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23 §. PROTOKOLLJUSTERING
24 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
25 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
26 §. BYGGLOV Ansökan av AA
27 §. UTLÅTANDE Ändring av de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna
28 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning gällande förorening av grundvattnet/Finavia

Abp, bränsledistributionsstation
29 §. BESLUT Miljötillstånd för Karleby-Jakobstad flygplats/Finavia Abp
30 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso

Vehkaneva/Oy Alholmens Kraft Ab
31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
32 §. MILJÖTILLSTÅND Upphävande av åläggande att ansöka om
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22 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Per-Emil Sandstedt till protokolljuste-
rare.
__________
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Dnr: TILLST 6/2017

24 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en gäststuga på lägenheten Lillbäckskärr-
backa RNr 93:3 i Hästbacka by vid Kortvattnet, adress Kortvattens skogsväg 212, 68700
TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen
har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/24 § av den 10.10.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/24 § av den 10.10.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Eldstadens och rökkanalens skyddsavstånd skall beaktas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 7/2017

25 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en strandbastu på lägenheten Lillbäck-
skärrbacka RNr 93:3 i Hästbacka by vid Kortvattnet, adress Kortvattens skogsväg 212,
68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen
har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/25 § av den 10.10.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/25 § av den 10.10.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Eldstädernas skyddsavstånd skall beaktas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 8/2017

26 §. BYGGLOV Ansökan av AA

AA ansöker om bygglov för tillbyggnad av ladugård på lägenheten Björklund RNr 4:9 i Sö-
derby by i Jeussen, adress Jeussbyvägen 110, 68500 KRONOBY.

Byggnadsplatsen ligger på område utan plan.

Tillbyggnadens användningsändamål är foderlager.

Tillbyggnadens våningsyta är 267 m2 och volymen är 1468 m3.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/26 § av den 10.10.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/26 § av den 10.10.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 5/2017

27 §. UTLÅTANDE Ändring av de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna

Österbottens avfallsnämnd ber om ett utlåtande gällande ett förslag till ändring av avfallshan-
teringsföreskrifterna för kommunerna inom Ab Ekorosk Oy:s verksamhetsområde. Ekorosks
styrelse fattade 7.4.2017 ett beslut om övergång till separat insamling av bio- och energiav-
fall fr.o.m. 1.7.2018. Ändringsförslaget innebär att

 Bio- och energiavfallsfraktionerna avlämnas på skilda mottagningsställen för behand-
ling.

 Transporterna av bio- och energiavfall sker med flerfackslastare eller som skilda
transporter med sedvanliga enfackslastare.

 Bio- och energiavfall insamlas vid fastigheterna i två skilda sopkärl eller alternativt i
ett flerfacks-sopkärl.

 De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna ändras så, att insamlingen av bio- och
energiavfall i två skilda sopkärl eller alternativt i ett flerfacks-sopkärl blir obligatorisk
för fastighetsinnehavarna.

Österbottens avfallsnämnd behandlar förslaget till ändring av avfallshanteringsföreskrifterna
24.10.2017. Av kommunstyrelserna begärs ett skilt ställningstagande i sakfrågan i Ekorosks
styrelsebeslut. Av kommunernas miljövårdsmyndigheter önskas ett utlåtande om innehållet i
förslaget till ändrade avfallshanteringsföreskrifter.

Utkastet till ändrade avfallshanteringsföreskrifter 6.9.2017 bifogas till föredragningslistan som
bilaga 1/27 § av den 10.10.2017. Ändringar föreslås i följande punkter och paragrafer (nytt
innehåll med röd text):

 Allmän del 1.5, 1.7
 §§ 7, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 47, 48

Utlåtande inbegärs senast 7.10.2017. Tilläggstid har beviljats till 13.10.2017

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av förslaget till ändrade kommunala avfallshanteringsföreskrifter.
Tillståndssektionen har inget att anmärka.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet.
__________
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Dnr: MILJ 11/2015

28 §. MILJÖTILLSTÅND Utredning gällande förorening av grundvattnet/Finavia Abp,
bränsledistributionsstation

Miljönämnden beviljade i 56 § 1.9.2015 Finavia Abp miljötillstånd för en bränsledistributions-
station för marktrafiken på Kronoby flygplats, på lägenheten Lentoasema RNr 1:20 i Påras by
i Kronoby kommun. Miljötillståndet omfattar en bränslecistern (30 m3) för diesel och motor-
brännolja samt en distributionsmätare. Flygplatsen är belägen på Storåsens viktiga grundvat-
tenområde.

Enligt ansökan skulle Finavia Abp:s gamla distributionsstation rivas. I tillståndet gavs en be-
stämmelse om att eventuell förorening av marken och grundvattnet vid den gamla distribu-
tionsstationen skulle undersökas så fort som möjligt efter rivningen.

De gamla bränslecisternerna avlägsnades i maj 2016. En undersökning av marken och
grundvattnet genomfördes av Ramboll Finland Oy. Resultaten behandlades i miljönämnden i
23 § 14.6.2016. En rapport färdigställdes 1.9.2016 och delgavs miljönämnden i 41 §
21.9.2016. NTM-centralen, som är tillsynsmyndighet i ärenden som gäller förorenad mark,
gav ett utlåtande om rapporten 15.12.2016, vilket delgavs miljönämnden i 13 § 14.2.2017. I
utlåtandet konstaterades att det inte finns behov av sanering av marken. Inga sådana halter
av skadliga ämnen som överskred tröskelvärdena i statsrådets förordning om bedömning av
markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (214/2007) uppmättes i jordprov varken i fält
eller i laboratorium.

I grundvattenproven påträffades däremot halter av oljekolväten C10-C40 som betydligt
överskred miljökvalitetsnormerna i statsrådets förordning om ändring av förordningen om
vattenvårdsförvaltningen (341/2009). NTM-centralen ålade därför i sitt utlåtande Finavia Abp
att låta undersöka vad den höga halten av tunga oljefraktioner beror på och göra en bedöm-
ning av om vidare åtgärder behöver vidtas på området. Utredningen skulle inlämnas till NTM-
centralen och Kronoby kommuns miljövårdsmyndighet senast 30.6.2017.

Med anledning av NTM-centralens utlåtande har Finavia Abp låtit Ramboll Finland Oy göra
en utredning gällande förorening av grundvattnet vid den gamla tankningsstationen på flyg-
platsen. En rapport med riskbedömning har färdigställts 11.9.2017 och inlämnats till myndig-
heterna. Enligt bedömningen som har gjorts utgör tunga kolväten och toluen som har påträf-
fats på platsen ingen risk för grund- eller ytvattnets kvalitet eller risk för grundvattnets använ-
dare. Spridning av tunga kolväten bedöms sträcka sig till provtagningspunktens (PVP2) när-
område. Föroreningen antas bero på fett som har använts vid installering av grundvattenrör
av järn, men andra orsaker kan inte helt uteslutas. Som fortsatta åtgärder rekommenderas
att grundvattenrör PVP2 tas bort och grundvattnet i fortsättningen kontrolleras genom prov-
tagning i rör PVP3. Kontrollen föreslås utföras under år 2018-2020 enligt tillståndsbestäm-
melse 2 i det miljötillstånd som Regionförvaltningsverket har beviljat 6.9.2017 för Finavia
Abp:s verksamhet på flygplatsen. Prov ska tas ur rör PVP3 fyra gånger per år. Analyserna
som ska göras är pH, oljekolväten (mellandestillat C10-C20 och tunga fraktioner C21-C40) samt
VOC-föreningar och TVOC. Därefter fattas beslut om fortsatt kontroll eller eventuella övriga
åtgärder.
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Provtagningspunkternas placering framgår av kartan i bilaga 1/28 § av den 10.10.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av rapporten och antecknar den för kännedom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 6/2016

29 §. BESLUT Miljötillstånd för Karleby-Jakobstad flygplats/Finavia Abp

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 6.9.2017 fattat beslut i ett ärende som
gäller Finavia Abp:s ansökan om miljötillstånd för verksamheten på Karleby-Jakobstad flyg-
plats på fastigheten 288-403-1-20 i Kronoby kommun. Miljötillstånd har beviljats för verk-
samhet som omfattar

 trafiken på flygplatsens rörelseområde (luftfartyg och markmateriel) samt miljökonse-
kvenser som dessa ger upphov till i flygplatsens omedelbara närhet,

 underhåll av stationsplattan, taxningsbanorna och start- och landningsbanorna,
 drift och underhåll av underhållsmateriel,
 förhindrande av isbildning på luftfartyg och avisning som utförs av markspeditionsbo-

lag samt upplagring av medel för avisning och förhindrande av isbildning,
 brand- och räddningstjänster på rörelseområden,
 upplagring och användning av kemikalier och bränslen som används av Finavia Abp,
 energiförbrukning i och vattenförsörjning för Finavia Abp:s lokaler samt
 avfall från verksamheten och avfallshantering.

Miljötillståndet omfattar inte Shell Aviation Finland Oy:s upplagring och tankning av bränsle.
Shells distributionsstation har registrerats i miljöskyddets datasystem. Miljötillståndet omfat-
tar inte heller Vapos pelletsanläggning, kommersiella flygbolags verksamhet på flygplatsen
utöver flygverksamheten, sporadisk service- och underhållsverksamhet för flygplan jämte
tillhörande hallar, övriga verksamhetsutövares verksamhet på flygplatsen, av Trafikverket
förvaltade vägförbindelser från flygplatsen till huvudvägnätet eller Försvarsmaktens eventuel-
la funktioner utanför stationsplattan.

Miljötillståndsansökan kungjordes 1.9.-3.10.2016. Inga anmärkningar eller påminnelser in-
lämnades under kungörelsetiden. Miljönämnden gav ett utlåtande om ansökan i 51 §
13.12.2016:

”Miljönämnden förordar beviljande av miljötillstånd åt Finavia Abp för verksamheten på Karleby-
Jakobstad flygplats på lägenheten 288-403-1-20 i Kronoby kommun. Enligt de uppgifter som kommu-
nen har att tillgå finns det ingen lägenhet som har beteckningen 288-403-1-20M. Nämnden bedömer
att förutsättningar för beviljande av tillstånd i enlighet med 49 § miljöskyddslagen finns.

Miljönämnden anser att de tillståndsbestämmelser som har getts i miljötillståndet för bränsledistribu-
tionsstationen bör beaktas i det nya tillståndet, så att bl.a. provtagning även i fortsättningen görs i en-
lighet med det beviljade miljötillståndet. Kolvätehalten i vatten som leds från bränsledistributionsstatio-
nen längs regnvattenavloppet till dike bör undersökas genom provtagning minst två gånger per år.
Proven ska tas från kontrollbrunnen som finns efter oljeavskiljaren (18). Kontroll av grundvattnets
kvalitet bör utföras två gånger om året, på våren (april-maj) och på hösten (september-oktober) i ob-
servationsrör Hp4, Hp5 och Hp6. I proven ska analyseras oljekolväten C10-C40 (detektionsgräns 50
mikrogram/l), pH, lukt, smak, grumlighet, elledningsförmåga och klorid. I samband med provtagningen
bör grundvattnets nivå mätas (19). Kontroll av verksamheten och dess verkningar ska i övrigt ordnas i
enlighet med statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen
(444/2010) (17).
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Miljönämnden meddelar att delgeneralplanen som gäller på flygplatsområdets västra del är en plan
med riktgivande rättsverkan.

Inga klagomål gällande buller med anledning av flygtrafiken har framförts till miljönämnden.”

Miljötillståndet för Finavia Abp:s bränsledistributionsstation för markbunden trafik som nämns
i utlåtandet beviljades av miljönämnden i 56 § 1.9.2015. En ändring i beslutet gjordes i 74 §
3.11.2015.
Regionförvaltningsverkets tillstånd är givet på finska. Avgörandedelen med tillståndsbe-
stämmelser och motiveringar har översatts till svenska. Tillståndsbestämmelserna bifogas till
föredragningslistan som bilaga 1/29 § av den 10.10.2017.

Enligt miljötillståndet ska Finavia Abp bl.a. lämna in följande utredningar:

 En åtgärdsplan som baserar sig på resultaten av en effektiverad kontroll av yt- och
grundvattnen från flygstationens område och som visar hur dagvattnen leds antingen
i slutna rör eller genom tätning av dikesbottnar och slänter utanför Storåsens grund-
vattenområde, senast 31.12.2022.

 En detaljerad plan för effektiverad kontroll av yt- och grundvattnet, senast 31.10.2017.
 En engångsutredning över dagvattnets och grundvattnets glykolhalt och glykolens

nedbrytningsprodukter, senast 31.12.2020.
 En teknisk-ekonomisk utredning över metoder och åtgärder för en minimering av an-

vändningen av halkbekämpningsmedel och glykol samt för att minska av dem föran-
ledda utsläpp eller konsekvenser, senast 31.12.2022.

 En riskbedömnings- och beredskapsplan, senast 31.10.2018
 En rapport över halterna av tungmetaller i dagvattnet och grundvattnet, senast

31.12.2020.
 En uppdaterad bullerutredning, senast 31.12.2032.
 En uppdaterad plan för kontroll av drift och utsläpp samt en uppdaterad plan för års-

och månadsrapportering, senast 31.10.2017

Miljönämndens utlåtande har beaktats i tillståndsbestämmelserna 25-26.

Beslutet gäller tills vidare. Beslutet ersätter det miljötillstånd som har beviljats av miljönämn-
den i Kronoby kommun (56 § 1.9.2015, ändring 74 § 3.11.2015), för Finavia Abp:s bränsle-
distributionsstation för markbunden trafik.

Beslutet har hållits till påseende under besvärstiden 6.9-6.10.2017. Inga besvär har inläm-
nats inom utsatt tid.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen antecknar miljötillståndsbeslutet för kännedom och konstaterar att kom-
munens miljövårdsmyndighet inte längre har ansvar för tillsynen över Finavia Abp:s bränsle-
distributionsstation.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
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Dnr: MILJ 15/2014

30 §. BESLUT Miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehka-
neva/Oy Alholmens Kraft Ab

Högsta förvaltningsdomstolen har 25.9.2017 gett ett beslut som gäller besvär över Oy Alhol-
mens Kraft Ab:s miljötillstånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva i
Kaustby och Kronoby kommuner. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade
beslut om översyn av miljötillståndsbestämmelserna samt beviljade miljötillstånd för ett nytt
tilläggsområde på Kivineva 16.9.2014. Över regionförvaltningsverkets beslut anfördes besvär
till Vasa förvaltningsdomstol av Emmes Retreat Öb/AA och BB samt sökanden Oy Alhol-
mens Kraft Ab. Vasa förvaltningsdomstol fattade beslut i ärendet 29.3.2016.

Vasa förvaltningsdomstol gjorde med sitt beslut en mindre ändring i texten i tillståndsbe-
stämmelse 2 samt i kontrollplanen som är miljötillståndsbeslutets bilaga 3. Diken, sedimenta-
tionsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till mi-
neraljorden. Tidigare gällde bestämmelsen på hela området. Flödet ska mätas kontinuerligt
året runt istället för endast under iståndsättningsperioder. pH och elledningsförmåga nedan-
för ytavrinningsområdena ska mätas i fält i samband med brukskontrollen. I övrigt förkastade
förvaltningsdomstolen besvären.

Oy Alholmens Kraft Ab anförde besvär över beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen. I be-
sväret yrkade bolaget på att meningen i tillståndsbestämmelse 2 som lyder ”Diken, sedimen-
tationsbassänger eller andra konstruktioner på tilläggsområdet får inte grävas ända ner till
mineraljorden.” skulle strykas. Man ville ha en annan formulering, som innebär att tillstånds-
innehavaren ska presentera en plan för att förhindra skador förorsakade av surhet i de fall
där man vill gräva diken ända ner till mineraljorden på de delar av tilläggsområdet som klas-
sificeras som sura sulfatjordar. Vid behov ska planen omfatta ett förslag till kontroll av konse-
kvenserna av grävningen. Man motiverade sitt yrkande med att största delen av tilläggsom-
rådet är morän och inte sura sulfatjordar. Man föreslog ett nytt stycke till tillståndsbestäm-
melse 14, enligt vilket tillståndsinnehavaren ska åläggas att utreda förekomsten av sura sul-
fatjordar på de områden, där man har för avsikt att genomföra torvproduktion eller dikning
ända ner till mineraljorden.

Miljönämnden har behandlat ärendet vid fyra tillfällen. Ett utlåtande om miljötillståndsansö-
kan, i vilket man bl.a. ansåg att miljötillstånd för det nya området Kivineva inte skulle beviljas,
gavs 19.11.2013 (63 §). Regionförvaltningsverkets beslut antecknades för kännedom
30.9.2014 (47 §). Bemötande med anledning av Emmes Retreat Öb/AA och BB samt Oy
Alholmens Kraft Ab:s besvär gavs som tjänstemannautlåtande 3.12.2014 och delgavs
nämnden 16.12.2014 (67 §). I bemötandet togs ingen ställning till besvären utan hänvisades
endast till miljönämndens tidigare utlåtande. Vasa förvaltningsdomstols beslut antecknades
för kännedom 14.6.2016 (27 §). Samtidigt gavs ett bemötande med anledning av Oy Alhol-
mens Kraft Ab:s besvär över Vasa förvaltningsdomstols beslut till Högsta förvaltningsdomsto-
len:

”Miljönämnden anser att tillståndsinnehavaren bör åläggas att utreda vilka delar av tilläggsområdet
som är sura sulfatjordar, åtminstone där åtgärder planeras ända ner till mineraljorden. Texten i till-
ståndsbestämmelse 2 bör formuleras så att diken, sedimentationsbassänger eller andra konstruktio-
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ner på tilläggsområdet inte får grävas ända ner till mineraljorden på områden som klassificeras som
sura sulfatjordar. Utredning av hur skador ska förhindras och konsekvenserna kontrolleras bör inbegä-
ras ifall djupare grävning tillåts.”

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut godkänt sökandens besvär såtillvida att
man har ändrat texten i tredje stycket i tillståndsbestämmelse 2 och fogat ett nytt femte
stycke till tillståndsbestämmelse 14:

”2. … På tilläggsområdet är grävning som når ner till mineraljorden med undantag av sedi-
mentationsbassängerna tillåten endast i de fall där Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten, efter granskning av den utredning som avses i femte stycket i tillståndsbestäm-
melse 14, har konstaterat att det på grävområdet och i dess omedelbara torrläggningsinflu-
ensområde inte finns sura sulfatjordar. …

14. … Tillståndsinnehavaren skall, senast i det skede då torvskiktet är 40 cm tjockt, lämna in
en utredning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten över förekomsten av
sura sulfatjordar på tilläggsområdet och grävområdenas omedelbara torrläggningsinfluens-
områden, ifall man har för avsikt att utföra annan grävning än sedimentationsbassänger ända
ner till mineraljorden.”

I tillståndsbestämmelse 2 finns sedan tidigare ett krav på att grävmassorna ska kalkas ifall
sedimentationsbassängerna grävs ända ner till mineraljorden. Vattennivån i bassängerna får
inte sänkas lägre än mineraljordsskiktet vid andra tillfällen än under tömning av slam.

Besvär kan inte anföras över Högsta förvaltningsdomstolens beslut.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen antecknar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen gällande miljötill-
stånd för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva och Iso Vehkaneva för kännedom, och kon-
staterar att miljönämndens bemötande i huvudsak har beaktats.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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31 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o AA och BB, Nedervetil

 Uppmaning 6.9.2017 samt inspektionsprotokoll 19.9.2017, Holmqvist-Kronlunds Mjölk
Ab, Kronoby

 Ahma ympäristö Oy, Österbottens vatten och miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 8.8 och

6.9.2017
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation (samkontrollen

av Perho å) 23.8.2017
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, UPM/Regleringen av Öjasjön (sam-

kontrollen av Larsmo-Öjasjön) 21.8.2017
o Vattenundersökningar i Esse, Kronoby och Purmo åar 7.8.2017 samt årssam-

mandrag 2016, del 2: vattendragskontroll (samkontrollen av Esse, Kronoby
och Purmo åar)

o Rapport över undersökningsresultat från Larsmo-Öjasjön år 2016
o Rapport över bottendjursundersökningar i Larsmo-Öjasjön år 2016

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 13.9.2017/AA, muddring och slåtter,

Björnholmsfjärden, Larsmosjön, Kronoby
o Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 13.9.2017/BB, muddring och slåtter,

Björnholmsfjärden, Larsmosjön, Kronoby
o Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 27.9.2017/CC, muddring och slåtter,

Peckassjön, Terjärv
o Uppmaning 29.8.2017 till Laxström Ab Oy att ansöka om miljötillstånd för ytbe-

handlingsverksamhet hos den kommunala miljövårdsmyndigheten i Kronoby
senast 31.12.2017

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 28.3.2017

 Kommunfullmäktiges beslut 37 § 25.9.2017 om att godkänna revidering och utvidg-
ning av detaljplan för Nedervetil centrum

 Byggnadsinspektörens beslut

o Beviljade bygglov:

 AA, förrådsbyggnad

 BB, tillbyggnad och renovering av bostadsbyggnad

 CC, gäststuga

 DD, maskinhall

 EE och FF, gårdsbastu

 GG, bostadsbyggnad

 HH, gäststuga
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o Beviljade åtgärdstillstånd:

 II och JJ, terrass med tak

 KK, bergsvärme

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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32 §. MILJÖTILLSTÅND Upphävande av åläggande att ansöka om miljötillstånd/AA,
djurstall

Miljönämnden har med hänvisning till miljöskyddslagen (527/2014) i 23 § 21.3.2017 ålagt AA
att ansöka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i sina djurstall på lägenheten Sjötorp
RNr 15:103 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 708, 68750 Små-
bönders. Enligt AA:s uppgifter hålls på gården dikor, kvigor och avelstjurar som motsvarar
322,3 djurenheter. Vid tiden för beslutet överskred djurmängden gränsen för miljötillstånds-
plikt, 250 djurenheter. Åläggandet motiverades med att verksamheten saknade i kraft varan-
de miljötillstånd eller annat beslut som kan jämställas med miljötillstånd, och var inte heller
placerad i enlighet med en stads- eller byggnadsplan. Miljötillståndsansökan skulle enligt
beslutet lämnas in senast 31.12.2017.

En ändring av miljöskyddslagen (437/2017) har trätt i kraft 1.9.2017. Gränsen för miljötill-
ståndsplikt för djurstall har höjts beträffande dikor så att den nu går vid 130 dikor (559 djur-
enheter) mot tidigare 250 djurenheter (=58 dikor). AA:s verksamhet är följaktligen inte längre
miljötillståndspliktig.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen upphäver miljönämndens beslut i 23 § 21.3.2017 att ålägga AA att ansö-
ka om miljötillstånd för uppfödning av nötkreatur i sina djurstall på lägenheten Sjötorp RNr
15:103 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 708, 68750 Småbönders,
senast 31.12.2017.

Motivering

Miljötillståndsplikten har upphört 1.9.2017.

Hänv. Bilaga 1 tabell 2 punkt 11a) miljöskyddslagen (527/2014, ändr. 437/2017).

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
10.10.2017

Sida
3/57

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.11.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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: 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

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: 24, 25, 26
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.


