beteckningen O i tabellen förtydligas så att O
innebär att åtgärdsanmälan ska göras, eftersom det i praktiken är skillnad mellan åt-
gärdsanmälan och anmälan.

I tabellen under punkt 2.3 1) Konstruktion bör ”grillkåta/lusthus 6-10 m2” strykas för
att undvika motstridiga bestämmelser i byggnadsordningen och ojämlik behandling av
sökanden. En grillkåta har en eldstad och ska därför ha bygglov enligt punkt 2.1. I
samma punkt stadgas också om lusthus och andra kalla byggnader.

För borrning för bergsvärme och anläggning av jordvärme bör åtgärdstillstånd sökas
och beteckningen i tabellen under punkt 2.3 11) Jord- och bergsvärmeanläggning änd-
ras till X. Åtgärderna kräver att man känner till bl.a. avstånd till andra värmebrunnar,
andra brunnar, byggnader, vatten- och avloppsledningar, tomtgränser och grundvat-
tenområden. Tillstånd behövs för att myndigheterna ska kunna övervaka att rekom-
mendationerna följs.
__________
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Dnr: TILLST 5/2018

57 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Stig Grankull Pälsfarm Ab

Stig Grankull Pälsfarm Ab ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötill-
stånd för utvidgning av pälsdjursfarm på lägenheten Heimliden RNr 5:32 i Söderby by i Kro-
noby kommun. Farmen är belägen vid Jeussvägen i Kronoby.

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 (713/2014) 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 har bedrivits pälsdjursuppfödning i flera decennier. Hälsovårdsnämndens över-
vakningssektion har beviljat förläggningstillstånd för flyttning av farm åt Stig Grankull i 88 §
15.8.1985.

För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd. Miljönämnden har i 30 § 21.3.2017
beslutat att ålägga Grankull Stig Pälsfarm Ab att ansöka om miljötillstånd för den befintliga
verksamheten senast 31.12.2017.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område, på den
nordvästra sidan om Jeussen by. Farmen är inte belägen på viktigt grundvattenområde. Av-
ståndet till Kronoby å är drygt 2 km och till Jöusbäcken ca 450 m. Inom en radie på 500 m
från farmen finns fyra bostadshus, det närmaste på ca 350 m avstånd. Utvidgning av farmen
görs i riktning bortåt från de närmaste grannarnas hus. På drygt 600 m avstånd finns en an-
nan pälsdjursfarm. Pälsning sker i ett pälsningshus invid Jeussvägen. Verksamhetens pla-
cering framgår av bilaga 1 och 2/57 § av 19.6.2018.

Verksamhetens nuläge

Den nuvarande verksamheten omfattar ca 500 st avelsrävhonor, totalt 4 830 djurplatser. På
farmen finns 15 skugghus, totalt 1 242 m. Gödseln lagras på en gödselplatta av betong på
den nordöstra sidan om skugghusen. Gödselplattans lagringsvolym är enligt ansökan 480
m3.

Lakvattnet från farmområdet leds till ett filterdike.
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Planerade åtgärder

Enligt ansökan utvidgas verksamheten till att omfatta maximalt 604 st avelsrävhonor med i
medeltal 7,0 valpar, eller totalt högst 4 830 rävar. Efter utvidgningen räknar man med en års-
produktion på ca 3 600 skinn. Farmområdets areal blir ca 1,6 ha. Tre nya skugghus à 105 m
byggs i den norra delen av farmen. Efter utbyggnaden blir den totala längden skugghus 1
557 m, varav 315 m är nybyggnad. De nya skugghusen byggs med täta underlag. Lakvatten
från underlagen leds till tre slutna uppsamlingsbrunnar med volym ca 1,5 m3/st, alternativt till
en större gemensam brunn. Minimilagringsvolymen beräknas till 10 l/löpmeter skugghus.

Reningssystemet för lakvatten från farmområdet förnyas. Ett ca 75 m2 stort grusfilter byggs
på den västra sidan om farmen. Nivåskillnaderna vid filtret är relativt stora. Avrinningsvattnet
leds ut i rör ovanpå grusfiltret. Rören tas undan vid underhåll. Utrinning från filtret sker via tre
parallella rör ut till ett vägdike. En kontrollbrunn installeras längs ett av rören. Ifall lakvatten
från de tre befintliga skugghusen i den nordöstra delen av farmen inte kan ledas söderut
kompletteras reningssystemet med tre mindre grusfilter i den norra ändan av dräneringen.
Enligt ansökan tas det nya reningssystemet i bruk inom två år efter att miljötillståndet har
vunnit laga kraft.

Avloppet från servicehuset åtgärdas så att avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

Uppgifter om verksamheten

Farmområdet är omkretsdikat mot öster/norr. Marken mellan skugghusen är dränerad. Jord-
månen är sandig siltmorän.

Samtliga skugghus har underlag som är förhöjda med 30 cm. Takskäggens längd är ca 30
cm från den yttre kanten av buren. Alla burar har nippbevattning.

Torrströ används för att binda urinen. Ca 250 lös-m3 halm används som strö årligen. Ett 5 cm
tjockt ströskikt breds ut under burarna två gånger per år. Utgödsling sker 1-2 gånger per år,
på våren och/eller hösten. Gödseln lagras på gödselplattan. Gödselvatten från plattan leds till
två 6 m3 stora brunnar. För spridning av gödseln finns 32,2 ha åkermark tillgänglig via avtal.

Foder lagras i en fodersilo på betongplatta. Tvättvatten leds till en sluten avloppsbrunn, ca 2
m3.

Kroppar och pälsningsfett skickas till en foderleverantör för återvinning som foder eller ener-
gi. Självdöda djur fryses ner och förs till destruktion. Pälsningsspån utan fett samt träavfall
återvinns som energi. Plast, spillolja, lysrör, batterier, ackumulatorer och övrigt avfall förs till
Ekorosk. Metallskrot levereras till skrotuppköpare eller till Ekorosk.

Farmen har en egen bränslecistern med en volym på 1,7 m3. Cisternen används för brännol-
ja. Den står på en betongplatta och är försedd med låsmekanism och överfyllningsskydd.
Tankningsplatsen har krossgrusyta. Andra oljeprodukter, högst 200 l, förvaras i servicehus.

Pälsdjursfarmen är ansluten till kommunalt vattenledningsnät.
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Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport dagligen från april till no-
vember, övriga tider varannan dag, gödseltransport med traktor eller lastbil ca 250 m3 per år,
samt trafik med paket- eller personbilar ca 4 gånger per dag.

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd har inkommit till miljökansliet
26.1.2018. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden
7.2-8.3.2018. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 5.2.2018. Under fatalietiden (30
dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionens avgörande

Tillståndssektionen beviljar Stig Grankull Pälsfarm Ab miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddsla-
gen, för verksamhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheten Heimliden RNr 5:32 i
Söderby by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur motsvarande
max. 604 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 1 557 m. Det totala antalet djur på
farmen får motsvara max. 4 830 rävar. Verksamheten är placerad i förhållande till grannlä-
genheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Farmen ska dräneras på ett ändamålsenligt sätt. Lakvatten från farmområdet ska re-
nas i grusfilter i enlighet med ansökan, eller på annat sakenligt sätt innan det leds till
dike. Reningssystemet bör vara byggt och taget i bruk senast 30.6.2019. Reningssy-
stemet ska skötas regelbundet så att dess funktion hålls i skick. Reningseffekten bör
vid behov kontrolleras genom provtagning.

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.

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
19.6.2018

Sida
5/110

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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. Gödseln ska vid be-
hov täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av
luktolägenheter. Vätska från gödselplattan ska sugas upp i strö eller ledas till en slu-
ten behållare och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kompostering av göd-
seln behövs en lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 månader, dvs. för
604 avelsrävhonor minst 302 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. för 604 avelsrävhonor behövs 30,2 ha. Gödsel kan även överlå-
tas till en mottagare med tillstånd att ta emot gödseln. Verifikat över överlåtelsen 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
upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte
heller orsakar andra olägenheter.
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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. Bränslecisterner
som är belägna utomhus och ovan jord ska vara dubbelmantlade eller placeras i en
takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna
ska vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I när-
heten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv.
Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.

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
ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15-16). En sakenlig eftervård av området
ifall verksamheten upphör har säkerställts genom villkor (17).
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Enligt miljöministeriets utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör
en pälsdjursfarm av den storlek som ansökan gäller (725 djurenheter), ha ett skyddsavstånd
till närmaste störbara objekt på 250-340 m, beroende på omständigheterna.

Avståndet från farmen till närmaste grannbostad är ca 350 m. Platsen är oplanerat jord- och
skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansökan gäller utvidg-
ning av befintlig verksamhet. Med beaktande av avståndet, de lokala förhållandena och till-
ståndsvillkoren, 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, 94, 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 tills vidare.

Genom detta beslut upphävs hälsovårdsnämndens övervakningssektions beslut gällande
förläggningstillstånd för pälsdjursfarm/Stig Grankull, 88 § 15.8.1985.

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, ska förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.
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Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2018.

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.2018.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
19.6.2018

Sida
5/114

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

25.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: TILLST 11/2018

58 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av GG och HH, djurstall

GG och HH ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för utvidg-
ning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten
Österbacka RNr 155:0 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Österbackavägen 15, 68700
TERJÄRV.

Tillståndsplikt

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

Tillståndsmyndighetens behörighet

I enlighet med 2 § punkt 10 a) i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) avgör den
kommunala miljövårdsmyndigheten tillståndsansökningar som gäller djurstall för minst 50
men under 150 mjölkkor.

Tidigare tillstånd

För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd. Miljönämnden har i 27 § 21.3.2017
beslutat att ålägga GG och HH att ansöka om miljötillstånd för den befintliga verksamheten
senast 31.12.2017.

Placering

Verksamheten bedrivs på oplanerat, jordbruksdominerat område i Kortjärvi by, ca 650 m ös-
ter om Kortjärvsjön. Inom en radie på 500 m från djurstallen och gödsellagren finns 14 året
runt bebodda bostadshus samt 6 hus som står tomma eller används som fritidsbostäder.
Kortjärvi byagård finns på ca 180 m avstånd. Sökandens föräldrar och bror bor i ett hus ca
20 m från ett av de befintliga djurstallen. Det närmaste grannbostadshuset finns på samma
avstånd från djurstallet, med ca 70 m till den befintliga flytgödselbehållaren. Följande grann-
bostadshus finns ca 85 m från det närmaste djurstallet. Utvidgningen görs i riktning bortåt
från de närmaste grannarnas bostadshus. Strax intill finns Österbacka Trädgård med växt-
husodling. Ett annat djurstall för nötkreatur finns drygt 100 m väster om GG:s och HH:s gård.

Verksamhetens placering framgår av bilaga 1 och 2/58 § av 19.6.2018.

Verksamhetens nuläge

På lägenheten finns tre befintliga djurstall; ett mjölkkostall, ett maskintak som byggts om till
sinkostall samt en äldre kalvladugård. Enligt ansökan hålls i nuläget 85 mjölkkor, 37 kvigor
och 50 ungnöt under 12 månader i djurstallen. Gödseln från mjölkkorna lagras i en flytgöd-
selbehållare (1 880 m3) på gården samt i ett fjärrlager (2 200 m3) ca 2 km från driftcentrum.
Torrgödsel från sinkorna och småkalvarna lagras på en gödselplatta (253 m3) som finns vid
kalvladugården.
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Planerade åtgärder

Mjölkkostallet renoveras och byggs ut med drygt 67 m i sydöstlig riktning. Efter utvidgningen
kommer det att finnas plats för 110 mjölkkor, 42 kvigor 12-24 mån. samt 20 kokalvar 6-12
mån. i mjölkkostallet. I sinkostallet byggs gödselgång och foderbord för 14 sinkor. Den gamla
kalvladugården renoveras så att där kommer att finnas plats för 26 kalvar < 6 mån.

Utgödslingen sker fortsättningsvis i huvudsak som flytgödsel. En ny öppen flytgödselbehålla-
re med totalvolym 500 m3 byggs på den östra sidan om djurstallet. Gödseln fylls på via fäll-
ningsbrunnar underifrån både till den nya och till den befintliga flytgödselbehållaren. Den
totala lagringsvolymen för flytgödsel som finns tillgänglig blir 4 580 m3, varav 2 380 m3 lagras
vid driftscentrum.

I kalvladugården sker utgödslingen som torrgödsel med urin uppsugen i strö. I sinkostallet
vistas djuren på ströbädd (361 m2, 50 cm djup) som tas ut två gånger per år. Gödselplattan
där torrgödsel lagras renoveras. En ny fjärrgödselplatta (464 m3) byggs ca 2 km från drifts-
centrum, strax intill det befintliga fjärrlagret för flytgödsel. Gödsel transporteras till fjärrlagren
under vintern.

Uppgifter om verksamheten

Mjölkkostallet är en varm lösdriftsladugård med naturlig ventilation. Alla mjölkkor vistas in-
omhus, inget bete ordnas.

Avloppsvatten från mjölkrummet samt övrigt tvättvatten, ca 400 m3/år, leds till en av flytgöd-
selbehållarna. I djurstallen finns inget WC.

Årligen rundbalas ca 2 000 t förtorkat ensilagefoder.

För spridning av gödsel står 115 ha åkermark till förfogande, varav 65 ha är egen och 50 ha
är arrenderad. Åkrarna är inte belägna på viktiga grundvattenområden. Gödseln sprids under
våren, sommaren och hösten.

På gården finns två bränslecisterner, med volym 6 000 och 2 700 l. Cisternerna är dubbel-
mantlade och placerade på moränmark. På gården finns andra oljeprodukter högst 3 x 200 l,
som förvaras i en kall hall med betonggolv. Där förvaras också gödselmedel, högst 30 ton.
Tvättmedel, högst 200 l, samt desinficeringsmedel, högst 20 l, förvaras i fähuset på betong-
golv. Djurläkemedel i små mängder lagras i fähusets kontor.

Döda djur skickas till Honkajoki destruktionsanläggning. Övrigt avfall förs till Ekorosk.

Gården är ansluten till kommunalt vattenledningsnät.

Trafik till och från gården sker i huvudsak i form av mjölktransport varannan dag, samt foder-
och djurtransport månatligen. Döda djur hämtas vid behov. Gödsel transporteras vår, som-
mar och höst. Förflyttning av gödsel till fjärrlagren vintertid beräknas öka trafiken något. I
övrigt normal personbilstrafik.
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Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd har inkommit till miljökansliet
30.1.2018. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden
21.2-22.3.2018. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 19.2.2018. Under
fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Ett utlåtande från Mellersta Österbottens miljöhälsovård har inbegärts med anledning av an-
sökan. Hälsoskyddsmyndigheten har per e-post 23.3.2018 meddelat att man har granskat
ansökan och konstaterat att det inte finns skäl att ge utlåtande om ärendet.

Susanna Toivonen förklarade sig jävig och deltog inte i behandlingen av ärendet i tillstånds-
sektionen.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionens avgörande

Tillståndssektionen beviljar GG och HH miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för utvidg-
ning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten
Österbacka RNr 155:0 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Österbackavägen 15, 68700
TERJÄRV. Miljötillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max 124 mjölk-
kor/sinkor, 42 kvigor 12-24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. och 26 kalvar < 6 mån. Djurstallen
och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda
situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten ska lagras dels som flytgödsel i vatten-
täta flytgödselbehållare, dels som torrgödsel i vattentäta gödselstäder:

a) För flytgödsel från 110 mjölkkor (25,5 m3/djur), 42 kvigor 12-24 mån. (8,5 m3/djur),
samt 20 kokalvar 6-12 mån. (7,2 m3/djur), behövs lagringskapacitet för 12 månader,
dvs. minst 3 306 m3.

b) För torrgödsel med urin uppsugen i strö från 14 sinkor (28,6 m3/djur) och 26 kalvar
< 6 mån. (6,1 m3/djur) behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst 559 m3.

2. Tvättvatten från djurstallen ska ledas till en av flytgödselbehållarna. Eventuellt WC-
vatten ska ledas till en annan sluten behållare, som ska tömmas regelbundet av en
registrerad avfallstransportör. Alternativt kan avloppsvattnet renas på ett sakenligt
sätt i enlighet med statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i
områden utanför avloppsnätet (157/2017).

3. Flytgödselbehållarna vid driftscentrum ska för att minska luktolägenheterna fyllas på
nerifrån. Flytgödseln ska ha flytande täcke; ytskorpa eller t.ex. torv, polystyrengranu-
lat eller lättgrus, och behållarna ska vid behov förses med fast tak, t.ex. presenning.
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Flytgödseln ska röras om så lite som möjligt, och temperaturen ska hållas så låg som
möjligt.

4. Gödselbehållare utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets bygg-
nadsdirektiv. Stängslen ska underhållas så att risken för att människor eller djur ham-
nar i gödselbehållarna minimeras. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm per
år) om gödselbehållarna är utan tak.

5. Vätska från torrgödselplattorna ska sugas upp i strö eller ledas till en vattentät brunn.
Torrgödseln på plattan vid driftscentrum ska vid behov täckas med ett minst 10 cm
tjockt lager av torv eller annat lämpligt material för att minska luktolägenheterna.

6. 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 gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och
området städas. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt ämne spridas för att förhindra
uppkomst av lukt och flugor.

7. Pressvätska från ensilage ska tas tillvara. Rundbalar ska öppnas på tätt underlag och
får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken.

8. Gödsel och pressvätska ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark. För en
sakenlig gödselspridning ska finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad åker-
mark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 4,5 kokalvar 6-
12 mån., samt 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 124 mjölkkor/sinkor, 42 kvigor 12-
24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. och 26 kalvar < 6 mån. minst 114,18 ha.

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

10. Döda djur och annat animaliskt högriskavfall ska föras till en destruktionsanläggning
med tillstånd att ta emot avfallet. Dödfödda kalvar får grävas ner förutsatt att de be-
stämmelser som utfärdats om nedgrävningen följs. Lagring av döda djur ska ske i än-
damålsenliga utrymmen så att lagringen inte förorsakar hälsorisk, luktolägenhet eller
osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i lagringsutrymmet.

11. Avfall ska sorteras och tas omhand i enlighet med kommunens avfallshanteringsbe-
stämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras ändamålsenligt så att avfallet inte ger
upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte
heller orsakar andra olägenheter. Överblivet foder ska lagras på tätt underlag och an-
vändas som gödsel på åkern eller transporteras till en anläggning med tillstånd att ta
emot avfallet.

12. 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
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annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemikalier
bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus och
ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en tak-
försedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna
skall vara utrustade med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I när-
heten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv.
Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.

13. 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.

14. Tillståndssektionen ska underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Till-
ståndssektionen ska även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller
upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar ut-
släppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamhe-
ten krävs nytt tillstånd.

Motivering

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

För att miljötillstånd ska kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillstånds-
villkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans med andra verksamheter
medför 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 an-
gående 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 (1-2, 5-13) har getts för att hind-
ra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemika-
liehanteringen (3-6, 9-12) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannar-
na oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts
att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (14).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala
omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Ett nytt
djurstall bör placeras på 200-500 meters avstånd från närmaste bostadshus eller annat stör-
bart objekt. Nya gödselstäder bör placeras på minst 100 meters avstånd. På avståndet in-
verkar gödselstadens storlek, täckningsmaterial och typ av gödsel som lagras. Enligt anvis-
ningarna bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (970,8 djurenheter) som
byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 280-
370 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området
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är jord- och skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan
gäller utvidgning eller ombyggnad av befintlig verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort
från närmaste störbara objekt, bosättningen i närheten är belägen ovanom djurstallet med
avseende på vanligaste vindriktning, frånluften filtreras genom luftreningsfilter eller inomhus-
luften behandlas på annat sätt, frånluften avleds högt upp, kylningsteknik eller kemikalier för
luktborttagning från gödseln används, eller om optimeringsprogram vid planeringen av utfod-
ringen används.

Sju året runt bebodda grannbostadshus är belägna på ett kortare avstånd från djurstallen
eller flytgödselbehållarna än det rekommenderade skyddsavståndet 280 m. Den närmaste
grannens bostadshus finns på endast 20 m avstånd från den äldsta ladugårdsbyggnaden.
Beviljande av miljötillstånd för verksamheten kan ändå motiveras med att området är utpräg-
lad jordbruksbygd utanför planeområde, där det även finns andra djurstall samt växthusod-
ling på nära avstånd. Bosättningen i närheten är i huvudsak belägen ovanom djurstallen och
gödsellagren med avseende på den vanligaste vindriktningen som är sydvästlig (hänv. Me-
teorologiska institutet). På GG:s och HH:s gård har hållits djur i flera decennier, 1975 söktes
bygglov för tillbyggnad av djurstall. Miljötillståndsansökan gäller tillbyggnad av mjölkkostallet i
riktning bortåt från de närmaste grannarnas bostadshus. En ny flytgödselbehållare byggs
bakom den nya delen av mjölkkostallet, på den östra sidan, på mera än 100 meters avstånd
från grannarnas bostadshus. Höjdförhållandena är sådana att de närmaste grannarna inte
kommer att ha direkt insyn till den nya delen av mjölkkostallet eller den nya flytgödselbehålla-
ren. En stor del av gödseln lagras i fjärrlager utanför driftscentret. I miljötillståndet har ställts
krav på att flytgödselbehållarna vid driftscentret ska vara försedda med fast tak eller flytande
täcke för att säkerställa att oskäliga luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln skall röras om
så lite som möjligt. Nötflytgödsel som sällan rörs om bildar en naturlig skorpa på ytan. Denna
hindrar avdunstningen av ammoniak, och därmed spridning av lukt. Torrgödseln har under
normala förhållanden en hög torrsubstanshalt, vilket minskar luktproblemen. Vid behov ska
ändå torv eller annat lämpligt material användas som täckning, för att förhindra att störande
lukt sprids. Det är inte möjligt att helt eliminera luktolägenheterna, men de kan begränsas så
som framgår av tillståndsbestämmelserna. Krav på åtgärder för att begränsa uppkomsten av
flugor har ställts i miljötillståndet. Inga klagomål har gjorts gällande den tidigare verksamhe-
ten. Inga anmärkningar har inlämnats med anledning av ansökan. Hälsoskyddsmyndigheten
har granskat ansökan och konstaterat att det inte finns skäl att ge utlåtande.

Med beaktande av de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelserna, bedömer till-
ståndssektionen att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L
angående vissa grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 49 § mil-
jöskyddslagen.

Eftersom ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet och det har varit möjligt att infor-
mera om ansökan per brev samt på kommunens anslagstavlor och webbplats, har annonse-
ring om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 22, 27, 29, 34-35, 39, 42-44, 48-49,
52, 58, 70, 83-85, 87-88, 96, 155, 170, 190, 191, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 11, 14-15
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17
Avfallslagen (646/2011) §§ 6, 8, 13, 15, 17, 19, 28, 29, 72
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Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014)
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps-
nätet (157/2017)
Därtill har tagits i beaktande följande:
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och -anvisningar (JSM-BBA
C4/10.1.2002)
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG)
nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EG 1069/2009)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av
animaliska biprodukter och därav framställda produkter (1192/2011).

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tills vidare.

Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta till-
stånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller justering som avviker från
tillståndet, ska förordningen iakttas utan hinder av tillståndet.

Om verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

Tillkännagivande av beslutet

Detta tillståndsbeslut meddelas efter anslag xx.xx.2018.

Miljötillståndsavgift

Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1500 €.

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.2018.
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Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 31/2018

59 §. TILLSYN Åläggande gällande hantering av hästgödsel, II

Miljökansliet har upprepade gånger fått ta emot klagomål gällande problem med flugor i när-
heten av II:s häststall på Tastvägen 73 i Nedervetil. Miljökansliet informerade i ett brev date-
rat 6.9.2016 II om kraven gällande lagring av gödsel och vikten av att bekämpa flugor i och
kring häststallet. Hästgödsel bör lagras på en tät gödselplatta, ett tätt bytesflak eller ett mot-
svarande underlag, och regelbundet köras bort. Kalk bör spridas eller biologisk eller kemisk
bekämpning utföras för att minska flugornas möjligheter att föröka sig. Miljökansliet uppma-
nade II att se över sin verksamhet och åtgärda brister. I september 2016 hade II två hästar.

Under ett telefonsamtal 24.5.2017 meddelade II att det endast fanns en häst kvar i stallet på
Tastvägen 73. Även den skulle säljas. Gödseln hade inte körts bort, men II planerade att
flytta gödseln längre bort från rån för kompostering på tät jord. Gödseln skulle täckas över
med en presenning. Miljökansliet konstaterade i ett brev 7.6.2017 att förfarandet kunde god-
kännas som en tillfällig lösning, men uppmanade II att senast 30.9.2017 köra bort gödseln
från tomten, för användning som gödselmedel enligt gällande direktiv.

En inspektion gjordes 9.5.2018 för att kontrollera om åläggandet hade fullföljts. Vid inspek-
tionen konstaterades att gödseln som hade flyttats på försommaren 2017 fortfarande fanns
kvar på tomten. Gödseln var inte täckt. Vid stallet fanns en hop med färsk gödsel, utan tätt
underlag eller täckning. En häst vistades i hagen.

Miljökansliet sände 22.5.2018 ett brev med mottagningsbevis till II, med begäran om förklar-
ing till varför gödseln inte har körts bort inom utsatt tid (30.9.2017). Förklaringen skulle in-
lämnas skriftligen till miljökansliet inom 14 dagar från den dag då brevet hade tagits emot. II
uppmanades att utan dröjsmål köra bort den gödsel som har lagrats på tomten i över ett år.
Även färskare gödsel skulle köras bort. Åtgärderna skulle vidtas inom 14 dagar från den dag
då brevet hade tagits emot. Gödseln skulle utnyttjas som gödselmedel inom jordbruk eller
trädgårdsodling och fick inte dumpas okontrollerat.

II informerades också om att ärendet tas till tillståndssektionen för behandling ifall åtgärder
inte vidtas i enlighet med uppmaningen och ingen godtagbar förklaring ges. I brevet sades
att tillståndssektionen vid behov kan tillgripa förvaltningstvång, samt att ärendet kan avgöras
även om förklaring inte har getts inom utsatt tid.

Ingen skriftlig förklaring har inlämnats, men II har per telefon 8.6.2018 meddelat att han har
avtalat med två jordbrukare att de ska ta hand om gödseln. Det går enligt II inte att köra bort
gödseln innan årets skörd är avslutad. För att komma åt gödseln måste man köra över od-
lingsmarken på den södra sidan om II:s tomt.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen ålägger II att se till att all hästgödsel som lagras på marken på adress
Tastvägen 73 i Nedervetil körs bort för användning inom jordbruk eller trädgårdsodling utan
dröjsmål, senast 30.9.2018. Om hästar fortsättningsvis hålls på tomten ska gödseln lagras
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på en tät gödselplatta, ett tätt flak eller ett motsvarande underlag som står under tak eller
som täcks med en presenning.

Ifall åtgärderna inte vidtas inom utsatt tid kan tillståndssektionen meddela ett föreläggande
med vite.

Hänv. 175 § miljöskyddslagen (527/2014), 5 § statsrådets förordning om begränsning av
vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014), miljöministeriets miljöskyddsdi-
rektiv för häststall 4.11.2003.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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60 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Eurofins Ahma Oy, Österbottens vatten och miljö r.f., Norra svenska fiskeområde
o Vattendragskontroll, Alholmens Kraft Oy Ab, Länkkyjärvenneva torvproduk-

tionsområde, (Samkontrollen av Perho å) 22.5.2018
o Rapport över bottendjursundersökningar i Larsmo-Öjasjön år 2017
o Rapport över kontrollen av vattenkvaliteten i Larsmo-Öjasjön år 2017
o Rapport över vattenkontrollen i samband med den fiskeriekonomiska restaure-

ringen av fem forsar i Kronoby ås nedre lopp 2016 och 2017

 NTM-centralen i Södra Österbotten
o Beslut 7.6.2018 gällande godkännande för anteckning i avfallsregistret/Henning

Huldén & Söner Ab

 Strategi 2025: Kronoby – Äkta människor godkänd i kommunfullmäktige 19 §
4.6.2018

 Kurser:
o Ympäristönsuojelun peruskurssi, Helsingfors, 26-28.9.2018

 Österbottens avfallsnämnd
o Anmälan om egenhändig behandling av slam, 1 st.

 Vasa hovrätt
o Beslut 15.6.2018, tillstånd till fortsatt handläggning gällande Österbottens tings-

rätts dom 19.4.2018 nr 117158 meddelas inte

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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Dnr: TILLST 33/2018

61 §. UTLÅTANDE Undantagslov för bränsledistributionsstation/KPO-Kiinteistöt Oy

KPO-Kiinteistöt Oy anhåller om undantagslov för byggande av en bränsledistributionsstation
(kallstation) på lägenheten Krombitorg RNr 12:137, fastighetsbeteckning 288-406-12-137,
adress Strandvägen 1, 68500 KRONOBY. Ansökan hålls till påseende och anmärkningar
kan lämnas in till kommunstyrelsen senast 25.6.2018. Rågrannarna samt invånarna i början
av Strandvägen, Harabackavägen, Fridasgränd och Idrottsvägen har hörts per brev. Kom-
munstyrelsen behandlar ansökan 28.6.2018.

Kallstationen planeras intill S-Market-affären i Kronoby centrum. Tomten är i detaljplanen
märkt AL, tomt för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader. Kallstationen byggs på den syd-
västra delen av tomten, där det idag finns parkeringsplatser. Området för parkering utvidgas
så att det enligt ansökan kommer att finnas 99 st parkeringsplatser på den norra och nord-
västra sidan om butiksfastigheten. Placeringen framgår av situationsplanen i bilaga 1/61 § av
19.6.2018.

Enligt 116 § och bilaga 2 till miljöskyddslagen (527/2014) ska distributionsstationer för flytan-
de bränsle med bränslecisterner som har en total volym på minst 10 m3, för användning i
motordrivna fordon eller motorbåtar, registreras i datasystemet för miljövårdsinformation. En
registreringsanmälan ska lämnas in till kommunens miljövårdsmyndighet senast 90 dagar
innan verksamheten inleds. För en registreringspliktig verksamhet kan enligt 30 § miljö-
skyddslagen i vissa fall krävas miljötillstånd, bl.a. om verksamheten kan utsätta omgivningen
för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsför-
hållanden (26/1920). Behandlingen av registreringsanmälan är delegerad till miljövårdssekre-
teraren.

Miljövårdssekreteraren förklarade sig jävig och deltog inte i behandlingen av ärendet.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG:

Tillståndssektionen har inget att anmärka på den föreslagna placeringen av KPO-Kiinteistöt
Oy:s bränsledistributionsstation. Parkeringen med 99 platser bedöms vara något överdimen-
sionerad och kunde om möjligt minskas. Eventuella kontrollbrunnar för vatten och avlopp bör
tas i beaktande då parkeringen utformas.

Tillståndssektionen bedömer att verksamheten inte medför konsekvenser som avses i 27 § 2
mom. miljöskyddslagen och därför inte kräver miljötillstånd. Verksamheten kan registreras
enligt 116 § miljöskyddslagen. Registreringsanmälan ska lämnas in senast 90 dagar innan
verksamheten inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 12/2018

62 §. BESLUT Miljötillstånd/Nymans Lantbruk Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 14.6.2018 fattat beslut i ett ärende
som gäller Nymans Lantbruk Ab:s ansökan om miljötillstånd för verksamhet som gäller
mjölkproduktion och utvidgning av den. Tillstånd har beviljats för den ansökta djurmängden;
351 mjölkkor, 153 kvigor (12-24 mån.), 102 kokalvar (6-12 mån) och 125 kalvar (< 6 mån.).
Den befintliga lösdriftsladugården byggs ut och en ny ladugård för kvigor och en för kalvar
byggs på lägenheten Nymark RNr 121:6. Två nya flytgödselbehållare byggs på lägenheten
Lillindan RNr 121:1 i Kortjärvi by i Kronoby kommun. Verksamhetens adress är Furuvägen
51, 68750 Småbönders.

Miljötillståndsansökan kungjordes 5.3-4.4.2018. Inga anmärkningar inlämnades under kun-
görelsetiden. Tillståndssektionen gav ett utlåtande om ansökan i 22 § 27.3.2018:

”Tillståndssektionen konstaterar att ett tiotal bostadshus finns på ett kortare avstånd från Nymans
Lantbruk Ab:s djurstall än det rekommenderade skyddsavståndet 360-470 m. De närmaste husen
ligger på ca 220-250 m avstånd från djurstallen, med öppen åker emellan. Verksamhetens omfattning
ökar betydligt; djurmängden 2,6 gånger. Två nya öppna flytgödselbehållare byggs i anslutning till djur-
stallen. Mängden flytgödsel som ska lagras vid gården ökar med mera än 6000 m3. Ett nytt lager för
strögödsel planeras. Torrgödsel har inte tidigare lagrats på gården. Stora mängder ensilage ska till-
verkas i en öppen 3 500 m2 stor plansilo, som byggs 160 m från ett fritidshus och 210-220 m från flera
året runt bebodda bostadshus. Trafiken från och till gården blir betydligt livligare, då foder-, djur- och
gödseltransporterna ökar som en följd av större produktion. Vissa tider på året kommer transporter
sannolikt att pågå dygnet runt.

Tillståndssektionen bedömer att det finns en risk för att verksamheten, som den framställs i ansökan,
kan medföra sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhål-
landen. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt tidvis från ensilagefoder på plansilon, kan medfö-
ra olägenhet för de närmaste grannarna. Tillsammans med bullret från den ökade trafiken kan besvä-
ren bli oskäliga. Ett miljötillstånd bör ges med tillståndsbestämmelser, som säkerställer att besvären
inte överstiger en acceptabel nivå. Verksamhetens omfattning gör att den ofrånkomligen kommer att
påverka omgivningen. Ett alternativ, som åtminstone i någon mån eventuellt kan underlätta situatio-
nen, är att överväga att flytta plansilon längre bort från grannarnas hus. En flyttning av gödsellagren
har knappast någon större effekt, då gödseln i så fall ska lastas och transporteras flera gånger, vilket
ökar lukt- och bullerolägenheterna. För att kunna bevilja miljötillstånd bör man se till att man med hjälp
av tillståndsbestämmelser gällande gödsellagring, utfodring, ventilation och annan teknisk utrustning
kan minimera verksamhetens påverkan på omgivningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruksbygd, där djurhåll-
ning är en sedvanlig verksamhet. Ansökan gäller utvidgning av befintlig verksamhet, som omfattar
nötkreaturshållning. Nötkreatur anses förorsaka mindre luktolägenheter än svin, höns eller pälsdjur.
Bosättningen i närheten är i huvudsak belägen ovanom djurstallen med avseende på vanligaste vind-
riktning. Inga klagomål gällande den tidigare verksamheten har framförts till kommunens miljövårds-

myndighet.”

NTM-centralen ansåg i sitt utlåtande bl.a. att man bör utreda möjligheten att placera de två
nya gödselbehållarna (3 200 m3/behållare) längre bort från närmaste bosättning. Mellersta
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Österbottens miljöhälsovård konstaterade att ansökan gäller en betydande utvidgning och att
djurstallet bör skötas på ett föredömligt sätt för att förhindra olägenheter för intilliggande bo-
städer. Kommunstyrelsen i Kronoby sade i sitt utlåtande att det är av största vikt att lantbru-
karna har goda verksamhetsmöjligheter och kan utveckla sin verksamhet, men att en hel-
hetsbedömning bör göras om den planerade verksamheten kan medföra sådant oskäligt
besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Ett alterna-
tiv som enligt kommunstyrelsen kunde övervägas var att flytta någon del av verksamheten
längre bort från grannarnas hus.

Efter kungörelsetiden har ansökan ändrats. Sökanden har i sitt bemötande, bilaga 1/62 § av
19.6.2018 meddelat att plansilon kommer att lämnas bort och fodret kommer att lagras i
rundbalar istället. De två nya flytgödselbrunnarna har flyttats ca 100 m längre bort från be-
byggelsen. En ny situationsplan har bifogats till bemötandet. Sökanden har också lämnat en
redogörelse över trafikmängden.

Tillståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/62 § av 19.6.2018.
Regionförvaltningsverket har ansett att avståndet från djurstallen till de närmaste grannarnas
bostadshus är tillräckligt då ändringarna har gjorts i ansökan. Krav har ställts bl.a. på att man
ska försäkra sig om att flytgödselbehållarna har en flytande täckning som täcker hela slam-
ytan t.ex. med hjälp av vindskydd. Man har också krävt att en minst 15 m bred skyddszon av
träd ska anläggas längs den sydvästra rån. Ifall man gör ändringar så att foder ska lagras i
plansilo i anslutning till djurstallen ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten som avgör om
miljötillståndet behöver ändras.

Beslutet är i kraft tills vidare.

Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol senast 16.7.2018.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen antecknar miljötillståndsbeslutet för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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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 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 50, 51, 56, 60, 61, 62

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR 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

Tillståndssektionen 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

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59
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.


