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42 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Per-Emil Sandstedt till protokolljuste-
rare.
__________
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Dnr: TILLST 23/2018

44 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/44 § av den 29.5.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/44 § av den 29.5.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

Bostadsbyggnaden skall anslutas till kommunens avloppsnät.

Grundundersökning skall utföras innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 24/2018

45 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/45 § av den 29.5.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/45 § av den 29.5.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 25/2018

46 §. BYGGLOV Ansökan av CC

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/46 § av den 29.5.2018.

Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/46 § av den 29.5.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 2/2018

47 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Kronofur Ab, pälsdjursfarm

Kronofur Ab ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för päls-
djursfarm på lägenheterna Stenkulla RNr 48:1 och Stenkulla I RNr 48:3 i Ytterbråtö by i Kro-
noby kommun. Farmen är belägen vid Langtågsvägen 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-
vakningsavdelning har beviljat förläggningstillstånd för pälsdjursfarm åt DD i 89 § 5.4.1978
och i 153 § 4.6.1980. Verksamheten övertogs år 2005 av Kronofur Ab.

Sedan miljöskyddslagen förnyades år 2014 krävs miljötillstånd för pälsdjursfarmer med en
djurmängd som överstiger gränsen för tillståndsplikt och som saknar beslut som motsvarar
ett miljötillstånd. Förläggningstillstånden som har beviljats 1978 och 1980 kan inte jämställas
med miljötillstånd, då väsentliga uppgifter saknas. Kommunens miljötillståndsmyndighet har
därför, med hänvisning till ändringarna i lagstiftningen, i 32 § 21.3.2017 ålagt Kronofur Ab att
ansöka om miljötillstånd senast 31.12.2017.

Placering

Pälsdjursfarmen är belägen på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område, ca 2 km
norr om Kronoby centrum. Överbyggåsens viktiga grundvattenområde med reservvattentäk-
ter finns ca 250 m nordost om farmen. Ett större marktäktsområde finns i närheten, avstån-
det från farmen till grundvattenbassängen på området är ca 430 m. Inom en radie på 500 m
från farmen finns två bostadshus; ett på ca 125 m avstånd och ett annat på ca 280 m av-
stånd. På lägenheten strax intill finns en annan pälsdjursfarm. Placeringen framgår av bilaga
1 och 2/47 § av 29.5.2018.

Verksamhetens nuläge

Ansökan gäller befintlig verksamhet, som omfattar uppfödning av 658 avelsrävhonor, totalt
5 264 rävar. På farmen finns 36 skugghus, totalt 1 546 m. Produktionen sker antingen så att
rävhonor och valpar hålls på samma farm, eller så att farmen vid Langtågsvägen i Kronoby
används som s.k. avelsfarm med större antal avelshonor och valpar som flyttas till en upp-
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födningsfarm efter avvänjning. I det senare alternativet är antalet honor större, men den årli-
ga gödselmängden blir mindre.

Planerade åtgärder

Inga ändringar görs i verksamheten. Djurmängden hålls på samma nivå som tidigare.

För behandling av avrinningsvattnet från farmen planeras ett ca 75 m2 stort grusfilter på den
nordvästra sidan om farmen. Ytvattnet kommer att ledas via ett buffertdike till en pumpbrunn
därifrån det pumpas ut i grusfiltret. Från buffertdiket regleras flödet med hjälp av ett betong-
element med v-format urtag. Om filter och pump är frusna kan överströmning ske direkt ut i
dike. Enligt ansökan tas det nya grusfiltret i bruk inom två år efter att miljötillståndet har vun-
nit laga kraft.

Femton av skugghusen förses med takrännor eller åtgärdas så att takskägget sträcker sig
minst 30 cm utanför burens kant.

Uppgifter om verksamheten

Farmområdet är inhägnat och omkretsdikat. Marken sluttar jämnt mot omkretsdiket på den
sydvästra sidan, ingen dränering har byggts. Jordmånen är sandig siltmorän.

Samtliga 36 skugghus har underlag som är förhöjda med 30 cm. Av skugghusen har 21 tak-
skägg som sträcker sig minst 30 cm från den yttre kanten av buren, alternativt är skugghu-
sen försedda med takrännor. 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. Strö tillsätts 2 ggr per år. Utgödsling sker 1-2 ggr per
år, på våren och/eller hösten.

Gödseln lagras inte på farmen utan förs till Andelslaget Socklot Biocompost.

Foder lagras i en fodersilo på betongplatta, därifrån tvättvatten leds till en sluten avlopps-
brunn, ca 2 m3.

Avloppsvattnet från service-/pälsningshuset leds till tre slutna avloppsbrunnar med volym ca
1,5 m3/st.

Kroppar och pälsningsfett skickas till en foderleverantör för återanvändning som foder eller
energi. Självdöda djur fryses ner och förs till destruktion. Pälsningsspån med låg fetthalt (<10
%) samt träavfall återvinns som energi. Metallskrot levereras till skrotuppköpare eller Eko-
rosk. Plast, spillolja, lysrör, ackumulatorer, batterier och övrigt avfall förs till Ekorosk.

Farmen har en egen bränslecistern med en volym på 1,7 m3. Cisternen används för brännol-
ja och är försedd med tak, betongunderlag och överfyllningsskydd. Andra oljeprodukter,
högst 200 l, förvaras i servicehus.

Pälsdjursfarmen är ansluten till kommunal vattenledning.
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Trafik till och från farmen sker i huvudsak i form av fodertransport dagligen i april-november,
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
4.1.2018. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden
18.1-16.2.2018. Grannarna har delgivits kungörelsen per brev 16.1.2018. Under fatalietiden
(30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionens avgörande

Tillståndssektionen beviljar Kronofur Ab miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verk-
samhet som omfattar pälsdjursuppfödning på lägenheterna Stenkulla RNr 48:1 och Stenkulla
I RNr 48:3 i Ytterbråtö by i Kronoby kommun. Miljötillståndet gäller uppfödning av pälsdjur
motsvarande max. 658 avelsrävhonor med valpar, i skugghus totalt 1 546 m. Det totala anta-
let djur på farmen får motsvara max. 5 264 rävar. Verksamheten är placerad 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. 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.
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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 överlämnas till en mottagare med tillstånd att ta emot
den. Verifikat över överlåtelsen ska vid behov kunna uppvisas för tillsynsmyndighe-
ten. Alternativt kan gödseln lagras på en vattentät gödselplatta med tak eller presen-
ning över, så att regnvatten inte rinner in på plattan. Gödseln ska vid behov täckas
med ett minst 10 cm tjockt lager av torv, för att minska uppkomsten av luktolägenhe-
ter. Vätska från gödselplattan ska sugas upp i strö eller ledas till en sluten behållare
och behandlas som övrig gödsel. För lagring och kompostering av gödseln behövs en
lagringskapacitet på 0,5 m3/avelsrävhona under 12 månader, dvs. för 658 avelsräv-
honor minst 329 m3.

8. Gödsel ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark. Ifall gödseln inte överlåts
utan används för eget bruk ska för en sakenlig gödselspridning finnas tillgång till
egen, arrenderad eller avtalad åkermark; 1 ha per 20 avelsrävhonor, dvs. 32,9 ha för
658 avelsrävhonor.

9. Ifall gödsel lagras på farmen bör lagringsutrymmena tömmas grundligt en gång per
år, varvid deras skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedel-
bart. Lagring, transport och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte upp-
står risk för förorening eller 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. 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).

Då miljöskyddslagen förnyades år 2014 upphävdes lagen om införande av miljöskyddslag-
stiftningen (113/2000) och dess bestämmelser som gällde prövning av tillståndsbehov för
befintliga verksamheter. Den nya miljöskyddslagen utgår från att tillsynen inom miljöskyddet
ska effektiveras vilket medför att all miljötillståndspliktig verksamhet bör ha ett i kraft varande
miljötillstånd eller ett annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, alternativt vara pla-
cerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan.

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 (26/1920).

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
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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).

Enligt miljöministeriets utkast till anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör
en pälsdjursfarm av den storlek som ansökan gäller (790 djurenheter), ha ett skyddsavstånd
till närmaste störbara objekt på 260-350 m, beroende på omständigheterna. Det finns två
bostadshus som är belägna närmare farmen än det rekommenderade skyddsavståndet; ett
på ca 125 m avstånd och ett annat på ca 280 m avstånd. Platsen är oplanerat jord- och
skogsbruksområde. Inga planerade bostadsområden finns i närheten. Ansökan gäller befint-
lig verksamhet, ingen utvidgning görs. Förläggningstillstånden från 1978 och 1980 uppdate-
ras till miljötillstånd. I miljötillståndet ställs krav på åtgärder som ska vidtas för att minska på-
verkan på miljön. Med beaktande av de lokala förhållandena och tillståndsvillkoren, bedömer
tillståndssektionen 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.

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, 39, 43-44, 48-49, 52,
58, 70, 83-85, 87-88, 94, 96, 170, 172, 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, 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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
29.5.2018

Sida
4/92

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

5.6.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Genom detta beslut upphävs hälsovårdsnämndens övervakningsavdelnings beslut gällande
förläggningstillstånd för mink- och rävfarm/Sigvard Snåre, 89 § 5.4.1978, samt förläggnings-
tillstånd för minkfarm/Sigvard Snåre, 153 § 4.6.1980.

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 avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet.

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 miljöskyddslagens ikraftträdande (1.9.2014) gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till
1000 € (hänv. Miljönämndens beslut 44 § 23.5.2017)

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.
__________
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48 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsplan 29.5.2018

 Inspektionsprotokoll från tillsynsbesök vid djurstall 9.5.2018

 Begäran om förklaring samt ny uppmaning gällande lagring av hästgödsel 22.5.2018

 Eurofins Ahma Oy
o Vattendragskontroll, Alholmens Kraft Oy Ab, Länkkyjärvenneva torvproduk-

tionsområde, (Samkontrollen av Perho å) 19.4, 25.4, 2.5 och 8.5.2018

 Österbottens tingsrätt
o Dom 19.4.2018 i ärende som gäller miljöförstöring i Kronoby 2012

 NTM-centralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 21.5.2018 gällande dikning på grundvattenområde vid Åsbackavä-

gen.

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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49 §. 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 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 42, 43, 48, 49

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

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 44, 45, 46, 47
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.


