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15 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Carl-Johan Enroth till protokolljustera-
re.
__________
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Dnr: TILLST 1/2018

17 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av AA, djurstall

AA ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för verksamhet som
omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten Bygård RNr 10:16 i Söder-
by by i Kronoby kommun, adress Merjärvvägen 436, 68500 Kronoby.

Tillståndsplikt

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

Tillståndsmyndighetens behörighet

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

Tidigare tillstånd

Ansökan gäller befintlig verksamhet. Miljötillstånd för verksamheten har inte behövts tidigare.
Sedan miljöskyddslagen förnyades år 2014 krävs miljötillstånd för djurstall med en djur-
mängd som överstiger gränsen för tillståndsplikt och som saknar beslut som motsvarar ett
miljötillstånd. Kommunens miljötillståndsmyndighet har därför, med hänvisning till ändringar-
na i lagstiftningen, i 20 § 21.3.2017 ålagt AA att ansöka om miljötillstånd senast 31.12.2017.

Placering

Gården ligger i Merjärv by, på oplanerat, jord- och skogsbruksdominerat område ca 150-200
m nordost om Kronoby å. På den norra sidan ca 800 m från gården finns Storåsens viktiga
grundvattenområde. Inom en radie på 500 m från driftscentret finns 7 bostadshus som bebos
av utomstående, samt Merjärv byahem. Det närmaste grannbostadshuset finns på ca 205-
215 m avstånd från djurstallen. Sökandens bror bygger ett bostadshus på ca 130 m avstånd
från det närmaste gödsellagret och ca 200 m från mjölkkostallet. Placeringen framgår av bi-
laga 1 och 2/17 § av 27.3.2018.

Verksamhetens nuläge

På lägenheten finns en mjölkladugård och ett kvigstall med plats för 65 st mjölkkor, 25 st
kvigor 12-24 mån., 16 st kokalvar 6-12 mån. och 13 st kalvar < 6 mån.. Utgödslingen från
mjölkkostallet sker i huvudsak som flytgödsel. Alla mjölkkor samt 14 kvigor 12-24 mån. hör till
flytgödselsystemet. För lagring av flytgödseln finns en öppen flytgödselbehållare, en öppen
pumpbrunn samt en täckt fallbrunn med lagringsvolym 1580, 175 resp. 20 m3, totalt 1775 m3.
Tvärkulverten är 6,4 m3. Sökanden har även tillgång till en hyrd brunn för lagring av 340 m3

flytgödsel. Den sammanlagda lagringskapaciteten blir ca 2121 m3. De öppna flytgödselbehål-
larna fylls på nerifrån.
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Gödseln från 8 kokalvar 6-12 mån. och 13 kalvar < 6 mån. i mjölkkostallet hanteras som torr-
gödsel med urin uppsugen i strö. I kvigstallet vistas alla djur; 11 kvigor 12-24 mån. och 8
kokalvar 6-12 mån. på helströbädd, som tas ut 5 gånger per år. Torr-/strögödseln lagras på
två befintliga gödselplattor utan tak, volym 467 och 290 m3, totalt 757 m3. Vid gödselplattorna
finns brunnar för uppsamling av gödselvatten, 3,5 resp. 2,0 m3.

Planerade åtgärder

Mindre ändringar planeras inne i mjölkladugården år 2018. Nya gödselskrapor och en mjölk-
ningsrobot installeras. Inga ändringar görs i antalet djur som hålls på gården.

Uppgifter om verksamheten

Alla djurgrupper > 6 mån. är på bete minst 4 månader om året. Betesarealen är 8 ha, och
ligger i anslutning till djurstallen. Vid utgångarna finns fast underlag. Betesmarken gränsar till
Kronoby å. Djuren är under betesperioden ute dygnet runt. På betesmarken finns dricksvat-
ten i ett vattenkar med flottör, men ingen fast utfodringsplats.

Avloppsvattnet från mjölkrummet (ca 150 m3/år) samt övrigt avloppsvatten (ca 50 m3/år) leds
till en av flytgödselbehållarna. WC:n är inte i bruk.

Årligen rundbalas ca 1000 t förtorkat ensilagefoder. Balarna öppnas på foderbordet eller i
den takförsedda plansilon. Ca 500 ton förtorkat ensilage per år tillverkas i plansilon. Press-
vätska från foderbordet leds till en gödselbehållare och från plansilon till en sluten brunn (1,0
m3). Ca 500 ton förtorkat ensilage tillverkas också i stackar, enligt Valios anvisning om lag-
ring i stuka. Pressvätska från stackarna tas tillvara och leds till en sluten brunn.

För spridning av gödsel står 102,62 ha åker till förfogande, varav 27,48 ha är egen och 75,14
ha är arrenderad. Spridningsarealerna är inte belägna på viktiga grundvattenområden. Göd-
seln sprids på våren, sommaren och hösten. Svämgödsel sprids med myllningsaggregat.

Gården har två egna bränslecisterner, vars volym är 1500 och 3000 l. Cisternerna är place-
rade ovan jord på underlag av krossgrus. De är försedda med lås och spärrmekanism för
hävert. Den mindre cisternen är varken dubbelmantlad eller utrustad med skyddsbassäng
men kommer inom kort att ersättas med en ny som fyller dagens krav. Den större cisternen
är nyare och dubbelmantlad. Överfyllnadsskydd och läckagealarm saknas.

På gården förvaras andra oljeprodukter högst 200 l i en byggnad med betonggolv utan av-
lopp.

Foderkonserveringsmedel förvaras i 1000 liters containers i maskinhall, max 6000 l hålls i
lager samtidigt. Gödselmedel, max 26 ton, lagras på lastpallar i maskinhall eller plansilo.
Växtskyddsmedel lagras inte på gården, entreprenörer anlitas. Djurläkemedel förvaras i lås-
bart skåp. Tvättmedel, max 80 l, samt desinfektionsmedel, max 25 l, lagras i ladugårdens
förråd, som har betonggolv.

Döda djur, ca 3 st/år, skickas till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Gamla mediciner och
nålar förs till apoteket. Förstört foder lagras på gödselplatta. Övrigt avfall förs till Ekorosk.
Spillolja samlas ca 80 l/år. Plast- och energiavfall bildas ca 1400 kg/år.
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Hushållsvatten levereras av Kronoby Vatten och Avlopp Ab.

Trafik till och från lägenheten sker i form av mjölktransport 3-4 ggr/vecka, förmedling 20
ggr/år, slaktdjurtransport 6 ggr/år, fodertransport 18 ggr/år, hämtning av döda djur vid behov
samt gödseltransport vår, sommar och höst.

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd har inkommit till miljökansliet
2.1.2018. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden
12.1-12.2.2018. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 10.1.2018. Under
fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionens avgörande

Tillståndssektionen beviljar AA miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för verksamhet
som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på lägenheten Bygård RNr 10:16 i
Söderby by i Kronoby kommun, adress Merjärvvägen 436, 68500 Kronoby. Miljötillståndet
gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 65 st mjölkkor, 25 st kvigor 12-24 mån.,
16 st kokalvar 6-12 mån. och 13 st kalvar < 6 mån.. Djurstallen och gödsellagren är placera-
de i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

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

a) För flytgödsel från 65 mjölkkor (25,5 m3/djur)och 14 kvigor 12-24 mån. (8,5
m3/djur), behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst 1 777 m3.

b) För torrgödsel med urin uppsugen i strö från 11 kvigor 12-24 mån. (13,4
m3/djur), 16 kokalvar 6-12 mån. (9,7 m3/djur) samt 13 kalvar < 6 mån. (8,9
m3/djur) behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst 418 m3.

2. Tvättvatten från djurstallen (ca 200 m3/år) ska ledas till en av flytgödselbehål-
larna. Ifall WC:n tas i bruk ska avloppsvattnet därifrån ledas till en annan sluten be-
hållare, 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 ska för att minska luktolägenheterna fyllas på nerifrån.
Flytgödseln ska ha flytande täcke; ytskorpa eller t.ex. torv, polystyrengranulat eller
lättgrus, och behållarna ska vid behov förses med fast tak, t.ex. presenning. Flytgöd-
seln ska röras om så lite som möjligt, och temperaturen ska hållas så låg som möjligt.
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4. Gödselbehållare utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets
byggnadsdirektiv. Stängslen ska underhållas så att risken för att människor eller djur
hamnar 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. Vid behov ska torrgödseln 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 för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är be-
lagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sön-
der. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägs-
nas och området städas. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt ämne spridas för att
förhindra uppkomst av lukt och flugor.

7. Pressvätska från ensilage (ca 100 m3/år) ska tas tillvara. Rundbalar ska öppnas
på tätt underlag och får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken. Stukor för en-
silering ska byggas på tät grund på en minst 0,5 mm tjock plastmembran och press-
vätskan ska ledas till en tätslutande behållare. Fogningen mellan behållaren och bot-
tenplasten ska vara tät. Stukorna ska placeras tillräckligt långt bort från vattentäkter,
brunnar, vattendrag och utfallsdiken samt från grannarnas bostadshus.

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
åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 4,5 kokal-
var 6-12 mån. samt 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 65 mjölkkor, 25 kvigor 12-24
mån., 16 kokalvar 6-12 mån. och 13 kalvar < 6 mån. minst 61,88 ha.

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

10. Beteshagen ska skötas så att risken för förorening minimeras. Djurens gångväg
till betet och djurens uppsamlingsområden ska ha tillräckligt fast och torr botten. Från
dessa områden bör gödseln avlägsnas regelbundet.

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

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

13. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att
olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. Kärl som används för förvaring av kemi-
kalier bör vara försedda med lock och märkta med uppgifter om innehållet. Utomhus
och ovan jord belägna bränslecisterner skall vara dubbelmantlade eller placeras i en
takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Cisternerna
skall vara utrustade med överfyllnadsskydd 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.

14. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten el-
ler mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller
kvalitet skiljer sig från det normala, 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.

15. Tillståndsmyndigheten ska underrättas om väsentliga förändringar i verksamhe-
ten. Tillståndsmyndigheten ska även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre
tid eller upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som
ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verk-
samheten krävs nytt tillstånd.

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 (1-2, 5-14) har getts för att hind-
ra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemika-
liehanteringen (3-7, 9-13) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannar-
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na oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts
att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (15).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala
omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Enligt
anvisningen bör ett nytt djurstall av den storlek som ansökan gäller (522 djurenheter) som
byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 180-
270 m, beroende på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området
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.

Inget av de närmaste grannbostadshusen är beläget på ett kortare avstånd från djurstallen
än det rekommenderade skyddsavståndet 180 m. Den närmaste utomstående grannens
bostadshus finns på ca 205 m avstånd. Sökandens bror uppför ett nytt bostadshus ca 130 m
från flytgödselbehållaren. Området är utpräglad jord- och skogsbruksbygd utanför planeom-
råde. Ansökan gäller befintlig verksamhet. I miljötillståndet har ställts krav på att flytgödsel-
behållarna skall vara försedda med fast tak eller flytande täcke för att säkerställa att oskäliga
luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln ska 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 torrsub-
stanshalt, 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 tillståndsbestämmel-
serna. Inga klagomål har gjorts gällande den tidigare verksamheten. Inga anmärkningar har
inlämnats med anledning av ansökan.

Med beaktande av avstånden, de lokala förhållandena och tillståndsbestämmelserna, bedö-
mer 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 § miljöskyddslagen.

Eftersom ansökan gäller befintlig verksamhet och det har varit möjligt att informera om ansö-
kan per brev samt på kommunens anslagstavlor och webbplats, har annonsering om offent-
liggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 34, 39, 43-44, 48-49, 52, 58,
70, 83-85, 87-88, 96, 155, 156, 170, 172, 190, 191, 198, 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
Statsrådets förordning om avfall (179/2012) §§ 4, 7
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014)
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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 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.
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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: MILJ 3/2009

18 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Henning Huldén & Söner Ab, sten-
brytning, kross och asfaltstation, Emet

Miljönämnden beviljade i 33 § 7.5.2009 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för sten-
brytning, krossning samt tillverkning av beläggningsmassor (asfalt, oljegrus) på lägenheten
Emetåsen RNr 1:156 i Terjärv by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 26.6.2009 och
gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 15 000 ton asfalt, max. 15 000 ton olje-
grus samt max. 130 000 ton stenmaterial per år.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

”
19. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall

framgå:

- verksamhetens omfattning (producerade mängder stenmaterial och beläggningsmassor)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammavskiljare, dub-

belt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO2, NOx, CO2

och partiklar per år
- uppgifter om avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leveransplats)
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.

Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regiona-
la miljöcentralen senast den 1 mars.

Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart
femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljötillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2017 inlämnats
till miljökansliet 8.3.2018, bilaga 1/18 § av 27.3.2018. Enligt rapporten har varken krossning
eller tillverkning av beläggningsmassor utförts under året. Enligt senare inkomna uppgifter
har ca 75 000 ton berg sprängts. Av rapporten framgår uppgifter om använda bränslen och
smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna. Beträffande luftutsläpp
konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller kraven enligt EURO5-normen
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motor-
fordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon). Inga observe-
rade läckage finns att rapportera.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s
verksamhet på lägenheten Emetåsen RNr 1:156 har bedrivits i enlighet med miljötillståndet
under år 2017. Årsrapporten antecknas för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 7/2009

19 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/Henning Huldén & Söner Ab, sten-
brytning, kross och asfaltstation samt behandling och återvinning av avfall, Kro-
noby

Miljönämnden beviljade i 41 § 16.6.2009 Henning Huldén & Söner Ab miljötillstånd för bryt-
ning och krossning av berg och sten, tillverkning av beläggningsmassor (asfalt, oljegrus)
samt för behandling och återvinning av avfall (bygg- och rivningsavfall, stubbar och ris) på
lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 i Hopsala by i Kronoby
kommun. Beslutet vann laga kraft 24.7.2009 och gäller till 31.12.2019.

Enligt miljötillståndet får på området tillverkas max. 110 000 ton stenmaterial per år. Högst
5 000 ton avfall får behandlas och återvinnas.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelser:

”
13. De avfallspartier som tas emot och krossas bör granskas med avseende på avfallets kvalitet.

Partier som genom ytlig granskning visar sig innehålla orenheter får inte tas emot. Vid kross-
anläggningen får inte tas emot sådant betongavfall, som inte lämpar sig som råvara för kross
att användas inom markbyggnad. Sådant betongavfall är t.ex. PCB-innehållande fogmassor
från betongelement, kreosotinnehållande vattenisoleringsmassor, asbestinnehållande mine-
ritskivor, oljig betong och betong innehållande impregnerat trä.

Tillståndsinnehavaren bör ha ett kvalitetssäkringssystem och systematiskt kontrollera kvalite-
ten på det krossade betongavfallet i enlighet med Statsrådets förordning om återvinning av
vissa avfall i markbyggnad (591/2006). En plan över kvalitetssäkringssystemet skall inlämnas
till miljönämnden för godkännande senast 31.12.2009. De erhållna kvalitetsuppgifterna skall
på begäran ges åt användaren.

23. Verksamhetsidkaren skall föra bok över verksamheten på området. Ur bokföringen skall fram-
gå:

- verksamhetens omfattning (produktionsmängder)
- det mottagna avfallets mängd, kvalitet och ursprung
- det krossade/sorterade avfallets leveransplats, materialets kvalitet samt levererad mängd
- uppgifter om kvalitetskontrollen (provtagningsmetod, provets storlek, provtagningsdatum,

analysresultat, avvikelser i kvaliteten)
- uppgifter om icke återanvändbart avfall som uppstår i verksamheten (typ, mängd, leve-

ransplats)
- uppgifter om använda bränslen (mängd, typ och svavelhalt) samt smörjoljor (mängd)
- uppgifter om skyddsnivån på de mobila anläggningar som använts (dammavskiljare, dub-

belt hölje osv.)
- uppgifter om kontroll av luftutsläpp, beräknade eller uppmätta mängder SO2, NOx, CO2

och partiklar per år
- observerade olje- eller andra läckage och andra störningar i verksamheten

Ett sammandrag av bokföringen skall tillställas miljönämnden årligen senast den 1 mars.
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Den årliga mängden använd tung brännolja och dess svavelhalt skall anmälas till den regiona-
la miljöcentralen senast den 1 mars.

Planen för hantering av utvinningsavfall skall utvärderas och vid behov justeras minst vart
femte år och tillsynsmyndigheten underrättas om detta.”

I enlighet med miljötillståndet har ett årssammandrag över verksamheten år 2017 inlämnats
till miljökansliet 8.3.2018, bilaga 1/19 § av 27.3.2018. Enligt rapporten har inget bergsmateri-
al krossats under året. Inget avfallsmaterial har tagits emot. Enligt senare inkomna uppgifter
har ingen bergsbrytning förekommit under året. Av rapporten framgår uppgifter om bränslen
och smörjoljor, samt om åtgärder för att minska dammolägenheterna då verksamheten är i
gång. Beträffande luftutsläpp konstateras att maskinerna som används i verksamheten fyller
kraven enligt EURO5-normen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007
om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och
lätta nyttofordon). Enligt rapporten finns inga observerade läckage att rapportera.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av uppgifterna och konstaterar att Henning Huldén & Söner Ab:s
verksamhet på lägenheterna Vargåsskiftet RNr 110:2 och Vargåsskifti RNr 7:78 har bedrivits
i enlighet med miljötillståndet under år 2017. Årsrapporten antecknas för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 9/2008

20 §. MILJÖTILLSTÅND Årssammandrag 2017/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 14.2.2018 lämnat in ett sammandrag över verksamheten vid fabri-
ken år 2017, bilaga 1/20 § av 27.3.2018. Uppgifter om mängden använda råmaterial, kemi-
kalier, bränsle och el, produktionsmänger, samt om mängden uppkommet avfall av olika ty-
per och hur de har behandlats, har bokförts. Produktionsmängden har 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-
ernas och avloppssystemets skick (granskning och tömning), samt uppgifter om vattenför-
brukningen och mängden avloppsvatten.
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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, 5.12.2017. Analysresultaten visar att för vissa parametrar; fasta partiklar, grumlighet,
aluminium, mangan och oljekolväten C11-C23, är halterna i det utgående vattnet högre än i
det obehandlade processvattnet. Samma sak noterades år 2016 för CODCr, oljekolväten C6-
C10 samt naftalen, år 2015 för fasta partiklar, grumlighet, klorid, sulfat, aluminium och man-
gan, samt år 2014 för totalhårdhet, klorid samt formaldehyd. Halterna i det utgående vattnet
år 2017 är i stora drag på samma nivå som under tidigare år, men variationer förekommer
mellan åren. Halten av fasta partiklar och kalcium samt värdena för grumlighet och totalhård-
het är år 2017 högre än någonsin tidigare, sedan provtagningen började år 2009. Vattenför-
brukningen och mängden avloppsvatten som leds till dike är också större än tidigare.

Miljötillståndet som gäller Oy Tara-Element Ab:s verksamhet är i kraft tillsvidare. Enligt till-
ståndet skulle en ansökan om översyn av tillståndsbestämmelserna lämnas in till miljönämn-
den 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.

Enligt en senare ändring av miljöskyddslagen (437/2017), som trädde i kraft 1.9.2017, ska
permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter i fortsättningen regi-
streras. Tillståndsplikten förblir i kraft tills en ny statsrådsförordning gällande miljöskyddskra-
ven för dessa verksamheter färdigställs och träder i kraft.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen 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 an-
tecknas för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 11/2017

21 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/BB

Miljökansliet har sedan sommaren 2015 upprepade gånger kontaktats gällande vattenkvalite-
ten i Krokviksbäcken i Kronoby. Bäcken rinner nedanom BB:s gård mot riksväg 8 och ut i
Kronoby å. Vattnet är tidvis svart och luktar illa. Problemen har kunnat härledas till ensilage-
tillverkningen vid BB:s gård och läckage av pressvätska från plansilon. Enligt miljötillståndet,
som miljönämnden har beviljat i 37 § 14.6.2006, ska pressvätska från ensilagetillverkningen
ledas till flytgödselbehållare eller till annan vattentät brunn och tas tillvara så att den inte för-
orsakar förorening av yt- eller grundvatten.

Ärendet har utretts och behandlades i tillståndssektionen i 44 § 13.12.2017. Tillståndssektio-
nen beslöt att ålägga BB att göra upp en plan över vilka åtgärder man kan vidta för att för-
bättra tillvaratagandet av pressvätska från ensilagetillverkningen och förhindra ytterligare
läckage. Planen skulle inlämnas till tillståndssektionen för godkännande senast 28.2.2018.

En åtgärdsplan har inlämnats inom utsatt tid. En kompletterad version av planen bifogas som
bilaga 1/21 § av 27.3.2018.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av åtgärdsplanen som BB har lämnat in och gör en bedömning av
om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga och kostnadseffektiva.

BESLUT:

Tillståndssektionen tog del av åtgärdsplanen i bilaga 1/21 § av 27.3.2018 och diskute-
rade vilken effekt de föreslagna åtgärderna kan ha.

Enligt planen (prioritet 1) byts dräneringsbrunnen på den sydöstra sidan om plansilon
ut till en ny, större brunn med volym 9-10 m3. I brunnen är det möjligt att dämma upp
1,5-2 m3 om det visar sig att pressvätska kommer ut via dräneringssystemet.

Som andra åtgärd föreslås i planen (prioritet 2) att rör installeras vid plansilons öppna
kortända, för att samla upp regnvatten som samlas ovanpå plasten som täcker fodret.
Regnvattnet leds via ett rör ut i öppet dike. Under perioder då ensilage tillverkas och
3-4 veckor efteråt leds inget ut via detta rörsystem, utan pressvätska och regnvatten
från plansilon rinner ut på plattan framför silon och ner i en brunn med gallerlock.
Pressvätskan och regnvattnet leds därifrån vidare till en svämgödselbehållare. Då en-
sileringsperioden är förbi och pressvätska inte längre uppstår ändras utloppet från
brunnen så att vattnet leds till öppet dike. Enligt planen byts brunnen ut till en ny
plastbrunn för att minimera risken för läckage.

Tillståndssektionen bedömde att den mest akuta åtgärden är att förbättra systemet
som tar hand om dräneringsvattnet runt plattan. Tillståndssektionen beslöt att ålägga
BB att genomföra åtgärden som benämns prioritet 1 i planen så fort som möjligt, se-
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nast 1.6.2018. Mark som är förorenad av pressvätska bör grävas bort och bytas ut till
ren jord i samband med att brunnen byts ut.

Tillståndssektionen utvärderar vilken effekt bytet av dräneringsbrunnen och avlägs-
nandet av förorenad jord har haft då årets ensilagetillverkning har avslutats, och fattar
då beslut om eventuella ytterligare ålägganden.
__________
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Dnr: TILLST 12/2018

22 §. UTLÅTANDE Ansökan om miljötillstånd/Nymans Lantbruk Ab, djurstall

Nymans Lantbruk Ab har hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansökt om
miljötillstånd för utvidgning av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning med inriktning
på mjölkproduktion, på lägenheterna Nymark RNr 121:6, Lillindan RNr 121:1 och Flåttvik RNr
14:20 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Furuvägen 51, 68750 Småbönders. Kommu-
nens miljövårdsmyndighet ges möjlighet att ge ett utlåtande med anledning av ansökan se-
nast 4.4.2018.

Miljötillståndsansökan gäller tillbyggnad av en befintlig lösdriftsladugård samt byggande av
en ny ladugård för kalvar och en för kvigor. Efter utvidgningen kommer det att finnas plats för
351 mjölkkor, 255 kvigor och 125 kalvar under 6 månader i djurstallen. Miljötillståndet som
beviljades för verksamheten 2011 omfattar 132 mjölkkor, 93 kvigor och 53 kalvar under 6
månader.

Gödselhanteringen för mjölkkor och kvigor fungerar enligt flytgödselmetoden. För lagring av
flytgödsel finns sedan tidigare en egen samt en hyrd flytgödselbehållare (ca 2 640 och 1 300
m3) vid djurstallen samt två fjärrgödsellager (ca 1 320 m3/behållare). I samband med utvidg-
ningen byggs två nya öppna flytgödselbehållare (ca 3 200 m3/behållare) i anslutning till djur-
stallen. Den totala lagringsvolymen för flytgödsel kommer att vara ca 13 000 m3. Lagringsbe-
hovet är knappt 11 000 m3. Flytgödselbehållarna fylls i huvudsak på underifrån.

Kalvar under 6 månader vistas på ströbädd. För lagring av strögödseln byggs en ny gödsel-
platta med tak (ca 860 m3) på den norra sidan om den befintliga ladugården. Lagringsbeho-
vet för strögödsel blir ca 780 m3.

Tvättvatten från mjölkrummet (ca 800 m3/år) och övrigt tvättvatten från djurstallen leds till
flytgödselbehållarna. Avloppsvattnet från de sociala utrymmena leds till en sluten behållare
(15 m3).

För spridning av gödseln står 416,79 ha åkermark till förfogande. Arealbehovet torde uppgå
till knappt 350 ha. Enligt ansökan nermyllas gödseln direkt på åkern för att minska på lukt-
olägenheterna och förbättra näringsämnenas upptagning.

För tillverkning av förtorkat ensilage (6 000 ton/år) byggs en ny plansilo med fem avdelningar
(totalt 3 500 m2, 10 000 m3) på den sydöstra sidan om djurstallen. Pressvätskan leds enligt
ansökan till en sluten behållare (6 m3). Dessutom rundbalas förtorkat ensilage (3 000 ton/år).

Enligt ansökan ökar trafiken med 30 % som en följd av utvidgningen.

Verksamhetens placering framgår av kartorna i bilaga 1/22 § av 27.3.2018. Situationsplan
och övriga handlingar finns till påseende på sammanträdet. Verksamheten är belägen på
oplanerat område vid Furu i Småbönders. Inom en 500 m radie från Nymans Lantbruk Ab
finns ca 14 året runt bebodda bostadshus, förutom sökandens egna. Grannbostadshusen
finns i huvudsak på den södra och östra sidan om Nymans Lantbruk Ab, de två närmaste på
ca 230-250 m avstånd i sydlig riktning från det befintliga djurstallet. Avståndet från de nya



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
27.3.2018

Sida
2/41

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

3.4.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

djurstallen blir något tiotal meter längre. Området mellan dessa hus och djurstallen är öppen
åker. Avståndet från den planerade plansilon till de närmaste fast bosatta grannarnas bo-
stadshus blir ca 210-220 m, till närmaste fritidsbostad ca 160 m. I närheten finns även andra
djurgårdar med nötkreatur och får. Området är inte viktigt grundvattenområde. Avståndet till
Kronoby å är ca 500 m.

För att tillstånd ska kunna beviljas krävs enligt 49 § miljöskyddslagen (527/2014) att verk-
samheten, med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller
tillsammans med andra verksamheter bl. a. medför olägenhet för hälsan, betydande förore-
ning av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt
besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden (en fastig-
het, byggnad eller lägenhet får inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar
fastigheter, byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är
skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller
annan motsvarande påverkan).

Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 ska lokala
omständigheter och omgivande markanvändning beaktas vid utvidgning av djurstall. Ett nytt
djurstall av den storlek som ansökan gäller (2 910,6 djurenheter) som byggs utanför drifts-
centrum, bör ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 360-470 m, beroen-
de på omständigheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och
skogsbruksområde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidg-
ning 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 inomhusluften behand-
las på annat sätt, frånluften avleds högt upp, kylningsteknik eller kemikalier för luktborttag-
ning från gödseln används, eller om optimeringsprogram vid planeringen av utfodringen an-
vänds.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av Nymans Lantbruk Ab:s ansökan om miljötillstånd för utvidgning
av verksamhet som omfattar nötkreaturshållning med inriktning på mjölkproduktion, på lä-
genheterna Nymark RNr 121:6, Lillindan RNr 121:1 och Flåttvik RNr 14:20 i Kortjärvi by, och
ger följande utlåtande:

Tillståndssektionen konstaterar att ett tiotal bostadshus finns på ett kortare avstånd från Ny-
mans Lantbruk Ab:s djurstall än det rekommenderade skyddsavståndet 360-470 m. De när-
maste 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 flytgöd-
selbehållare byggs i anslutning till djurstallen. 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 tillverkas 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 mjölk-, foder-, djur- och gödseltranspor-
terna ökar som en följd av större produktion.

Tillståndssektionen bedömer att det finns en uppenbar risk för att verksamheten, som den
framställs i ansökan, medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angåen-
de vissa grannelagsförhållanden. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt tidvis från en-
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silagefoder på plansilon, kan medföra olägenhet för de närmaste grannarna. Tillsammans
med bullret från den ökade trafiken kan besvären bli oskäliga. Ett miljötillstånd bör ges med
tillståndsbestämmelser, som säkerställer att besvären inte överstiger en acceptabel nivå.
Tillståndssektionen bedömer att det kan vara svårt att hitta sådana tillståndsbestämmelser,
som är tillräckliga för att kraven ska uppfyllas. Verksamhetens omfattning gör att den ofrån-
komligen kommer att påverka omgivningen. Ett alternativ, som åtminstone i någon mån
eventuellt kan underlätta situationen, är att överväga att flytta plansilon längre bort från gran-
narnas 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. Krav
på fast tak över flytgödselbehållarna torde inte heller minska luktolägenheterna i någon stör-
re utsträckning, då nötflytgödsel bildar en naturlig skorpa på ytan som fyller i stort sett sam-
ma funktion som ett tak så länge den får vara orörd och gödseln fylls på underifrån. Det är
också tveksamt om man med tillståndsbestämmelser gällande utfodring, ventilation eller an-
nan teknisk utrustning kan minska verksamhetens påverkan på omgivningen. Trafiken kom-
mer hur som helst att vara livlig och vissa tider på året kommer transporter sannolikt att pågå
dygnet runt. Ifall man inte med tillståndsbestämmelser kan minska olägenheterna finns enligt
49 § miljöskyddslagen inte förutsättningar för att bevilja miljötillstånd för den ansökta utvidg-
ningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruksbygd, där
djurhållning 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 vindriktning. Inga klagomål gällande den tidigare verksamheten
har framförts till kommunens miljövårdsmyndighet.

Under diskussionen i tillståndssektionen föreslår Sören Dahlvik att utlåtandet ska formuleras
enligt följande:

Tillståndssektionen konstaterar att ett tiotal bostadshus finns på ett kortare avstånd från Ny-
mans Lantbruk Ab:s djurstall än det rekommenderade skyddsavståndet 360-470 m. De när-
maste 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 flytgöd-
selbehållare byggs i anslutning till djurstallen. 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 tillverkas 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 vis-
sa grannelagsförhållanden. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt tidvis från ensilage-
foder på plansilon, kan medföra olägenhet för de närmaste grannarna. Tillsammans med
bullret från den ökade trafiken kan besvären bli oskäliga. Ett miljötillstånd bör ges med till-
ståndsbestämmelser, som säkerställer att besvären inte överstiger en acceptabel nivå. Verk-
samhetens omfattning gör att den ofrånkomligen kommer att påverka omgivningen. Ett alter-
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nativ, som åtminstone i någon mån eventuellt kan underlätta situationen, 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 tek-
nisk utrustning kan minimera verksamhetens påverkan på omgivningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruksbygd, där
djurhållning 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 vindriktning. Inga klagomål gällande den tidigare verksamheten
har framförts till kommunens miljövårdsmyndighet.

Susanna Toivonen understöder Sören Dahlviks förslag.

Efter avslutad diskussion konstaterar ordföranden att omröstning ska verkställas, då det har
kommit ett understött förslag, som ska ställas mot miljövårdssekreterarens förslag. Till-
ståndssektionens medlemmar uppmanas att rösta JA för miljövårdssekreterarens förslag
eller NEJ för Sören Dahlviks förslag. Vid omröstningen gavs noll (0) JA-röster och fem (5)
NEJ-röster.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt Sören Dahlviks förslag och ger följande ut-
låtande:

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 djurstallen. 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
tillverkas 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 fram-
ställs i ansökan, kan medföra sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen
angående vissa grannelagsförhållanden. Lukt från djurstallen och gödsellagren, samt
tidvis från ensilagefoder på plansilon, kan medföra olägenhet för de närmaste gran-
narna. Tillsammans med bullret från den ökade trafiken kan besvären 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 eventu-
ellt kan underlätta situationen, är att överväga att flytta plansilon längre bort från
grannarnas hus. En flyttning av gödsellagren har knappast någon större effekt, då
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gödseln i så fall ska lastas och transporteras flera gånger, vilket ökar lukt- och buller-
olägenheterna. För att kunna bevilja miljötillstånd bör man se till att man med hjälp av
tillståndsbestämmelser gällande gödsellagring, utfodring, ventilation och annan tek-
nisk utrustning kan minimera verksamhetens påverkan på omgivningen.

Faktorer som talar för ett beviljande av tillstånd är att platsen är utpräglad jordbruks-
bygd, där djurhållning är en sedvanlig verksamhet. Ansökan gäller utvidgning av be-
fintlig verksamhet, som omfattar nötkreaturshållning. Nötkreatur anses förorsaka
mindre luktolägenheter än svin, höns eller pälsdjur. Bosättningen i närheten är i hu-
vudsak belägen ovanom djurstallen med avseende på vanligaste vindriktning. Inga
klagomål gällande den tidigare verksamheten har framförts till kommunens miljö-
vårdsmyndighet.
__________
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Dnr: TILLST 13/2018

23 §. MARKTÄKT Ansökan av Skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbotten anhåller om marktäktstillstånd på lägenheterna Laknäs,
288-408-6-10 och Emmes United, 288-408-5-42. Täkten är belägen bredvid Hiirenpato
skogsväg (enskild väg), ca 3 km söder om Emmes gårdsgrupp, Nedervetil. Karta bifogas
som bilaga 1/23 § av 27.3.2018. Täktområdets areal är ca 0,3 ha.

Man ansöker om att under 2 års tid ta ca 5 000 m³ sand/grus för grundförbättring av skogs-
vägen. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 1-2 m och tagningsdjupet kommer att vara
cirka 3 m över grundvattenytan. På området finns inga fornlämningar eller hinder enligt mark-
täktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell
naturförekomst. Täktområdet ligger inte på viktigt grundvattenområde och täkten gränsar till
flera befintliga marktäkter i området. Avståndet till närmaste fritidsbostad vid sjön Nuolinen är
ca 750 m. Avståndet till Bläckisåsens grundvattenområde är ca 350 m. Inga brunnar finns i
närheten.

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

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Skogsvårdsföreningen Österbotten
tillstånd till täktverksamhet för tagande av ca 5 000 m³ sand/grus på ett ca 0,3 ha stort mar-
kområde underlydande lägenheterna Laknäs, 288-408-6-10 och Emmes United, 288-408-5-
42 enligt uppgjord marktäktsplan. Täktverksamheten får bedrivas under två års tid till den
31.5.2020.

För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:

1. 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.

2. Ytjorden bör jämnas ut i slänterna samt täktbotten bör uppjämnas.

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

4. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankde-
position eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs
senast 30.9.2020. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 250
euro.
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För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 5 000 m³ marksubstans, 300 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 14/2018

24 §. BYGGLOV Ansökan av Kronobynejdens Saabentusiaster r.f.

Kronobynejdens Saabentusiaster r.f. ansöker om bygglov för uppförande av en lagerhall på
lägenheten SamHile RNr 33:18 i Ytterbråtö by, i Kronoby, adress Boholmsvägen 16, 68500
KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Byggnadens användningsändamål är lagerhall.

Byggnadens våningsyta är 874 m2 och volymen är 2900 m3.

Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Byggnadsingenjör Juha Kauppinen fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbete-
na.

Planläggare Dan Stenlund har konstaterat att ingen planeringsbehovsbedömning behöver
göras då det gäller kompletterande bebyggelse på samma tomt.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/24 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragnings-
listan som bilaga 2/24 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Grundundersökning skall utföras innan byggnadsarbetena inleds.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena
inleds.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 15/2018

25 §. BYGGLOV Ansökan av Mty Granbacka

Mty Granbacka ansöker om bygglov för uppförande av en lagerhall på lägenheten Grannöt
RNr 1:167 i Terjärv by, i Granöby, adress Ranivägen 207, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

På byggnadsplatsen finns sedan tidigare ladugård, maskinhall mm.

Byggnadens användningsändamål är strölager.

Byggnadens våningsyta är 400 m2 och volymen är 2400 m3.

Inga rågrannarna har hörts.

Byggnadsingenjör Juha Kauppinen fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbete-
na.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/25 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragnings-
listan som bilaga 2/25 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena
inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 16/2018

26 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD

CC och DD ansöker om bygglov för tillbyggnad av bostadsbyggnad med inglasat uterum på
lägenheten Klubb RNr 16:2 i Överbråtö by, vid Fröjdö, adress Fröjdövägen 224, 68500
KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Tillbyggnadens användningsändamål är inglasat uterum.

Tillbyggnadens våningsyta är 20 m2 och volymen är 85 m3.

Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Byggnadsingenjör Stig Sundqvist fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/26 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragnings-
listan som bilaga 2/26 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 17/2018

27 §. BYGGLOV Ansökan av EE

EE ansöker om bygglov för uppförande av strölager på lägenheten Björkliden RNr 121:4 i
Hästbacka by, i Kolam, adress Kolamvägen 407, 68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Byggnadens användningsändamål är strölager.

Byggnadens våningsyta är 202 m2 och volymen är 1100 m3.

Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.

Byggmästare Lars Frände fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/27 § av 27.3.2018. Karta bifogas till föredragnings-
listan som bilaga 2/27 § av 27.3.2018.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Konstruktionsritningar med hållfasthetsberäkningar skall uppgöras innan byggnadsarbetena
inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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28 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande gällande användande av husbåt som övningsobjekt för brandkåren

 Eurofins Ahma Oy, Eurofins Nab Labs Oy, Pöyry Finland Oy, Kokemäenjoen vesistön
vesiensuojeluyhdistys r.y.

o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab 21.2.2018, slamanalys
22.2.2018

o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy 22.2.2018
o Belastningskontroll, Alholmens Kraft Oy Ab, Länkkyjärvenneva torvproduk-

tionsområde, (Samkontrollen av Perho å) 27.2.2018
o Årsrapport 2017, Alholmens Kraft Oy Ab, belastningskontroll från Perho och

Kelviå åars vattendragsområden
o Årsrapport 2017, Terjärv Frys Ab, avloppsvatten- och vattendragskontroll
o Årsrapport 2017, Finavia Oyj, kontroll av yt- och grundvatten vid Karleby-

Jakobstad flygstation

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Beslut 7.3.2018 gällande godkännande av kontrollprogrammet för havsområdet

utanför Jakobstad (Samkontrollen av havsområdet i Jakobstad)
o Utlåtande 21.3.2018 om vattenskyddsplan för dikning, Vandmossen iståndsätt-

ningsdikning, vattnet rinner ut i Roulubäcken och vidare till Perho å

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 3 st.

 Kurser
o Maatalouden viranomaispäivät, Tammerfors, 17-18.4.2018
o Kuntien 9. ilmastokonferenssi, Helsingfors-Tallinn, 16-17.5.2018

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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29 §. 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: 15, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 29

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 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

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: 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27
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.


