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12 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
13 §. PROTOKOLLJUSTERING
14 §. BYGGLOV Ansökan av Paulina Åkerlund och Robin Sund
15 §. BYGGLOV Ansökan av Paulina Åkerlund och Robin Sund
16 §. BYGGLOV Ansökan av Stefan Bjon och Camilla Fagerholm
17 §. UTLÅTANDE Besvär gällande miljötillstånd/Jonas Ådahl, djurstall
18 §. MARKTÄKT Ansökan av Kokkolan Autoilijat Oy
19 §. PLANER OCH PROGRAM Tillsynsplan för den kommunala

miljövårdsmyndigheten 2018-2022
20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN
21 §. ÖVRIGA ÄRENDEN
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12 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Inger Wistbacka och Mirja Sjölund till protokolljusterare.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
29.8.2017

Sida
2/28

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.9.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: TILLST 2/2017

14 §. BYGGLOV Ansökan av Paulina Åkerlund och Robin Sund

Paulina Åkerlund och Robin Sund ansöker om bygglov för uppförande av bostadsbyggnad
på del av lägenheten Åkerlund RNr 19:56 i Påras by i Kronoby kommun, adress Flygfältsvä-
gen 304, 68500 KRONOBY.

Kommunstyrelsen har beviljat undantagslov för åtgärden 19.6.2017, 28 § med vissa villkor.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/14 § av den 29.8.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/14 § av den 29.8.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov enligt bilaga 1/14 § av den 29.8.2017.

Villkoren i undantagslovet skall följas, den gamla bostadsbyggnaden rivs eller flyttas minst
100 meter från stranden och den nya bostadsbyggnaden ansluts till det kommunala avlopps-
nätet.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Bostadsbyggnaden skall grundas på pålar.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 3/2017

15 §. BYGGLOV Ansökan av Paulina Åkerlund och Robin Sund

Paulina Åkerlund och Robin Sund ansöker om bygglov för uppförande av garagebyggnad på
del av lägenheten Åkerlund RNr 19:56 i Påras by i Kronoby kommun, adress Flygfältsvägen
304, 68500 KRONOBY.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/15 § av den 29.8.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/15 § av den 29.8.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov enligt bilaga 1/15 § av den 29.82017.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 4/2017

16 §. BYGGLOV Ansökan av Stefan Bjon och Camilla Fagerholm

Stefan Bjon och Camilla Fagerholm ansöker om bygglov för uppförande av fritidsstuga på
lägenheten Arvskäret RNr 6:29 i Norrby by i Kronoby kommun, adress Arvskäret 216, 68500
KRONOBY.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/16 § av den 29.8.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/16 § av den 29.8.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov enligt bilaga 1/16 § av den 29.8.2017.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Den gamla fritidsstugan skall rivas innan den nya fritidsstugan tas ibruk.

BESLUT:

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

17 §. UTLÅTANDE Besvär gällande miljötillstånd/Jonas Ådahl, djurstall

Tillståndssektionen beslöt i 7 § 20.6.2017 att bevilja Jonas Ådahl miljötillstånd enligt 27 §
miljöskyddslagen, för verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning (mjölkproduktion) på
lägenheterna Ådahls Gård RNr 19:7 och Syskonbacka RNr 19:8 i Överby by i Kronoby kom-
mun, adress Riippavägen 31, 68410 Nedervetil. Beslutet gällde uppfödning av nötkreatur
motsvarande max 120 mjölkkor, 37 kvigor 12-24 mån., 20 kokalvar 6-12 mån. och 63 kalvar
< 6 mån., samt byggande av två nya flytgödselbehållare á 1500 m3.

Beslutet fattades efter omröstning, i vilken Anders Ljungbergs förslag att miljötillstånd ska
beviljas med vissa villkor fick fem (5) röster, och föredragandens, miljövårdssekreterarens,
förslag att miljötillstånd inte ska beviljas fick noll (0) röster. Miljövårdssekreteraren reservera-
de sig mot beslutet.

Under besvärstiden har sju besvär inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol. Besvären bifogas
som bilaga 1-7/17 § av den 29.8.2017. Till besvären har bifogats beslutet och andra hand-
lingar som hör till den tidigare behandlingen av ärendet. Endast nya bilagor delges tillstånds-
sektionen.

Förvaltningsdomstolen anmodar tillståndssektionen att avge utlåtande med anledning av
besvären senast 14.9.2017.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av besvären och tar ställning till dem i ett utlåtande som lämnas till
Vasa förvaltningsdomstol senast 14.9.2017.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. Utlåtandet bifogas som bilaga
8/17 § av den 29.8.2017.
__________
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Dnr: MILJ 11/2017

18 §. MARKTÄKT Ansökan av Kokkolan Autoilijat Oy

Planläggaren:

Kokkolan Autoilijat Oy anhåller om marktäktstillstånd på lägenheten Sandströms RNr 12:146
i Överbråtö by. Täkten är belägen bredvid Langtågsvägen (enskild väg), ca 5 km norr om
Kronoby centrum. Karta bifogas som bilaga 1/18 § av den 29.8.2017. Täktområdets areal är
ca 6,0 ha. Fastighetsbeteckning: 288-406-12-146.

Ansökan gäller en förlängning av ett gammalt tillstånd som beviljades 30.5.2007. Tillståndet
går ut den 31.7.2017. Täktverksamheten har inte påbörjats men ytjord och stubbar har tagits
bort. Man ansöker om att under 10 års tid ta ca 360 000 m³ sand. Enligt ansökan är täktdju-
pet i medeltal ca 6 m och grundvattnets medelnivå ca + 14,00 m(N60). Tagningsdjupet kom-
mer att vara till cirka 5 m under grundvattenytan. På området finns inga fornlämningar eller
hinder enligt marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos natu-
ren eller speciell naturförekomst. Täktområdet ligger inte på viktigt grundvattenområde. Av-
ståndet till Överbyggåsens grundvattenområde är ca 1 km. Inga brunnar finns i närheten.
Täkten gränsar till flera befintliga marktäkter i området.

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

Grannarna har hörts, inga anmärkningar har inlämnats.

NTM-centralen har den 24.4.2007 gett ett utlåtande då det är fråga om tagning under grund-
vattenytan, bilaga 2/18 § av den 29.8.2017. I utlåtandet sägs att Langtågsvägen är en lands-
väg och att man borde lämna ett 50 m brett orört område från mittlinjen. Langtågsvägen är
dock en enskild väg. Enligt ritningen lämnas ett ca 20 m brett område mellan vägen och täk-
tområdet vilket torde räcka. NTM-centralen anser också att förrän man förenar denna täkt
med den intilliggande täkten så bör man kontrollera nivåskillnaderna på vattenytorna med en
vattenståndspegel 4 ggr/år. Ifall nivåskillnaden är liten kan täkterna förenas.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Med stöd av MarktäktsL 6 § beviljar tillståndssektionen Kokkolan Autoilijat Oy tillstånd till
täktverksamhet för tagande av ca 360 000 m³ sand på ett ca 6,0 ha stort markområde under-
lydande lägenheten Sandströms RNr 12:146 i Överbråtö by enligt uppgjord marktäktsplan.
Täktverksamheten får bedrivas under tio års tid till den 31.7.2027.

För täktverksamheten gäller följande villkor:

1. Sökanden bör följa NTM-centralens utlåtande, bilaga 2/18 § av den 29.8.2017. Innan
täkten kan förenas med Ab Tallqvists täkt i öster så skall skillnaderna i grundvattenni-
vån uppföljas med hjälp av en vattenståndspegel. NTM-centralen bör ges tillfälle att
framföra sin åsikt innan täkterna förenas. Mellan Langtågsvägen och täkten bör ett 20
m brett område lämnas orört. Detta är tillräckligt då Langtågsvägen är en enskild väg.
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2. Alla gamla diken som leder till täkten eller ut från täkten sätts igen med sandjord före
täktverksamhetens inledande. 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 miljömyndigheterna ge-
nast underrättas.

4. Ytjorden får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna. Ytjorden får ej heller
lämnas som en vall mot Langtågsvägen efter att täkten har avslutats.

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 30.11.2027. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 3000
euro.

För tillståndet gäller följande avgifter

- granskningsavgift för högst 360 000 m³ marksubstans, 1830 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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19 §. PLANER OCH PROGRAM Tillsynsplan för den kommunala miljövårdsmyndig-
heten 2018-2022

I enlighet med 168 § miljöskyddslagen (527/2014) ska den kommunala miljövårdsmyndighe-
ten före 1.9.2017 bereda en tillsynsplan för den regelbundna tillsynen inom sitt område. Till-
synsplanen ska innehålla uppgifter om områdets miljöförhållanden, om verksamheter som
medför risk för förorening och om tillgängliga resurser och metoder för tillsyn. Planen ska
innehålla en beskrivning av grunderna för ordnandet av tillsynen och för riskbedömningen
samt en beskrivning av samarbetet mellan de myndigheter som svarar för tillsynen. Tillsyns-
planen ska ses över regelbundet.

Miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter ska regelbundet övervakas ge-
nom periodiska inspektioner. Kontrollobjekten ska väljas och kontrollfrekvensen bestämmas
utifrån en bedömning av miljöriskerna. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska utarbeta
ett tillsynsprogram som gäller periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över
dessa typer av verksamhet. För tillsyn enligt tillsynsprogrammet kan en avgift uppbäras. Det
rekommenderas att man granskar tillsynsprogrammet årligen. En utvärdering av hur målen
har uppnåtts bör också göras regelbundet.

Ett förslag till tillsynsplan för Kronoby kommuns miljövårdsmyndighet 2018 – 2022 bifogas
som bilaga 1/19 § av den 29.8.2017. I planen har skrivits in grunderna för granskningarna av
miljötillståndspliktiga och registreringspliktiga verksamheter samt övriga regelbundna till-
synsåtgärder. Planen täcker även tillsyn över övriga verksamheter som orsakar en risk för
förorening av miljön.

Ett förslag till tillsynsprogram delges tillståndssektionen. Handlingen är inte offentlig.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av förslaget till tillsynsplan enligt bilaga 1/19 § av den 29.8.2017
samt förslaget till tillsynsprogram och ger synpunkter.

Tillsynsplanen och tillsynsprogrammet antecknas för kännedom och godkänns som riktgi-
vande verktyg för tillsynsarbetet inom miljövården.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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20 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Jonas och Jenna Gistö, Terjärv

 Meddelande om anteckning av insamlingsverksamhet i avfallshanteringsregistret
o Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy 9.8.2017

 Ahma ympäristö Oy, Nablabs Pöyry Finland Oy
o Avloppsvattenkontroll och slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab,

27.6.2017
o Avloppsvattenkontroll, Arctic Origin Oy, 27.6.2017
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation, 13.6,

12.7.2017
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, 8.6, 7.8.2017
o Samkontrollen av Esse, Kronoby och Purmo åar 26.6, 10.7, 24.7.2017
o Samkontrollen av Perho och Kelviå åar, årsrapport 2016 del 2: vattendragskon-

troll
o Regleringen av den mellersta delen av Perho å, slutrapport över vattendrags-,

fiskeri- och bottendjurskontroll 2009-2017

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 5.7.2017/Rekijärvis förskönande r.f.,

muddring och slåtter, Rekijärvi, tilläggstid till 4.7.2020
o Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 8.8.2017/Kaj Ahlstrand, Nedervetil
o Beslut 27.6.2017 om godkännande av kontrollprogram för regleringen av Lars-

mo-Öjasjön 2017-2030

 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
o Begäran om utlåtande 3.7.2017 gällande ansökan om tillstånd för byggande av

elkablar under Kronoby år/Herrfors Nät-Verkko Oy Ab samt beslut i ärendet
17.8.2017

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 21.2.2017

 Kurser
o Utbildning för ledamöter i byggnads- och miljönämnder, Tammerfors 6-7.9,

Vanda 28-29.9, Rovaniemi 11-12.10, Jyväskylä 24-25.10 och Uleåborg 12-
13.12.2017

o Vattentjänst- och grundvattendagar, Seinäjoki 20-21.9.2017

 Byggnadsinspektörens beslut
o Beviljade bygglov:

 Jukka Hänninen, gårdsbastu
 Sven Nynäs, gäststuga
 Johan Sundström, strandbastu
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o Beviljade åtgärdstillstånd:
 Tuomo Määttä, bergsvärme
 Tage Lassas, skugghus
 Jesper Furu, fasadändring på bostadsbyggnad
 Ingmar Byskata, bergsvärme
 Christer Holmbäck, bergsvärme
 Kvarnen samkommun, solpanelanläggning
 Hans Hästbacka, ändring av takkonstruktion på bostadsbyggnad

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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21 §. 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 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 12, 13, 17, 19, 20, 21

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.



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
29.8.2017

Sida
2/39

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.9.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

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: 14, 15, 16, 18
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.


