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40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
41 §. PROTOKOLLJUSTERING
42 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB
43 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av MTY Lindgren, djurstall
44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/EE Lantbruk
45 §. MILJÖTILLSTÅND Återvinningsstationerna i Kronoby kommun/Ab Ekorosk

Oy
46 §. BESLUT Ändring av tillståndsvillkoren för regleringen av de konstgjorda

sjöarna Vissavesi, Venetjoki och Patana i Perho ås vattendragsområde
47 §. TERRÄNGTRAFIK Principbeslut
48 §. MARKTÄKT Ansökan av Huldén & Söner Ab
49 §. MARKTÄKT Ansökan av Jakobstads Bilfrakt Ab
50 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
51 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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40 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Carl-Johan Enroth till protokolljustera-
re.
__________
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42 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en bostadsbyggnad på del av lägenheten
Bäckholm RNr 2:9 i Överbråtö by i Kronoby kommun, adress Flygfältsvägen 286 b, 68500
KRONOBY.

Kommunstyrelsen behandlar ansökan om undantagslov 11.12.2017, beslutet skall delges
ELY-centralen.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/42 § av den 13.12.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/42 § av den 13.12.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen godkände ansökan om undantagslov 11.12.2017, beslutet skall delges
ELY-centralen.

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

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

Grundundersökning skall utföras innan byggnadsarbetena inleds.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

Byggandet får inte inledas innan undantagsbeslutet vunnit laga kraft (MBF,89 § ).

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
13.12.2017

Sida
5/77

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.1.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: TILLST 14/2017

43 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av MTY Lindgren, djurstall

MTY Lindgren ansöker om i 27 § miljöskyddslagen (527/2014) avsett miljötillstånd för utvidg-
ning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölk- och köttproduktion) på lä-
genheten Storkärret RNr 18:15 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress Brännkärrvägen
96, 68410 Nedervetil.

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. Då verksamheten även omfattar köttproduktion omräknas antalet
djur till djurenheter enligt 2 § punkt 10 d). Det sammanlagda antalet djurenheter är mindre än
1620, vilket är den övre gränsen för den kommunala miljövårdsmyndighetens befogenhet, då
mjölkkor är den största djurgruppen.

Tidigare tillstånd

Miljönämnden har beviljat miljötillstånd för den tidigare verksamheten i 33 § 10.4.2003 åt CC
och DD. Tillståndet är i kraft tills vidare. Miljökansliet har i ett utlåtande 28.1.2014, med an-
ledning av en ansökan om åtgärdstillstånd för en ny flytgödselbehållare, uppmanat CC och
DD att lämna in en ansökan om justering av tillståndsvillkoren eftersom ändringar har skett
beträffande djurantal och gödselhantering sedan miljötillståndet beviljades.

Placering

Gården ligger i utkanten av Brännkärr by, på oplanerat, jordbruksdominerat område. Gården
ligger inte på viktigt grundvattenområde eller i närheten av vattendrag. Inom en radie på 500
m finns 15 bostadshus som bebos av utomstående, samt CC och DD:s föräldrars bostads-
hus. Det närmaste grannbostadshuset finns på ca 140 m avstånd. Placeringen framgår av
bilaga 1 och 2/43 § av den 13.12.2017.

Verksamhetens nuläge

På lägenheten finns tre djurstall med plats och tillstånd för 35 st mjölkkor, 26 st kvigor, 80 st
köttnöt och 80 st ung boskap (< 8 mån.), totalt 221 djur. Utgödslingen från mjölkkostallet sker
som flytgödsel. För lagring av flytgödseln finns tre befintliga öppna flytgödselbehållare med
nettovolym 613, 765 och 1722 m3, totalt 3100 m3. Behållarna fylls på nerifrån. Flytgödselrän-
nornas volym är 200 m3. I djurstallet för köttnöt vistas djuren på sned ströbädd, som tas ut 2-
3 gånger per år. Ströbäddarnas volym uppskattas till ca 400 m3. I kalvstallet används torr-
gödselsystem där urin sugs upp i strö. Torrgödseln lagras på två befintliga gödselplattor utan
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tak, volym 1500 och 288 m3, totalt 1788 m3. Vid den större gödselplattan finns en tät brunn,
ca 10 m3, dit regnvatten från gödselplattan vid behov kan ledas. Under den mindre gödsel-
plattan finns en urinbrunn.

Planerade åtgärder

Mjölkkostallet renoveras och byggs om inom befintliga väggar så att antalet djurplatser ökar.
En mjölkrobot installeras. I djurstallen för köttnöt och kalvar görs inga ändringar. Efter om-
byggnaden kommer det enligt ansökan att finnas plats för 59 mjölkkor, 44 kvigor 12-24 mån.,
20 tjurar 12-24 mån., 64 kokalvar 6-12 mån., 40 tjurkalvar 6-12 mån. och 56 kalvar < 6 mån i
djurstallen, totalt 283 djur på gården.

I mjölkkostallet hålls 59 mjölkkor, 24 kvigor 12-24 mån., 24 kokalvar 6-12 mån. och 16 kalvar
< 6 mån.

I köttnötstallet hålls 20 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24 mån., 40 kokalvar 6-12 mån. och
40 tjurkalvar 6-12 mån.

I kalvstallet hålls 40 kalvar < 6 mån.

Uppgifter om verksamheten

Djurstallen för mjölkkor och småkalvar är utrustade med maskinell ventilation. Frånluften leds
ut via utsläppsventiler på taket. Djurstallet för köttnöt är en kall lösdriftsladugård med naturlig
ventilation.

Mjölkkorna och en del av kvigorna är på bete 6 månader om året. Betesarealen är 17 ha, och
ligger i anslutning till djurstallet. De yngre djuren i mjölkkostallet har tillgång till en rasthage.
Djuren är inomhus på nätterna. På betesmarken finns en fast drickplats och i rasthagen en
cirkulerande utfodringsplats. Utfodringsplatsen är i bruk 90 dygn per sommar och flyttas med
14 dagars intervall.

Avloppsvattnet från mjölkrummet (ca 300 m3/år) samt övrigt avloppsvatten leds till en av flyt-
gödselbehållarna. WC:n som finns i djurstallen är inte i bruk.

Årligen rundbalas ca 2000 t förtorkat ensilagefoder. Balarna plastas in i tuber och öppnas i
foderlada eller -förråd där det är möjligt att samla upp eventuell pressvätska.

För spridning av gödsel står 113,85 ha åker till förfogande, varav 101,85 ha är egen och 12
ha är åker med spridningsavtal. Spridningsarealerna är inte belägna på viktiga grundvatten-
områden. På gården finns en spridare för precisionsspridning av torrgödsel. Gödseln sprids
på våren, sommaren och hösten.

Gården har tre egna bränslecisterner, med volym 1000, 2700 och 2000 l. Cisternerna är pla-
cerade ovan jord och försedda med spärrmekanism för hävert. De två större cisternerna har
betongunderlag. Ingen av cisternerna är dubbelmantlad eller utrustad med skyddsbassäng.
Tak, överfyllnadsskydd och läckagealarm saknas. En av cisternerna har låsmekanism.

På gården förvaras andra oljeprodukter högst 3 x 200 l i en gårdsverkstad med betonggolv.
Avlopp går via oljeavskiljare ut i terrängen.
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Kemikalier som används för ensilering (biologiska) förvaras i kylskåp i kontoret i ladugården.
Gödselmedel lagras i en kall hall med betonggolv utan avlopp. Bekämpningsmedel lagras
kortvarigt efter behov. Besprutning sköts av entreprenör. Små mängder djurmediciner förva-
ras i medicinskåp i kontoret i ladugården. Tvätt- och desinfektionsmedel lagras också i konto-
ret.

Döda djur skickas till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Övrigt avfall förs till Ekorosk. En
del plast- och metallavfall går till skild insamling.

Hushållsvatten levereras av Brännkärr-Backända Vattenandelslag.

Trafik till och från lägenheten sker i form av mjölktransport varannan dag, foder- och slakt-
djurtransport varje månad, hämtning av döda djur vid behov samt gödseltransport vår, som-
mar och höst. Övrig trafik är normal personbilskörning. Trafiken beräknas öka något då pro-
duktionsmängden ökar.

Ärendets behandling

Ärendet har blivit anhängigt då ansökan om miljötillstånd och kompletterade handlingar har
inkommit till miljökansliet 20.10.2017. Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella
anslagstavla under tiden 28.10-27.11.2017. De närmaste grannarna har delgivits kungörel-
sen per brev 26.10.2017. Under fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar in-
kommit.

Inga utlåtanden har inbegärts med anledning av ansökan.

Ett besök på gården har gjorts 4.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämndens avgörande

Miljönämnden beviljar MTY Lindgren miljötillstånd enligt 27 § miljöskyddslagen, för utvidg-
ning av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölk- och köttproduktion) på lä-
genheten Storkärret RNr 18:15 i Nedervetil by i Kronoby kommun, adress Brännkärrvägen
96, 68410 Nedervetil. Miljötillståndet gäller uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 59
mjölkkor, 44 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24 mån., 64 kokalvar 6-12 mån., 40 tjurkalvar 6-
12 mån. och 56 kalvar < 6 mån. Djurstallen och gödsellagren är placerade i förhållande till
grannlägenheterna såsom framgår av bilagda situationsplan och kartor.

Tillståndsbestämmelser

För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser:

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

a) För flytgödsel från 59 mjölkkor (25,5 m3/djur), 24 kvigor 12-24 mån. (8,5
m3/djur), 24 kokalvar 6-12 mån. (7,2 m3/djur), samt 16 kalvar < 6 mån. (4,7 m3/djur),
behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. minst 1 957 m3.
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b) För torrgödsel med urin uppsugen i strö från 20 kvigor 12-24 mån. (13,4
m3/djur), 20 tjurar 12-24 mån. (12,9 m3/djur), 40 kokalvar 6-12 mån. (9,7 m3/djur), 40
tjurkalvar 6-12 mån. (12,1 m3/djur), samt 40 kalvar < 6 mån. (8,9 m3/djur) behövs lag-
ringskapacitet för 12 månader, dvs. minst 1 754 m3.

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

3. Flytgödselbehållarna 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.

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 ska tas tillvara. Rundbalar ska öppnas på tätt under-
lag och får inte förvaras nära vattendrag eller utfallsdiken.

8. Gödsel och pressvätska ska i första hand utnyttjas som näring på åkermark.
För en sakenlig gödselspridning ska finnas tillgång till egen, arrenderad eller avtalad
åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 2,7 slaktnöt
12-24 mån. 1 ha per 4,5 kokalvar 6-12 mån., 1 ha per 3,5 tjurkalvar 6-12 mån. samt 1
ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 59 mjölkkor, 44 kvigor 12-24 mån., 20 tjurar 12-24
mån., 64 kokalvar 6-12 mån., 40 tjurkalvar 6-12 mån. och 56 kalvar < 6 mån. minst
96,1 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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
13.12.2017

Sida
5/81

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.1.2018

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

10. Beteshagen och rasthagen ska skötas så att risken för förorening minimeras.
Djurens gångväg till betet och djurens uppsamlingsområden ska göras på tillräckligt
fast och torr botten och till exempel genom att täckdika och grusbelägga områdena.
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
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 överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism för hävert. I när-
heten av cisternerna bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv.
Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.

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

Motivering

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

För att 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
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mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. i lagen angå-
ende vissa grannelagsförhållanden.

Tillstånd ska förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen samt förfarandet vid störningssituationer (1-2, 5-14) har getts för att hind-
ra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och kemika-
liehanteringen (3-6, 9-13) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar grannar-
na oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren ålagts
att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (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 (732 djurenheter) som
byggs utanför driftscentrum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på minst 250-
340 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.

Fem bebodda grannbostadshus är belägna på ett kortare avstånd från djurstallen eller flyt-
gödselbehållarna än det rekommenderade skyddsavståndet 250 m. Den närmaste grannens
bostadshus finns på ca 140 m avstånd. Beviljande av tillstånd kan ändå motiveras med att
området är utpräglad jordbruksbygd utanför planeområde, där det även finns andra djurstall
på nära avstånd. På Lindgrens gård har hållits nötkreatur sedan 1960-talet. Ansökan gäller
ombyggnad som görs inom befintliga väggar i ett av djurstallen på gården. Enligt ansökan
byggs inga nya gödsellager med anledning av ombyggnaden i mjölkkostallet. En ny flytgöd-
selbehållare har byggts redan år 2014. I miljötillståndet har ställts krav på att den och övriga
flytgödselbehållare skall vara försedda med fast tak eller flytande täcke för att säkerställa att
oskäliga luktolägenheter inte uppstår. Flytgödseln skall röras om så lite som möjligt. Nötflyt-
gödsel som sällan rörs om bildar en naturlig skorpa på ytan. Denna hindrar avdunstningen av
ammoniak, och därmed spridning av lukt. Torrgödseln har under normala förhållanden en
hög torrsubstanshalt, vilket minskar luktproblemen. Vid behov ska ändå torv eller annat
lämpligt material användas som täckning, för att förhindra att störande lukt sprids. Det är inte
möjligt att helt eliminera luktolägenheterna, men de kan begränsas så som framgår av till-
ståndsbestämmelserna. 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 utvidgning av befintlig verksamhet och det har varit möjligt att infor-
mera om ansökan per brev samt på kommunens anslagstavlor och webbplats, har annonse-
ring om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig.
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Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014) §§ 2, 5-8, 11-12, 14-17, 20, 27, 29, 34, 39, 43-44, 48-49, 52,
58, 70, 83-85, 87-88, 96, 155, 156, 170, 172, 190, 191, 198, 205
Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) §§ 2-4, 8, 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)
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.

Genom detta beslut upphävs miljönämndens beslut i 33 § 10.4.2003 gällande miljötillstånd
för nötkreatursuppfödning/CC och DD.

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.2017.

Miljötillståndsavgift

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

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.
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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.2017.

Delgivning av beslutet

Sökanden
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

BESLUT:

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

44 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/EE Lantbruk

Miljönämnden har i 37 § 14.6.2006 beviljat EE Lantbruk miljötillstånd för husdjursskötsel som
omfattar mjölk- och köttproduktion på lägenheten Honkas RNr 110:3 i Hopsala by i Kronoby
kommun, adress Rudnäsvägen 25, 68500 Kronoby. Miljötillståndet är i kraft tills vidare.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelse:

7. Pressvätska från ensilagetillverkningen (ca 60 m3/år) skall ledas till flytgödsel-
behållare eller till annan vattentät brunn och tas tillvara så att den inte förorsakar för-
orening av yt- eller grundvatten. Vid spridning av pressvätska följs det som ovan
stadgas om gödselspridning.

Enligt miljötillståndsansökan tillverkas årligen ca 1900 m3 förtorkat ensilagefoder i plansilo.
Pressvätskan, ca 60 m3/år, leds till flytgödselbrunnen.

Sommaren 2015 kontaktades miljökansliet gällande vattenkvaliteten i Krokviksbäcken, som
rinner ut i Kronoby å ca 380 m väster om riksväg 8. Klagomål gjordes över att vattnet i bäck-
en var svart och såg ut att innehålla slam, samt luktade illa. En inspektion gjordes 30.7.2015.
En stark, frän lukt kunde kännas vid bäckens utlopp till Kronoby å. Lukten kunde spåras
längs bäcken upp till en täckdikningsbrunn intill åkrarna nedanom EE Lantbruk, karta som
bilaga 1/44 § av den 13.12.2017. Vattenprov togs ur bäcken och ån samma dag. Analysre-
sultaten från laboratoriet visade på extremt höga halter av fosfor och kväve samt en stark
gödsellukt i bäcken. I Kronoby å var fosfor- och kvävehalterna nedanför utloppet högre än
ovanför. Provet nedanom bäcken hade en svag gödsellukt. Ovanom bäcken märktes ingen
lukt i laboratorieanalysen av åvattnet.

EE Lantbruk/FF kontaktades 31.7.2015. Han menade att utsläppet inte kunde komma från
gödselbrunnarna, eftersom han då borde ha märkt det. Han bedömde att det däremot kunde
handla om pressvätska, han hade själv lagt märke till svart illaluktande vatten i diket. P.g.a.
stora mängder regn hade brunnen för pressvätska inte räckt till, utan pressvätska hade runnit
från ensilageplattan ut i dräneringssystemet och ner i täckdikningssystemet på åkern. Kon-
staterades att ensilagetillverkningen var klar för säsongen. Överenskoms att nya prov tas
senare för att kontrollera om vattenkvaliteten blir bättre. FF informerades om att han eventu-
ellt kan åläggas att stå för provtagningskostnaderna. Diskuterades också möjligheterna att
anlägga ett grusfilter för att rena vattnet. FF meddelade följande dag att han hade grävt upp
jorden på platsen där dräneringssystemet har sitt utlopp nedanom gödselbrunnarna, och fyllt
gropen med ett lass dräneringsgrus att fungera som filter.

Uppföljningsprov togs 9.9 samt 5.11.2015. Vid båda provtagningstillfällena var bedömningen
från laboratoriet att proven från Krokviksbäcken hade en stark oidentifierad/ avvikan-
de/främmande lukt medan proven från ån nedanom bäcken hade en svag oidentifierad/tydligt
avvikande/främmande lukt. I proven som togs ovanom bäcken märktes ingen lukt. Kvävehal-
terna i bäcken hade sjunkit men var vid båda tillfällena fortfarande mycket höga. Fosforhal-
terna hade också sjunkit men var ännu i november kvar på en extremt hög nivå. Ett jämförel-
seprov togs i Tränusbäcken (Rudnäsbäcken) 5.11.2015. Provet hade ingen avvikande lukt.
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Även här var halterna av fosfor och kväve mycket hög respektive hög, men ändå betydligt
lägre än i Krokviksbäcken.

Beträffande bakterier var vattnet i Krokviksbäcken av bättre kvalitet än vattnet i Kronoby å
enligt analysresultaten, vilket tydde på att det inte var fråga om utsläpp av avloppsvatten eller
gödsel. Inga skillnader i pH noterades, vilket hade kunnat förväntas då myrsyra används vid
ensilagetillverkningen. De höga halterna av fosfor och kväve samt den fräna lukten stödde
ändå teorin om att pressvätska var orsaken till den dåliga vattenkvaliteten i Krokviksbäcken. I
bäckens närmaste tillrinningsområde finns inga andra verksamheter än EE Lantbruk, därifrån
pressvätska hade kunnat rinna ut.

Eftersom orsaken till den dåliga vattenkvaliteten i Krokviksbäcken med stor sannolikhet hade
kunnat härledas till ensilagetillverkningen vid EE Lantbruk, FF hade vidtagit åtgärder för att
stoppa ytterligare läckage, ensilagetillverkningen var avslutad för säsongen och halterna av
fosfor och kväve var på nedåtgående, vidtogs inga vidare åtgärder i ärendet år 2015. År
2016 kom inga nya klagomål till miljökansliet gällande Krokviksbäcken, ingen ny provtagning
utfördes heller.

I augusti 2017 aktualiserades ärendet igen, då nya klagomål framfördes till miljökansliet samt
till NTM-centralen i Södra Österbotten. Vattnet i Krokviksbäcken var igen gråsvart och lukta-
de illa. FF kontaktades per telefon 16.8.2017. Enligt honom hade inget ovanligt inträffat.
Pressvätskan från plansilon hade letts till brunnen, röret dit hade han tagit bort då pressväts-
ka slutade att komma, för att inte få regnvatten i brunnen. Diskuterades hur dräneringen runt
plansilon fungerar, samt om eventuell ny provtagning.

FF ringde upp igen senare samma dag och meddelade att det sannolikt var via dränerings-
systemet som pressvätska hade läckt ut igen. Han hade lagt märke till svart illaluktande vat-
ten nere vid täckdikningsbrunnen som finns vid utfallsdiket/Krokviksbäcken. Överenskoms att
FF vidtar åtgärder för att förhindra vidare läckage och vid behov anlitar en sakkunnig plane-
rare, som kan ge förslag till hur uppsamlingen av pressvätska kan förbättras.

Nya uppföljningsprov togs 5.9.2017. Resultaten från laboratorieanalysen visade igen på stark
lukt av gödsel/stark avvikande lukt i provet från Krokviksbäcken samt lätt jordig lukt/lätt avvi-
kande lukt i Kronoby å nedanom bäcken. I provet som togs ovanom bäcken noterades ingen
avvikande lukt. Fosfor- och kvävehalterna var mycket höga i bäcken, men inte lika höga som
år 2015. I Kronoby å var det ingen skillnad i fosfor- eller kvävehalterna ovanom och nedanom
bäckens utlopp. I proven analyserades även BOD7, som är ett mått på hur mycket biologiskt
nedbrytbar substans det finns i vattnet. BOD7-halten i bäcken var betydligt högre än i ån, och
motsvarade halten i ett moderat förorenat vattendrag. Resultaten tyder på att den dåliga vat-
tenkvaliteten i bäcken kan bero på pressvätska.

Kostnaderna för analys av vattenproven år 2015 och år 2017 har varit totalt 1508,27 € utan
moms, 1870,26 € med moms. Jämförelseprovet från Tränusbäcken (Rudnäsbäcken) år 2015
kostade 100,94 € utan moms, 125,16 € med moms.

Ett hörandebrev i enlighet med 34 § förvaltningslagen (434/2003) sändes till EE Lantbruk
20.10.2017. EE Lantbruk gavs möjlighet att ge en förklaring med anledning av ärendet och
ombads ge sin syn på hur utsläpp av pressvätska har skett, samt redogöra för vilka åtgärder
som har vidtagits och vad som ännu eventuellt planeras att göras för att förhindra vidare ut-
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släpp. EE Lantbruk ombads också ta ställning till frågan om företaget ska stå för kostnaderna
för gjorda vattenanalyser.

FF inlämnade en förklaring 3.11.2017, bilaga 2/44 § av den 13.12.2017. Enligt förklaringen
beror problemen på kraftiga regn, som har medfört att all vätska från ensilagesilorna inte har
samlats i brunnen, utan en del har sköljts ut via dräneringssystemet och täckdikningssyste-
met på åkern till Krokviksbäcken. En planerare har anlitats för att utarbeta en lösning så
snabbt som möjligt, men man har ännu inte hittat åtgärder som är ekonomiskt och praktiskt
genomförbara.

Beträffande kostnaderna anser FF att han endast ska stå för kostnaderna för provtagning år
2015. Enligt FF hade han inte informerats om provtagningen år 2017 innan den var gjord.
Han anser också att han inte ska bekosta de prov som är tagna ovanom Krokviksbäckens
utlopp till Kronoby å.

Enligt miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid husdjursskötsel från 2010 och 7 § i
statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
(1250/2014) ska pressvätska från ensilagetillverkning samlas upp och lagras i en tät behålla-
re, om den inte behandlas i ett separat reningsverk. I jord- och skogsbruksministeriets bygg-
nadsbestämmelser och -anvisningar JSM-BBA-C4, bilaga 12 till JSM:s förordning om bygg-
nadsbestämmelser och -rekommendationer för byggande som stöds (100/01) sägs att press-
saft från ensilagetillverkning kan ledas till en svämgödsel- eller urinbrunn, dock inte genom
gödsel-, urin- eller slamkanalerna. Utrymmesbehovet är minst 0,15 m3/foderton, för förtorkat
foder 0,05 m3/foderton. För avledande av pressaften bör botten i ensilagelager av betong
förses med en syrafast (rostfri) golvsil eller uppsamlingsränna och med avloppsrör av helst
PVC-plast eller glaserad keramik. Avloppet leds till en 0,5…1,0 m3 stor vattentät, med luftlås
försedd behållare med lock, som placeras utanför brunnen. Från sagda behållare leds press-
saften till flytgödsel-, urin- eller pressaftslagret med hjälp av ett tillräckligt lutande rör (5…10
mm/m) som är ca 150 mm i diameter och försett med luftlås, eller med hjälp av en pump. I
ritningarna skall visas, vart pressaften leds. På grund av pressaftens frätande inverkan skall
betongkonstruktionen ytbehandlas mot korrosion (stålslipning) och betongstålens skyddsla-
ger skall vara minst 30 mm.

FF har 11.12.2017 meddelat att namnet ”EE Lantbruk” inte längre är i bruk utan gården drivs
i hans namn.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av informationen och beslutar att ålägga FF att göra upp en plan
över vilka åtgärder man kan vidta för att förbättra tillvaratagandet av pressvätska från ensila-
getillverkningen och förhindra ytterligare läckage. Planen ska inlämnas till tillståndssektionen
för godkännande senast 28.2.2018.

Tillståndssektionen konstaterar att de vattenprov som har tagits har varit nödvändiga för att
få en helhetsbild av situationen. Prov ovanom Krokviksbäckens utlopp till Kronoby å har ta-
gits för att kunna jämföra resultaten och härleda varifrån det illaluktande och näringsrika
vattnet kommer. Endast de mest grundläggande parametrarna har analyserats i proven. Till-
ståndssektionen beslutar att fakturera FF för analys av de vattenprov som har tagits i Krok-
viksbäcken samt i Kronoby å ovanom och nedanom Krokviksbäckens utlopp år 2015 och
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2017, totalt 1745,10 €. Kostnader för analys av jämförelseprovet från Tränusbäcken (Rud-
näsbäcken) år 2015 samt utgifter för provtagning faktureras inte.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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45 §. MILJÖTILLSTÅND Återvinningsstationerna i Kronoby kommun/Ab Ekorosk Oy

Miljönämnden har beviljat Ab Ekorosk Oy miljötillstånd enligt miljöskyddslagen för yrkesmäs-
sig mellanlagring av sorterat avfall vid återvinningsstationerna i Kronoby (39 § 14.6.2006),
Nedervetil (9 § 17.2.2009), Terjärv (41 § 14.6.2006) och Småbönders (52 § 14.12.2004). I
miljötillstånden som gäller återvinningsstationerna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv finns en
tillståndsbestämmelse enligt vilken verksamhetsidkaren inom tio år efter att tillståndet vunnit
laga kraft ska begära en genomgång av verksamheten och miljötillståndet för en eventuell
justering av tillståndsbestämmelserna. Denna bestämmelse har upphört att gälla genom en
ändring av miljöskyddslagen (423/2015), som trädde i kraft 1.5.2015. Istället ska tillsynsmyn-
digheten i samband med den regelbundna tillsynen bedöma behovet att ändra tillståndet
senast ett år efter den tidpunkt då ansökan om översyn av tillståndet skulle ha lämnats till
tillståndsmyndigheten. Beträffande återvinningsstationerna i Kronoby och Terjärv inföll detta
datum 9.8.2017.

Då miljötillstånden beviljades var verksamheten tillståndspliktig enligt 28 § 2 mom. 4 punkten
miljöskyddslagen (86/2000) och enligt 1 § 3 mom. miljöskyddsförordningen (169/2000).
Verksamheten gällde behandling av avfall yrkesmässigt och definierades i avfallsförordning-
ens (1390/1993) bilaga 6 punkt D15 (lagring). Dessa lagrum har alla upphävts och ersatts
av andra bestämmelser i en ny miljöskyddslag (527/2014), en ny statsrådsförordning om
miljöskydd (713/2014), en ny avfallslag (646/2011) samt en ny statsrådsförordning om avfall
(179/2012).

Enligt bilaga 1 till den nya miljöskyddslagen är behandling av avfall som sker yrkesmässigt
eller i en anläggning och som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen miljötill-
ståndspliktig verksamhet. Enligt definitionerna i avfallslagen innebär behandling ”återvinning
eller bortskaffande av avfall, inbegripet beredning för återvinning eller bortskaffande”. Enligt
den nya avfallsförordningen räknas lagring till återvinnings- eller bortskaffningsförfaranden,
utom i de fall där det är fråga om tillfällig lagring i samband med insamling av avfall. Yrkes-
mässig avfallsinsamling ska anmälas för anteckning i avfallshanteringsregistret enligt 100 §
avfallslagen. Anmälningsförfarandet togs i bruk då lagstiftningen förnyades.

Enligt uppgift från Närings-, trafik- och miljöcentralen har återvinningsstationerna i regionen
behandlats på olika sätt. En del har beviljats miljötillstånd, andra har antecknats som yrkes-
mässig avfallsinsamling i avfallshanteringsregistret. Enligt anvisningar från miljöministeriet
5.4.2013 har ändringarna i lagstiftningen och ibruktagandet av anmälningsförfarandet enligt
100 § avfallslagen medfört att miljötillståndsplikten bör granskas på nytt för vissa verksamhe-
ter. Myndigheten avgör från fall till fall vilket förfarande som ska tillämpas.

Miljövårdssekreteraren har utfört inspektioner vid samtliga återvinningsstationer i Kronoby
kommun i oktober 2017. Vid inspektionerna konstaterades att verksamheten sköts i enlighet
med miljötillståndsbestämmelserna. Inget störande buller eller andra olägenheter kunde no-
teras. Mottagningsplatserna för trädgårdsavfall ingår inte i miljötillstånden, men inspektera-
des samtidigt. Vid dem påträffades en del avfall som inte får föras dit, bl.a. asfalt, betong-
slam, kakel, rivningsträavfall samt metallskrot. Inspektionsprotokollen bifogas som bilaga
1/45 § av den 13.12.2017.

Enligt miljöministeriets anvisningar kan insamlingsverksamhet bedrivas med stöd av ett gäl-
lande miljötillstånd, tills den kommunala miljövårdsmyndigheten på basen av en anmälan
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gjord av verksamhetsidkaren har antecknat verksamheten i avfallshanteringsregistret. Den
kommunala miljövårdsmyndigheten ska därefter på eget initiativ fatta ett beslut om att upp-
häva miljötillståndet, med motiveringen att det inte finns laglig grund för att hålla tillståndet i
kraft.

Ett hörandebrev har i enlighet med 34 § förvaltningslagen (434/2003) sänts till Ab Ekorosk
Oy 7.11.2017. Bolaget gavs möjlighet att framföra sin åsikt gällande tillämpningen av den
nya lagstiftningen senast 22.11.2017. Ab Ekorosk Oy ombads ta ställning till om man kan
omfatta att bolaget gör en anmälan om verksamheten vid återvinningsstationerna för anteck-
ning i avfallshanteringsregistret samt att miljötillstånden upphävs. Samtidigt påpekades att
det avfall som mot gällande regler har förts till mottagningsplatserna för trädgårdsavfall ska
städas bort i samråd med kommunen. Ab Ekorosk Oy har inte inlämnat svar inom utsatt tid.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen bedömer på basen av gjorda inspektioner att verksamheten vid Oy Eko-
rosk Ab:s återvinningsstationer inte medför sådant oskäligt besvär för omgivningen som av-
ses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Verksamheten
är följaktligen inte miljötillståndspliktig enligt 27 § 2 mom. 3 punkten i miljöskyddslagen
(527/2014).

Tillståndssektionen konstaterar att verksamheten inte heller är miljötillståndspliktig enligt bi-
laga 1 tabell 2 punkt 13 i miljöskyddslagen med hänvisning till bilaga 1 och 2 i statsrådets
förordning om avfall (179/2012). Verksamheten omfattar sådan yrkesmässig insamling och
tillfällig lagring av avfall som avses i 100 § avfallslagen (646/2011) som ska antecknas i av-
fallshanteringsregistret.

Tillståndssektionen uppmanar Ab Ekorosk Oy att lämna in en anmälan om insamlingsverk-
samhet gällande återvinningsstationerna i Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Småbönders för
anteckning i avfallshanteringsregistret i enlighet med 100 § avfallslagen, senast 28.2.2018.
Då verksamheten är registrerad fattar tillståndssektionen beslut om att upphäva miljötillstån-
den, med motiveringen att det inte finns laglig grund för att hålla tillstånden i kraft.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 1/2017

46 §. BESLUT Ändring av tillståndsvillkoren för regleringen av de konstgjorda
sjöarna Vissavesi, Venetjoki och Patana i Perho ås vattendragsområde

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 22.11.2017 gett ett beslut (DNr
LSSAVI/2566/2015) gällande NTM-centralens i Södra Österbotten, avdelningen för miljö och
naturresurser, ansökan om ändring av tillståndsvillkoren som gäller regleringen av de konst-
gjorda sjöarna Vissavesi, Venetjoki och Patana i Perho ås vattendragsområde. Karta bifogas
som bilaga 1/46 § av den 13.12.2017. Beslutet hålls till påseende i Halsua, Kaustby, Krono-
by, Vetil och Vimpeli kommuner och i Karleby stad, samt i Regionförvaltningsverket i Västra
och Inre Finland under besvärstiden 22.11-22.12.2017.

Kungörelsen och ansökningshandlingarna hölls framlagda till påseende 1.2-3.3.2017 Miljö-
nämnden gav ett utlåtande om ansökan i 10 § 14.2.2017. I beredningen redogjordes för an-
sökans huvudsakliga innehåll:

”De konstgjorda sjöarna byggdes på 1960-talet i samband med vattenståndsregleringsprojekt som
gällde översvämningsskydd. Numera är de konstgjorda sjöarna även viktiga som rekreationsområden.
Orsaken till behovet av en regleringsändring är klimatförändringen samt de snöfattiga vintrar som blivit
vanligare under de senaste åren, vilket har gjort det svårt att uppnå målsättningarna för sommarens
vattennivåer. Ansökan innefattar förslag till nya tillståndsbestämmelser.

För att bereda sig på våröversvämningar bör, enligt de rådande regleringstillstånden, vattennivån i
sjöarna sänkas före slutet av mars. I ansökan föreslås att den obligatoriska vårsänkningen ska av-
lägsnas. Omfattningen av sänkningarna skulle i fortsättningen bestämmas utgående från snöns vat-
tenvärden och prognoser från den av Finlands miljöcentral upprätthållna vattendragsmodellen, speci-
ellt med beaktande av vad översvämningsskyddet i det nedanförliggande vattendraget kräver.

Sökanden ansöker också om att den övre gränsen för vattennivån i Vissavesi sommartid höjs med 20
cm. Detta möjliggör att vattennivån är tillräckligt hög för rekreationsanvändning även under torra som-
rar. De övre gränserna för sommarvattennivåerna i Patana och Venetjoki bibehålls på nuvarande nivå.

Vidare framför sökanden att Venetjoki konstgjorda sjös vattenområdes gräns mot land ska fastställas
till den övre gränsen för sjöns reglering. Ersättningar har betalats enligt övre gränsen redan i nuvaran-
de tillstånd. För Vissavesis och Patanas del har regleringens övre gränser fastställts som vattenområ-
dets gräns mot land redan i de rådande tillstånden.

Ytterligare ansöker man om att hänvisningarna gällande flottning i Venetjoki avlägsnas, eftersom flott-
ningen i Perho å har upphört och flottningsstadgan upphävts. Vidare föreslås att den hänvisning som
finns i samma beslut till vattenståndsregleringen i Halsuanjärvi avlägsnas som obehövlig.

De ändringar som föreslås i villkoren för regleringen av de konstgjorda sjöarna gör att snösituationen
på vintern kan beaktas, då sänkning av vattennivån i sjöarna utförs på vårvintern. Genom dessa änd-
ringar kan man säkerställa att vattennivån i de konstgjorda sjöarna kan höjas till den normala som-
marnivån även efter snöfattiga vintrar. Detta främjar att god ekologisk status i sjöarna uppnås och
förbättrar möjligheterna till rekreationsanvändning av sjöarna. Ytterligare förbättrar ändringen av till-
ståndsvillkoren möjligheten att iaktta de krav som har ställts för lågvattenföring på sommaren i Perho
ås nedre lopp och därmed förbättras situationen i Perho å även under exceptionellt torra förhållanden.
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Enligt sökandens bedömning orsakar inte ändringarna i regleringen några skador eller men. Projektet
orsakar inte heller någon skada för energihushållningen. Efter ändringen kan lagringsvolymen i de
konstgjorda sjöarna utnyttjas mera ändamålsenligt enligt rådande hydrologiska förhållanden. Den
regleringsändring som man ansöker om är en åtgärd enligt vattenvårdsplaneringen och den främjar att
de mål som ställts upp för vattenvården uppnås.”

Miljönämnden meddelade i sitt utlåtande att man inte hade något att anmärka på i NTM-
centralens förslag till ändrade tillståndsvillkor.

Regionförvaltningsverkets beslut innebär i huvudsak att tillståndsvillkoren för regleringen har
ändrats i enlighet med ansökan. Bestämmelsen som gäller vattenståndsregleringen i Halsu-
anjärvi kvarstår, med motiveringen att sjön fortsättningsvis regleras och detta bör beaktas i
regleringen av Venetjoki. Beslutet har getts enbart på finska och finns till påseende på sam-
manträdet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av regionförvaltningsverkets beslut och antecknar det för känne-
dom.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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47 §. TERRÄNGTRAFIK Principbeslut

Enligt 30 § 1 mom. terrängtrafiklagen (1710/1995) ska tillstånd sökas hos den kommunala
miljövårdsmyndigheten för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar eller öv-
ningar med motordrivna fordon i en och samma terräng, utöver det som någon annanstans i
lag bestäms om tillstånd och samtycke. Tillstånd behövs dock inte för ett område som i en
detaljplan har reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket det har beviljats miljö-
tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Enligt 30 § 2 mom. ska tillstånd också sökas för anordnande av enstaka evenemang, om
detta kan väntas medföra avsevärda men för naturen, den övriga miljön, bosättningen, all-
mänt rekreationsbruk, fisket eller något annat allmänt eller enskilt intresse. Den kommunala
miljövårdsmyndighetens tillstånd behövs dock inte för övningar som genomförs av polisen,
av myndigheter inom brand- och räddningsväsendet eller av försvarsmakten.

Förutsättningar för att tillstånd ska beviljas är att evenemanget uppfyller tillräckliga säker-
hetskrav och inte medför oskäligt men för naturen eller den övriga miljön, för fisket, bosätt-
ningen, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt intresse, samt att områdets ägare
eller innehavare har gett sitt skriftliga tillstånd till verksamheten.

Enligt 47 § i Kronoby kommuns förvaltningsstadga är rätten att bevilja tillstånd enligt 30 § 2
mom. terrängtrafiklagen delegerad till miljövårdssekreteraren. Beredningen av ett tjänste-
mannabeslut görs på samma sätt som beredningen av ett ärende som förs till tillståndssek-
tionen. Ansökan kungörs i minst 14 dagar och grannarna hörs. Beslutet meddelas med an-
visning om hur man begär omprövning, vilket ska göras inom 30 dagar från delfåendet. Till-
ståndsbeslutet tas upp i tillståndssektionen som delgivningsärende.

De senaste åren har ansökningar kommit in gällande tillstånd för anordnande av tävlingar
med motordrivna fordon på is så gott som varje vinter. Sökanden har planerat att ordna 3-5
tillfällen per vinter, oftast under perioden januari till mitten av april. Tävlingarna har bedömts
vara sådan återkommande verksamhet som kräver tillstånd enligt 30 § 1 mom., och miljö-
nämnden har behandlat ärendena. Tillståndsbehandlingen har i vissa fall varit tidskrävande
och osmidig i förhållande till verksamhetens relativt ringa omfattning under en begränsad
tidsperiod. Behandlingstiden kunde förkortas om ansökningarna i större utsträckning kunde
behandlas som tjänstemannaärenden. Det behövs ett klargörande av vad som avses med
”enstaka evenemang” i 30 § 2 mom. terrängtrafiklagen, för att entydigt kunna avgöra om
kommande ansökningar ska behandlas i tillståndssektionen eller om tjänstemannabeslut kan
fattas.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen fattar ett principbeslut gällande tolkning av begreppet ”enstaka evene-
mang” i fråga om anordnande av tävlingar eller övningar med motordrivna fordon i en och
samma terräng enligt 30 § terrängtrafiklagen. Tillståndssektionen fastställer en gräns för när
en verksamhet ska betraktas som återkommande, m.a.o. hur många evenemang ett tjäns-
temannabeslut högst kan omfatta.
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BESLUT:

Tillståndssektionen fattade enhälligt följande principbeslut:

Om samma aktör söker tillstånd för flera än fem evenemang per år betraktas verksam-
heten som återkommande och ärendet behandlas i tillståndssektionen. I övriga fall
beviljas tillstånd av miljövårdssekreteraren.
__________
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Dnr: TILLST 15/2017

48 §. MARKTÄKT Ansökan av Huldén & Söner Ab

Planläggaren:

Huldén & Söner Ab anhåller om marktäktstillstånd på lägenheten Huldéns Påtte II RNr
12:149 i Överbråtö by. Täkten är belägen bredvid Langtågsvägen (enskild väg), ca 4 km norr
om Kronoby centrum. Karta bifogas som bilaga 1/48 § av den 13.12.2017. Täktområdets
areal är ca 1,7 ha. Fastighetsbeteckning: 288-406-12-149.

Ansökan gäller en förlängning av ett gammalt tillstånd som beviljades 19.6.2007 och gick ut
31.10.2017. Tillståndet beviljades för 131 000 m³ sand och man har nu tagit ca 73 000 m³
ner till grundvattennivån. Man ansöker om att under 10 års tid ta ca 58 000 m³ sand. Enligt
ansökan är täktdjupet i medeltal ca 5 m och grundvattnets medelnivå ca + 10,4 (N60). Tag-
ningsdjupet kommer att vara till cirka 5 m under grundvattenytan. På området finns inga forn-
lämningar och eller hinder enligt marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skön-
hetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst. Täktområdet ligger inte på viktigt
grundvattenområde och täkten gränsar till flera befintliga marktäkter i området. Avståndet till
Överbyggåsens grundvattenområde är ca 150 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.

NTM-centralen har 24.2.2004 gett ett utlåtande då det är fråga om tagning under grundvat-
tenytan, bilaga 2/48 § av den 13.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Huldén & Söner Ab tillstånd till täkt-
verksamhet för tagande av ca 58 000 m³ sand på ett ca 1,7 ha stort markområde underly-
dande lägenheten Huldéns Påtte II RNr 12:149 i Överbråtö by enligt uppgjord marktäktsplan.
Täktverksamheten får bedrivas under tio års tid till den 31.10.2027.

För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:

1. Sökanden bör följa villkoren i NTM-centralens utlåtande som bifogas till detta beslut,
bilaga 2/48 § av den 13.12.2017.

2. Alla gamla diken som leder till täkten sätts igen med sandjord före täktverksamheten
inleds. Grundvattnets nivå får inte ändras.

3. 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.
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4. Ytjorden får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna.

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

6. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankde-
position eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs
senast 30.1.2028. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 1000
euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 58 000 m³ marksubstans, 471 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget:
__________
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Dnr: TILLST 16/2017

49 §. MARKTÄKT Ansökan av Jakobstads Bilfrakt Ab

Planläggaren:

Jakobstads Bilfrakt Ab anhåller om marktäktstillstånd på lägenheten Åkersand RNr 19:61 i
Påras by. Täkten är belägen vid Överbyggåsen, invid Östermarkvägen, ca 3 km öster om
Kronoby centrum. Karta bifogas som bilaga 1/49 § av den 13.12.2017. Täktområdets areal är
ca 6,7 ha. Fastighetsbeteckning: 288-403-19-61.

Ansökan gäller en förlängning av ett gammalt tillstånd som beviljades 11.12.2007 och går ut
den 31.12.2017. Tillstånd beviljades för 400 000 m³ sand. Man ansöker nu om att under 10
års tid ta ca 190 000 m³ sand. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 5 m och grundvatt-
nets medelnivå ca + 17,4 (N2000). Tagningsdjupet kommer att vara till cirka 3 m under
grundvattenytan. På området finns inga fornlämningar eller hinder enligt marktäktslagen be-
träffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturföre-
komst. Täktområdet ligger inte på viktigt grundvattenområde och flera befintliga marktäkter
finns i närområdet. Inga brunnar finns i närheten.

I det nu gällande tillståndet finns en option om att förena denna täkt med täkten som gränsar
mot söder men enligt ansökan lämnas ett ca 30 m orört skogsområde mot granntäkten.

Grundvattennivån på täktområdet har varit stabil under de år som täktverksamheten har på-
gått.

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

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats
.
NTM-centralen har 19.11.2007 gett ett utlåtande då det är fråga om tagning under grundvat-
tenytan, bilaga 2/49 § av den 13.12.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Jakobstads Bilfrakt Ab tillstånd till
fortsatt täktverksamhet för tagande av ca 190 000 m³ sand på ett ca 6,7 ha stort markområde
underlydande lägenheten Åkersand RNr 19:61 i Påras by enligt uppgjord marktäktsplan.
Fastighetsbeteckning: 288-403-19-61. Täktverksamheten får bedrivas under tio års tid till den
31.12.2027.

För täktverksamheten gäller följande bestämmelser:

1. NTM-centralens villkor bör följas; förutom avståndet mot Östermarkvägen som be-
stäms att vara 10 m. NTM-centralens utlåtande bifogas till detta beslut, bilaga 2/49 §
av den 13.12.2017.

2. Grundvattnets nivå får inte ändras.
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3. 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.

4. Ytjorden får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna.

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

6. Sökanden står till svars för eventuella skador på de enskilda vägar som man kör på
under täktverksamhetens gång.

7. Sökanden bör före påbörjandet av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankde-
position eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs
senast 30.4.2028. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 1900
euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:

- granskningsavgift för högst 190 000 m³ marksubstans, 1065 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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50 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Ahma ympäristö Oy, Pöyry
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, (sam-

kontrollen av Esse, Kronoby och Purmo åar) 14.11.2017
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy, 14.11.2017
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation (samkontrollen

av Perho å) 14-15.11.2017
o Avloppsvattenkontroll, Evijärven Peruna Oy, (samkontrollen av Esse, Kronoby

och Purmo åar) 6.11, 22.11.2017
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Oy Ab, reningsverket 26.10, 2.11, 9.11,

16.11, 23.11.2017, vattendragskontroll 22.11.2017
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, UPM/Regleringen av Öjasjön (sam-

kontrollen av Larsmo-Öjasjön) 23.10.2017
o Vattenundersökningar i Larsmo-Öjasjön, Larsmo-Öjasjöns regleringsbo-

lag/Sundbäckens pumpstation (samkontrollen av Larsmo-Öjasjön) 23.10.2017

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Uppmaning 16.11.2017 till Shell Aviation Finland Oy att ansöka om miljötill-

stånd för distributionsstationen för flygbränsle vid Karleby-Jakobstad flygplats
hos den kommunala miljövårdsmyndigheten i Kronoby senast 30.6.2018

 Karleby stads miljötjänster
o Avtal gällande bioindikatorutredning 2018 inom ramen för den gemensamma

luftkontrollen i nejden, för underteckning

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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51 §. 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: 40, 41, 45, 46, 50, 51

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: 47

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: 42, 43, 44, 48, 49
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.


