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Karin Björkgård, miljövårdssekreterare 
 

Sammanträdestid Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 18.00-20.05 
 

Sammanträdesplats Restaurang Marina´s, Terjärv 
 

Ärendets 
nummer 
 

Ärende  

 
82 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
83 §. PROTOKOLLJUSTERING 
84 §. BYGGLOV Ansökan av AA, fritidsstuga 
85 §. BYGGLOV Ansökan av BB och CC, strandbastu 
86 §. BYGGLOV Ansökan av DD och EE, bostadsbyggnad 
87 §. MARKTÄKT Ansökan av FF, Korvenpostuna/Hirsibacken 
88 §. TILLSYN Hantering av hästgödsel, GG 
89 §. SKRIVELSE Dammolägenhet längs Hästövägen i Kronoby 
90 §. UTLÅTANDE Ansökan för översyn av de till regleringen av sjögruppen i 

Perho ås mellersta del hörande tillståndsvillkoren och för ändring av de till 
byggandet av Säksfors fiskväg hörande tillståndsvillkoren 

91 §. BESLUT Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invallning har 
förorsakat efter år 1996 

92 §. BESLUT Översyn av de ersättningar, den fiskerihushållningsavgift och de 
åtgärdsförpliktelser som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön 

93 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
94 §. BYGGLOV Ansökan av HH, bostadsbyggnad 
95 §. BYGGLOV Ansökan av HH, garage samt biltak 
96 §. BYGGLOV Ansökan av II, bostadsbyggnad 
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82 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför. 
 
Tillståndssektionen beslöt att behandla 94, 95 och 96 §§ efter 86 §. 
__________ 
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22.10.2018 
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Nämnd Kommun- 
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Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

83 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen utsåg Susanna Toivonen och Per-Emil Sandstedt till protokollju-
sterare. 
__________ 
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Dnr: TILLST 51/2018 
 
 
84 §. BYGGLOV Ansökan av AA, fritidsstuga 

Flyttning av en gammal bod (sädesbod), kommer att användas som fritidsstuga. 
 
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. 
 
Ingen ansvarig arbetsledare behövs, byggnaden flyttas till byggnadsplatsen. 
 
Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/84 § av den 16.10.2018.  
 
Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/84 § av den 16.10.2018. 
 
BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov. 
  
Brandinspektörens direktiv skall följas. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: TILLST 52/2018 
 
 
85 §. BYGGLOV Ansökan av BB och CC, strandbastu  

Uppförande av strandbastu. 
 
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.  
 
Byggmästare Sami Mäki fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena. 
 
Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/85 § av den 16.10.2018. 
 
Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/85 § av den 16.10.2018. 
 
BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.  
 
Brandinspektörens direktiv skall följas. 
 
Byggnadsarbetena får inte inledas innan kommunfullmäktiges beslut om den nya byggnads-
ordningen har vunnit laga kraft. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TILLST 53/2018 
 
 
86 §. BYGGLOV Ansökan av DD och EE, bostadsbyggnad  

Uppförande av bostadsbyggnad. 
 
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan.  
 
Byggnadsingenjör Kimmo Bodbacka fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbe-
tena. 
 
Planläggaren Dan Stenlund har konstaterat att ingen planeringsbehovsbedömning behövs. 
 
Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/86 § av den 16.10.2018. 
 
Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/86 § av den 16.10.2018. 
 
BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov. 
  
Brandinspektörens direktiv skall följas. 
 
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TILLST 54/2018 
 
 
87 §. MARKTÄKT Ansökan av FF, Korvenpostuna/Hirsibacken 

FF anhåller om marktäktstillstånd på lägenheten Christers, 288-409-5-29, Korvenpostu-
na/Hirsibacken, Nedervetil. Täkten är belägen bredvid Korvenpostvägen (enskild väg), ca 2 
km öster om Nedervetil centrum. Karta bifogas som bilaga 1/87 § av den 16.10.2018. 
 
Täktområdets areal är ca 0,6 ha. Man ansöker om att under 5 års tid ta ca 8 000 m³ sten-
grus. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 1-2 m och tagningsdjupet kommer att vara 
cirka 4 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. Avståndet till närmas-
te bostadshus vid Långbacka är ca 800m. Inga brunnar finns i närheten. 
 
Planläggaren har granskat planen och konstaterat att den är tekniskt rätt uppgjord. 
 
Grannarna har hörts per brev. En anmärkning har inlämnats med påpekande om att den en-
skilda vägen skall hållas i skick under täktverksamhetstiden. 
 
Ansökan har varit kungjord på anslagstavlan under tiden 7.9 - 8.10.2018. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen FF tillstånd till täktverksamhet för 
tagande av ca 8 000 m³ stengrus på ett ca 0,6 ha stort markområde underlydande lägenhe-
ten Christers, 288-409-5-29, vid Hirsibacken i Nedervetil, enligt uppgjord marktäktsplan. 
Täktverksamheten får bedrivas under fem års tid till den 30.11.2023. 
 
För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:  
 

1. Ifall täktverksamheten skadar Korvenpostvägen som leder till täktområdet eller vä-
gens trummor är sökanden skyldig att reparera skadorna.  

 
2. Täktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och ol-

jecisterner uppbevaras på området skall de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en tak-
försedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt 
underlag. Ifall utsläpp ändå sker skall räddningsverket samt miljökansliet genast un-
derrättas. 

 
3. En minkfarm finns vid Långbacka och buller bör undvikas under valpningstiden. 

 
4. Ytjorden bör jämnas ut i slänterna samt täktbotten uppjämnas efter avslutad täktverk-

samhet. 
 

5. Täktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken. 
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6. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankde-
position eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs 
senast 30.5.2024. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 500 
euro.  

 
För tillståndet gäller följande avgifter 
 
- granskningsavgift för högst  8 000 m³ marksubstans,      300 euro 
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.  
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TILLST 31/2018 
 
 
88 §. TILLSYN Hantering av hästgödsel, GG 

Tillståndssektionen beslöt i 59 § 19.6.2018 med stöd av 175 § miljöskyddslagen (527/2014), 
5 § statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 
(1250/2014) samt miljöministeriets miljöskyddsdirektiv för häststall 4.11.2003 att ålägga GG 
att se till att all hästgödsel som lagras på marken på adress X i Nedervetil körs bort för an-
vändning inom jordbruk eller trädgårdsodling utan dröjsmål, senast 30.9.2018. Miljökansliet 
har upprepade gånger sedan 2016 fått ta emot klagomål gällande problem med flugor i när-
heten av häststallet och uppmanat GG att köra bort gödseln från tomten. 
 
GG har per telefon 1.10.2018 meddelat att all gödsel har körts bort från tomten 29.9.2018. 
En grävmaskin och fyra traktorer var på plats. Enligt grävmaskinsföraren var mängden göd-
sel ca 10 m3. Fyra jordbrukare tog emot gödseln för användning på odlingsmark. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen konstaterar att hästgödseln som har lagrats på adress X i Nedervetil har 
körts bort för användning enligt givna direktiv. Tillståndssektionen förklarar tillsynsärendet 
avslutat.  
 
Om hästar fortsättningsvis hålls på tomten ska gödseln lagras på en tät gödselplatta, ett tätt 
flak eller ett motsvarande underlag som står under tak eller som täcks med en presenning. 
 
BESLUT:  
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TILLST 55/2018 
 
 
89 §. SKRIVELSE Dammolägenhet längs Hästövägen i Kronoby 

Boende längs Hästövägen i Kronoby har lämnat in en skrivelse daterad 10.9.2018 till miljö-
kansliet. I skrivelsen påtalas Hästövägens dåliga skick och dammolägenheter som förekom-
mer. Man vänder sig till miljömyndigheterna för att få hjälp med att få Hästövägen i ett sådant 
skick att man kan ta sig fram säkert och få leva i en hälsosam dammfri miljö. Skrivelsen bifo-
gas som bilaga 1/89 § av 16.10.2018. 
 
I ett e-postmeddelande 4.10.2018 klargör undertecknarna att dammet längs Hästövägen är 
ett årligt återkommande problem som kvarstår och har förvärrats med åren. Det är med 
andra ord inte ett problem som har berott enbart på den torra väderleken sommaren 2018. 
De som inlämnat skrivelsen anser att dammet påverkar hälsan hos människor och djur och 
försämrar boendemiljön på många olika sätt. 
 
Miljövårdssekreteraren har noterat kraftig dammbildning längs Hästövägen sommaren 2018. 
 
Exponering för små partiklar är den huvudsakliga orsaken till de hälsorisker som luftförore-
ningar medför. Partiklarna innehåller skadliga ämnen som transporteras in i andningsvägar-
na och orsakar bl.a. förändringar i lungorna. De överförs även delvis till blodomloppet och 
vidare till andra delar av kroppen, t.ex. till hjärtmuskeln och hjärnan. Partiklarna ökar också 
risken för hjärtsjukdomar och sjukdomar i cirkulationsorganen. Hälften av de halter av små 
partiklar som påträffas i luften i Finland kommer som långväga gränsöverskridande förore-
ningar och hälften från finländska utsläppskällor. Av de inhemska källorna till utsläpp av små 
partiklar står vägdamm för 10 %. För att reducera hälsoriskerna av luftföroreningar bör man 
framförallt minska utsläppen av små partiklar. Med nationella åtgärder kan man minska ut-
släppen bl.a. från trafiken. (hänv. Luftföroreningarnas hälsoeffekter, Miljöministeriets rappor-
ter 2016). 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Kronoby kommuns miljövårdsmyndighet, tillståndssektionen,  konstaterar med hänvisning till 
Miljöministeriets rapport att de hälsorisker som vägdamm förorsakar är betydande och bör 
tas på allvar. Tillståndssektionen konstaterar att den dammbildning som förekommer längs 
Hästövägen tidvis är mycket kraftig och bedömer att dammet kan förorsaka risk för hälsan. 
Dammet medför utan tvekan en betydande olägenhet för de boende längs vägen och för-
sämrar deras livsmiljö. 
 
Tillståndssektionen uppmanar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, an-
svarsområdet för trafik och infrastruktur, att vidta åtgärder för att effektivera dammbindningen 
på Hästövägen i Kronoby från och med sommaren 2019. 
 
Tillståndssektionen tar inte ställning till vägens skick i övrigt utan överför den delen av ären-
det till tekniska och miljönämnden. 
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BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
_________ 
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Dnr: TILLST 49/2018 
 
 
90 §. UTLÅTANDE Ansökan för översyn av de till regleringen av sjögruppen i Perho 

ås mellersta del hörande tillståndsvillkoren och för ändring av de till byggandet 
av Säksfors fiskväg hörande tillståndsvillkoren 

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra 
Österbotten ansöker om översyn av tillståndsvillkoren i vattentillståndet som gäller reglering-
en av sjögruppen i Perho ås mellersta del i enlighet med tillståndsvillkor 17) i Västra Finlands 
miljötillståndsverks beslut nr 175/2007/3. Tillståndsinnehavaren skulle enligt villkoret lämna 
in en ansökan för översyn av tillståndsvillkoren för korttidsregleringen före 31.12.2017. Till 
ansökan skulle bifogas resultaten från de kontroller som avses i tillståndsvillkor 13) för kon-
trollperioden 2009-2017 gällande bl.a. hydrologi, vattendragets status, vattenkvalitet, utrot-
ningshotade djur- och växtarter vid åns stränder, Isosaari översvämningslund och Kaitfors 
lund, fisk-, nejonögon- och kräftbestånd samt uppföljning av fisket av dessa och resultaten av 
fiskeriekonomiska vårdåtgärder.  
 
Sökanden ansöker samtidigt om översyn av tillståndsvillkoren i Västra Finlands miljötill-
ståndsverks beslut nr 64/2004/3 gällande byggande av Säksfors fiskväg, på grund av att 
man upptäckt brister i hur fiskvägen fungerar. Sökanden ansöker dessutom om ändring av 
tillståndsvillkor 12) i Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland beslut nr 75/2015/2 
som gäller ändring av överflyttnings- och utplanteringsskyldigheten av nejonögon. 
 
Ansökan innehåller förslag till översyn av tillståndsvillkor 6), 12), 13) och 17) i beslut nr 
175/2007/3 och tillståndsvillkor 1), 6) och 8) i beslut nr 64/2004/3 samt ändring av tillstånds-
villkor 12) i beslut nr 75/2015/2. 
 
Tillståndsansökan enligt vattenlagen har lämnats in till Regionförvaltningsverket i Västra och 
Inre Finland 27.12.2017. Ansökan kungörs och hålls till påseende på adressen 
www.avi.fi/lupatietopalvelu.fi under tiden 19.9-19.10.2018. Kommunstyrelsen och miljö-
vårdsmyndigheten i Kronoby kommun ges möjlighet att ge utlåtande om ansökan senast 
19.10.2018. 
 
Sökanden föreslår ändringar i Kaitfors kraftverks korttidsreglering samt ökade flöden i Kait-
fors gamla fåra under perioden september till mitten av oktober genom ändringar i tillstånds-
villkor 6) i beslutet nr 175/2007/3 och tillståndsvillkor 6) i beslutet nr 64/2004/3. Enligt änd-
ringsförslaget är korttidsreglering helt förbjuden under den aktuella tidsperioden då Perho ås 
dygnsmedelvattenföring är minst 12 m3/s. Samtidigt ska ett flöde om minst 2,0 m3/s ledas till 
Kaitfors gamla fåra. Om dygnsmedelvattenföringen under den aktuella tidsperioden är under 
12 m3/s begränsas korttidsregleringen och vatten leds i den gamla fåran så att det under en 
7 dygns kontrollperiod finns en två dygns icke-reglerad period då vattenföringen ska vara 
minst 2 m3/s enligt det föreslagna tillståndsvillkoret. Dessutom ska vattenföringen till den 
gamla fåran ökas med 0,3 m3/s under slutet av oktober (16-31.10) genom att hålla röret i 
samband med regleringsdammen öppet. 
 
För att öka vattenföringen i Kaitfors gamla fåra ansöker sökanden om ändring av tillstånds-
villkor 1) i beslutet nr 64/2004/3 så att det blir möjligt att anlägga ett nytt rör för tilläggsbevatt-
ning invid fiskvägen enligt en separat plan som är bifogad ansökan. Enligt sökanden ska 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu.fi%20under%20tiden%2019.9-19.10.%202018
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kontrollplanen för hur fiskvägen fungerar godkännas hos fiskerimyndigheten efter att ansök-
ningsärendet vunnit laga kraft. 
 
Målet med ändringarna är att få Säksfors fiskväg att fungera bättre, att förbättra lekförhållan-
dena för höstlekande fiskar och kräftan i Perho ås nedre lopp samt att trygga lekvandringen 
för vandringsfiskar och nejonögon. Sökanden har med kraftbolaget avtalat om kraftekono-
miska förluster som ändringen orsakar. 
 
Efter ändringarna ökar lågvattenföringarna i den gamla fåran under perioden 1.9-31.10 under 
sådana år då inflödet till Storträsket är mindre än maximiavtappningen vid Kaitfors kraftverk 
(~48 m3/s). Den beräknade konsekvensen för lågvattenstånden av den ökade lågvattenfö-
ringen är enligt sökanden +1-3 cm. Ändringarna medför inte konsekvenser för högvatten-
stånden eller medelvattenstånden. 
 
Ansökan omfattar även förslag till ändringar i de fiskeriekonomiska kompensationerna. På 
grund av det dåliga resultatet av utplanteringarna av nejonögon enligt skyldigheten i det gäl-
lande tillståndet föreslår sökanden att tillståndsvillkor 12) i beslutet nr 75/2015/2 ändras så 
att utplanteringar i framtiden bara görs i sådana områden ovanför regleringsdammen som är 
lämpliga med hänsyn till fortplantningen av nejonögon och larvproduktionen. Därtill föreslår 
sökanden att den nuvarande årliga utplanteringsskyldigheten om 15 milj. nejonögonlarver 
ersätts med 2 miljoner minst 7,5 mm långa pigmenterade nejonögonlarver som kommit över 
det första larvstadiet och kan gräva sig in i bottensedimentet. Enligt förslaget ska utplanter-
ingsmängderna av vandringssik och havsöring samt överflyttningsmängderna modernejon-
ögon behållas oförändrade. Ansökan innehåller ett förslag till ny utplanteringsplan. 
 
Sökanden föreslår vidare att man avstår från den tidsgräns för översynen av tillståndsvillko-
ren för korttidsregleringen som avses i tillståndsvillkor 17) i beslutet nr 175/2007/3. Enligt 
sökanden har man fått tillräcklig information om regleringen och dess verkningar och konse-
kvenserna av projektet har hunnit stabiliseras under 35 års tid. Dessutom har skador som 
projektet har medfört och kommer att medföra ersatts med kompensationsåtgärder och en-
gångsersättningar i pengar. Enligt sökanden är de ändringar som nu föreslås i den rådande 
stadgan om vattenföring ringa, och de inverkar inte på områdets naturekonomi eller annan 
användning på ett så betydande sätt att det fortsättningsvis skulle vara nödvändigt att med 
jämna mellanrum se över tillståndsvillkoren för projektet. 
 
Därtill föreslår sökanden godkännande av de till ansökan bifogade nya kontrollplanerna för 
kontroll av projektets verkningar på vattendraget och fiskeriekonomiska verkningar samt re-
sultatet av de fiskeriekonomiska vårdåtgärderna genom ändringar i tillståndsvillkor 13) i be-
slut nr 175/2007/3. Enligt tillståndsinnehavaren har projektets verkningar på översvämnings-
ängar, -skogar och –lundar i sjö- och åområdet samt på utterbeståndet i åområdet stabilise-
rats till den grad att kontrollerna till denna del kan avslutas. Enligt sökandens förslag kan 
kontrollplanen senare ändras på ett sätt som godkänns av den behöriga myndigheten. 
 
Ett sammandrag av ansökan bifogas som bilaga 1/90 § av 16.10.2018. En karta över sjö-
gruppen i Perho ås mellersta del bifogas som bilaga 2/90 av 16.10.2018. De åtgärder som 
har vidtagits med anledning av regleringen av sjögruppen har utmärkts på kartan. 
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen tar del av ansökan och ger följande utlåtande: 
 
Tillståndssektionen, som är kommunens miljövårdsmyndighet, är tveksam till förslaget att 
avstå från tidsgränsen för översyn av tillståndsvillkoren för korttidsregleringen i fortsättning-
en. Situationen har visserligen stabiliserats under 35 års tid. Nödvändiga utredningar har 
gjorts och kompensationsåtgärder har genomförts. Ersättningar har utbetalats. Det sker ändå 
kontinuerligt förändringar i miljön, framför allt i klimatet, och exceptionella situationer blir allt 
vanligare. Det kan därför finnas behov av att se över tillståndet även i fortsättningen och 
eventuellt göra ändringar. Ett fastslaget datum när ansökan om översyn av tillståndsvillkoren 
ska lämnas in underlättar ärendets behandling och garanterar att tillståndet är anpassat till 
rådande omständigheter också i framtiden. 
 
I övrigt har tillståndssektionen inget att anmärka med anledning av ansökan. Målsättningen 
är positiv och omfattar miljöförbättrande åtgärder.  
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
 
Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet. 
__________ 
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Dnr: MILJ 3/2016 
 
 
91 §. BESLUT Utredning och ersättning av skador som Larsmosjöns invallning har 

förorsakat efter år 1996 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 12.9.2018 gett ett beslut enligt vatten-
lagen i ett ärende som gäller UPM Kymmene Oyj:s ansökan om utredning av och fastställan-
de av ersättningar för skador som Larsmosjöns invallning har förorsakat efter år 1996. Lars-
mosjön har byggts genom invallning på basen av vattendragskommissionens 28.6.1961 giv-
na utslag. Tillståndsinnehavaren har förpliktats till utredande av ersättningar efter år 1996 i 
Västra Finlands vattendomstols 31.12.1998 givna beslut, som gällde utredande och åläg-
gande av ersättningar före år 1997. Skador, som har förorsakats av Larsmosjöns invallning, 
har utretts och ersättningar har betalats för åren 1961-1996. 
 
Sökanden har enligt beslutet från år 1998 årligen planterat ut 100 000 sikyngel och betalat 
fiskerihushållningsavgift (12 025 €/65 000 mk per år) till fiskerimyndigheten för att användas 
till åtgärder som syftar till att minska skadorna på fiskerinäringen. Penningersättningar har 
betalats till fiskelag och andra ägare till vattenområden på Larsmosjön och havsområdet. 
 
Efter år 1996 har hinder för fiskvandringen avlägsnats genom att fiskvägar har byggts och 
fiskens invandring har underlättats genom stenbeläggning av området vid dammluckan i 
Hästgrundet. 
 
Sökanden har i ansökan föreslagit, att inga penningersättningar för minskade intäkter från 
fisket fastställs för Larsmosjöns vattenområdes eller för havsområdets ägare för tiden efter 
1996 och att utplanteringsskyldigheten bör upphävas. Som årlig fiskerihushållningsavgift har 
sökanden föreslagit 13 500 €. Avgiften ska användas till fiskutplanteringsåtgärder i Larsmo-
sjön eller på havsområdet, och bör inte få användas till exempelvis förvaltningskostnader. 
 
Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 28 § 14.6.2016. I utlåtandet konstaterade mil-
jönämnden att uppdämningen av Larsmosjön vid vissa förhållanden fortfarande har negativa 
konsekvenser för fiskbeståndet. Fiskutplantering och andra åtgärder som stärker fiskbestån-
det behövs fortsättningsvis. Nämnden ansåg att kompensationerna bör vara större än sö-
kanden hade föreslagit.   
 
I beslutet avslår regionförvaltningsverket ansökan till den del som UPM-Kymmene Oyj har 
föreslagit att ersättningar inte mera åläggs efter år 1996 och delvis också vad gäller den fis-
kevårdsskyldighet som sökanden har föreslagit. UPM-Kymmene Oyj åläggs att betala ersätt-
ningar till vattenområdets ägare för minskad fiskeavkastning åren 1997-2017 orsakad av 
uppdämningen av Larsmosjön enligt en bilaga till beslutet. Ersättningarna ska betalas inom 
30 dygn efter att beslutet meddelades. En årlig ränta om sex procent ska betalas på ersätt-
ningarna ända till förfallodagen. Från och med förfallodagen ska på ersättningarna och rän-
torna beräknade till förfallodagen betalas en årlig förseningsränta som är sju procentenheter 
högre än den gällande referensräntan som avses i 12 § räntelagen. 
 
UPM-Kymmene Oyj ska från och med början av 2019 årligen före slutet av mars betala en 
fiskerihushållningsavgift om 14 500 € till NTM-centralen i Egentliga Finland som ska använ-
das för åtgärder som minskar de skador för fiskerinäringen i Larsmosjön som uppdämningen 
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och invallningen har orsakat. Då man beslutar om hur fiskerihushållningsavgiften används 
ska man höra tillståndsinnehavaren, delägarlagen som äger vattenområdet och fiskeområ-
det. 
 
För att kompensera för den olägenhet som uppdämningen av Larsmosjön orsakar fisket i 
havsområdet ska UPM-Kymmene Oyj fortsättningsvis årligen plantera ut 100 000 vandrings-
sikyngel. Tillståndsinnehavaren ska inom tre månader efter att beslutet är meddelat lämna in 
ett förslag till fiskerimyndigheten om vilka åtgärder som ska vidtas med fiskerihushållnings-
avgiften och hur resultatet av utplanteringarna ska utredas samt en plan för hur utplantering-
arna ska göras. 
 
UPM-Kymmene Oyj ska senast 31.12.2026 lämna in en ansökan till tillståndsmyndigheten 
om översyn av fiskerihushållningsavgiften och åtgärdsförpliktelsen. Rapporterna som fås från 
sagda utredningar ska inkluderas i ansökan. 
 
Beslutets besvärstid har gått ut 12.10.2018. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:  
 
Tillståndssektionen antecknar beslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: MILJ 4/2016 
 
 
92 §. BESLUT Översyn av de ersättningar, den fiskerihushållningsavgift och de åt-

gärdsförpliktelser som ålagts med anledning av byggandet av Öjasjön 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 12.9.2018 gett ett beslut enligt vatten-
lagen i ett ärende som gäller Öjasjöns regleringsbolags ansökan om översyn av de ersätt-
ningar, den fiskerihushållningsavgift och de åtgärdsförpliktelser som ålagts med anledning av 
byggandet av Öjasjön. Västra Finlands vattendomstol har med sitt 24.11.1969 givna beslut 
beviljat tillstånd för uppdämning av Öjasjön från havet. I Västra Finlands miljötillståndsverks 
28.5.2004 givna beslut som gäller slutsyn m.m. gällande byggandet av Öjasjön har tillstånds-
innehavaren förpliktats att till tillståndsmyndigheten inlämna en ansökan om justering av de 
ersättningar till vattenområdenas ägare, den fiskerihushållningsavgift och de åtgärdsförplik-
telser som har ålagts i beslutet. 
 
I ansökan har sökanden föreslagit att de till vattenområdenas ägare fastställda ersättningar-
na hålls oförändrade från år 2004 till år 2012, korrigerade med indextal. Fiskerihushållnings-
avgiften 12 000 € föreslås bibehållas utan indexförhöjning och inriktas med betoning på ut-
redning och planering av Öjasjöns grundläggande tillstånd och fiskeriekonomiska verksam-
het. Byggandet av fiskvägen vid Bågast har enligt sökanden inverkat på ersättningarna och 
avgiften.  
 
Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 29 § 14.6.2016. Miljönämnden omfattade för-
slaget att fiskerihushållningsavgiften inriktas med betoning på utredning och planering av 
Öjasjöns grundläggande tillstånd och fiskeriekonomiska verksamhet. Nämnden tog inte ställ-
ning till fiskerihushållningsavgiftens storlek eller beloppen på ersättningarna till vattenområ-
denas ägare, men ansåg att tyngdpunkten bör ligga på fiskerihushållningsavgiften så långt 
det är möjligt. Miljönämnden ifrågasatte att fiskerihushållningsavgiften fastställs utan index-
förhöjning.  
 
I beslutet godkänner regionförvaltningsverket sökandens förslag med ändringar som framgår 
av tillståndsbestämmelserna. En fiskerihushållningsavgift på 12 000 € ska årligen betalas till 
NTM-centralen i Egentliga Finland. Avgiften ska användas för åtgärder som förbättrar fiskeri-
hushållningen i Öjasjön. Ersättningar till vattenområdenas ägare ska betalas årligen ända tills 
en ny ansökan om översyn av ersättningarna är avgjord på ett lagakraftvunnet sätt. Till-
ståndsinnehavaren ska vidare utreda de faktorer som påverkar Öjasjöns grundläggande till-
stånd och mängden grundvatten som flödar ut i sjön samt utreda grundläggande uppgifter 
om fiskbeståndet och fisket samt de faktorer som påverkar dem. I den plan som ska utarbe-
tas utgående från utredningarna ska föreslås sådana åtgärder inklusive kostnadsberäkningar 
genom vilka man kan minska olägenheterna som projektet orsakar för vattenkvaliteten och 
fisket i Öjasjön. Tillståndsinnehavaren ska senast 31.12.2026 lämna in en ansökan om över-
syn av fiskerihushållningsavgiften, skyldigheterna och ersättningarna som avses i tillstånds-
villkoren till tillståndsmyndigheten. 
 
Beslutets besvärstid har gått ut 12.10.2018. 
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:  
 
Tillståndssektionen antecknar beslutet för kännedom. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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93 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

 Utlåtande om plan för avloppsvattensystem 1.10.2018. 
 

 Inspektionsprotokoll (3 st.) och utlåtande gällande sanering efter brand som inträffade 
i företagshall i Terjärv 23.8.2018 
 

 Eurofins Ahma Oy, Pöyry Finland Oy 
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab 21-22.8, 

19-20.9.2018 
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation 29.8.2018 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Oy Ab, Kronoby å 4.9.2018 
o Belastnings- och vattendragskontroll, Alholmens Kraft Oy Ab, Länkkyjärvenne-

va torvproduktionsområde, (Samkontrollen av Perho å) 17.7, 27.8, 11.9 och 
18.9.2018 

o Vattendragskontroll, UPM/Öjasjöns regleringsbolag 20.8.2018 (Samkontrollen 
av Larsmo-Öjasjön) 

o Vattendragskontroll, 20.8.2018 (Samkontrollen av Larsmo-Öjasjön) 
o Vattendragskontroll, 21.8.2018 (Samkontrollen av Esse, Kronoby och Purmo 

åar) 
 

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 
o Uppdaterat utdrag ur avfallshanteringsregistret 17.9.2018/Ab Högkvist – Trans 

Oy 
o Uppdaterat utdrag ur avfallshanteringsregistret 9.10.2018/J. Backfält Trading 
o Inspektionsberättelse 28.9.2018/Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva, Oy 

Alholmens Kraft Ab 
 

 Oy Alholmens Kraft Ab  
o PM från inventering vid torvproduktionsområden 24.8.2018 
o Meddelande 28.8.2018 om slutförda förbättringsåtgärder vid Kötyskäsaarenne-

va och Iso Vehkaneva 
o Meddelande 19.9.2018 om att torvproduktionen har avslutats för i år 

 

 Byggnadsinspektörens beslut 
o Beviljade bygglov: 

 bilaga 1/93 § av den 16.10.2018 
o Beviljade åtgärdstillstånd: 

 bilaga 2/93 § av den 16.10.2018 
 

 Kommunfullmäktiges beslut 32 § 1.10.2018 gällande revidering av byggnadsordning-
en 

 

 Miljövårdssekreterarens beslut 28.9.2018 gällande tillstånd för miljöåtgärder, avverk-
ning på lägenheten Bredskär-Seljes RNr 4:82 i Nedervetil by 
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BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
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Dnr: TILLST 56/2018 
 
 
94 §. BYGGLOV Ansökan av HH, bostadsbyggnad 

Uppförande av bostadsbyggnad. 
  
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. 
 
Byggnadsingenjör Dennis Rönn fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena. 
 
Planläggaren har konstaterat att ingen planeringsbehovsbedömning behövs. 
 
Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/94 § av den 16.10.2018. 
 
Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/94 § av den 16.10.2018. 
 
BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov. 
 
Brandinspektörens direktiv skall följas. 
 
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds. 
 
Eventuella ledningar flyttas på sökandens bekostnad. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TILLST 57/2018 
 
 
95 §. BYGGLOV Ansökan av HH, garage samt biltak 

Uppförande av garage samt biltak. 
 
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. 
  
Byggnadsingenjör Dennis Rönn fungerar som ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena. 
 
Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/95 § av den 16.10.2018. 
 
Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/95 § av den 16.10.2018. 
 
BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov. 
  
Brandinspektörens direktiv skall följas. 
 
BESLUT: 
 
Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Dnr: TILLST 58/2018 
 
 
96 §. BYGGLOV Ansökan av II, bostadsbyggnad 

Uppförande av bostadsbyggnad, den gamla bostadsbyggnaden kommer att rivas. 
 
Rågrannarna har inga anmärkningar mot ansökan. 
  
Planläggaren har konstaterat att ingen planeringsbehovsbedömning behövs. 
 
Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/96 § av den 16.10.2018. 
 
Karta bifogas till föredragningslistan som bilaga 2/96 § av den 16.10.2018. 
 
BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG: 
 
Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov. 
 
Brandinspektörens direktiv skall följas. 
 
Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds. 
 
Ansökan om ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetena skall inlämnas för godkännande 
innan byggnadsarbetena inleds. 
 
Eventuella ledningar flyttas på sökandens bekostnad.  
 
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: 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93 
 
 
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 
 
Tekniska och miljönämnden 
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: 84, 85, 86, 87, 94, 95, 96 
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. 
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