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33 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

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

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Tillståndssektionen utsåg Tuula Lassas och Per-Emil Sandstedt till protokolljusterare.
__________
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Dnr: TILLST 9/2017

35 §. BYGGLOV Ansökan av AA och BB

AA och BB ansöker om bygglov för uppförande av en bostadsbyggnad på lägenheten Äppel-
trädsbacken RNr 52:2 i Kortjärvi by, vid Sandviksjön. Adress Sandviksvägen 170, 68700
TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen
har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov. Byggnadsplat-
sen är enligt strandgeneralplanen på ett AT-område (byaområde), på området får uppföras
småhusbebyggelse och byggnader för jord- och skogsbruk mm.

Byggnadens våningsyta är 252 m2 och volymen är 865 m3. Våningstal 2.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/35 § av den 7.11.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/35 § av den 7.11.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: TILLST 10/2017

36 §. BYGGLOV Ansökan av CC och DD

CC och DD ansöker om bygglov för uppförande (flyttande) av en bostadsbyggnad på lägen-
heten Byggningsbacka I RNr 4:168 i Kortjärvi by, vid Kortjärvsjön. Adress Kaustbyvägen 440,
68700 TERJÄRV.

Byggnadsplatsen finns med i strandgeneralplanen för Terjärv sjöarna. Strandgeneralplanen
har rättsverkningar vilket betyder att tillståndssektionen kan bevilja bygglov. Byggnadsplat-
sen är enligt strandgeneralplanen på ett AO-område, på området får uppföras fristående
småhus.

Byggnadens våningsyta är 202 m2 och volymen är 690 m3. Våningstal 2.

Förslag till bygglov bifogas som bilaga 1/36 § av den 7.11.2017. Karta bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 2/36 § av den 7.11.2017.

BYGGNADSINSP.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen godkänner ansökan om bygglov.

Brandinspektörens direktiv skall följas.

Inledande möte skall hållas innan byggnadsarbetena inleds.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
TILLSTÅNDSSEKTIONEN

Sammanträdesdatum
7.11.2017

Sida
4/65

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

1.12.2017

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 19/2015

37 §. MILJÖTILLSTÅND Övervakning av tillståndsbestämmelser/Södervik Energi Ab

Miljönämnden beviljade i 45 § 16.11.2016 Södervik Energi Ab miljötillstånd för behandling
och återvinning av rivnings- och annat träavfall samt förbränning av rent träavfall i en värme-
central (1 MW) på lägenheterna Grisfarm RNr 7:102, Southbay Park RNr 7:114 samt Söder-
vik 2 RNr 7:117 i Nedervetil by i Kronoby kommun. Beslutet vann laga kraft 22.12.2016.

Miljötillståndet omfattar bl.a. följande tillståndsbestämmelser:

16. Värmecentralens utsläpp i luften får inte överskrida utsläppsgränsvärdena 200
mg/m3n för svaveldioxid, 375 mg/m3n för kväveoxider (beräknat som NO2, O2=6 %)
eller 200 mg/m3n för partiklar (O2=6 %). Årsmedelvärdena för utsläpp av klor, kväve,
svavel och tungmetaller får inte överskrida gränsvärdena för naturträ; klor < 0,1 p-%,
kväve < 0,9 p-%, svavel < 0,2 p-%, arsenik+krom+koppar < 70 mg/kg, kadmium < 1
mg/kg, kvicksilver < 0,1 mg/kg, bly < 50 mg/kg, zink < 200 mg/kg.

29. Rökgasutsläppen från värmecentralen skall mätas en gång i samband med att
verksamheten inleds, senast inom tolv månader från denna tidpunkt. Åtminstone de
parametrar, för vilka gränsvärden har getts i tillståndsbestämmelse 16, skall mätas.
En ny mätning skall göras om väsentliga ändringar i verksamheten görs. I övrigt skall
man vid driften med hjälp av förbränningskontroll säkerställa att utsläppsgränsvärde-
na inte överskrids och att utsläppen är så små som möjligt.

Södervik Energi Ab har 27.10.2017 inlämnat en rapport uppgjord av XAMK/Kaakkois-
Suomen Ammattikorkeakoulu Oy över utsläppsmätning vid anläggningen 15.2.2017, med
anledning av tillståndsbestämmelse 29. Under mätningen, som pågick kl. 10.00-12.20 och
utfördes då värmecentralen gick med 50 och 66 %:s effekt, användes som bränsle flis med
en fukthalt på 45 %. Enligt rapporten mättes halterna av kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid,
svaveldioxid och partiklar i rökgaskanalen mellan pannan och skorstenspipan. Samtliga re-
sultat underskred gränsvärdena i tillståndsbestämmelse 16, som grundar sig på 5 § statsrå-
dets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt
som understiger 50 MW (750/2013).

I miljötillståndet ingår även följande tillståndsbestämmelser:

27. Verksamhetsutövaren skall med stöd av en engångsmätning påvisa att för-
bränningen i värmecentralen är tillräckligt effektiv. Temperaturen skall vara minst 850
oC och syrehalten i medeltal 6 volym-% under minst 2 sekunder. Resultaten av mät-
ningen skall inlämnas till miljönämnden innan förbränningen av träavfall inleds.

28. Verksamhetsutövaren skall göra upp en kontrollplan, som skall innehålla upp-
gifter om driftskontroll av den energiproducerande anläggningen, kontroll av utsläpp
och kontroll av miljöpåverkan. Kontrollplanen skall också innehålla uppgifter om hur
kontrolluppgifterna lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten. Kontrollpla-
nen skall inlämnas till miljönämnden senast 31.3.2017.
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30. Nivån på det buller som verksamheten och trafiken kring anläggningen alstrar
skall mätas genom en engångsmätning inom tolv månader från det att verksamheten
inleds. Mätningarna skall utföras då anläggningen är i normal drift, på de platser när-
mast anläggningen som utsätts för buller. Mätningarna skall upprepas om bullret ökar
avsevärt eller om gränsvärdena för buller överskrids. Mätningar av ljudeffektnivån och
bullerberäkningsmodeller kan användas som stöd för bullermätningarna eller i stället
för sådana. Nivån på trafikbuller och bakgrundsbuller kan också beräknas genom
spridningsmodeller.

31. Verksamhetsutövaren skall göra upp en plan för hur uppföljningen och kontrol-
len av avfallsbehandlingen skall organiseras. Planen skall innehålla de uppgifter som
behövs för att ordna uppföljning och kontroll av avfallshanteringen, och bör lämnas in
till miljönämnden senast 31.3.2017. Om mängden av eller beskaffenheten hos det av-
fall som är avsett att behandlas eller behandlingsarrangemangen förändras, skall
verksamhetsutövaren utvärdera och vid behov revidera planen och underrätta till-
synsmyndigheten om detta.

32. Tillståndsinnehavaren bör ha ett kvalitetssäkringssystem och systematiskt kon-
trollera kvaliteten på det krossade betongavfallet i enlighet med statsrådets förordning
om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006). En plan över kvalitetssäk-
ringssystemet skall inlämnas till miljönämnden senast 31.3.2017. De erhållna kvali-
tetsuppgifterna skall på begäran ges åt användaren.

33. Verksamhetsutövaren skall kartlägga mängden av och kvaliteten på den ener-
giproducerande anläggningens avloppsvatten.

38. Verksamhetsutövaren skall årligen före utgången av februari till den kommuna-
la miljövårdsmyndigheten lämna in en årsrapport där det ges uppgifter om

- mängd och kvalitet för de bränslen som har använts,
- energiproduktionen,
- drifttimmar vid den energiproducerande enheten,
- de totala utsläppen av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NO2) och partiklar samt

koldioxid (CO2foss och CO2bio), vilka baserar sig på mätningar eller beräkningar
som grundar sig på bränsleuppgifter,

- mängd och kvalitet i fråga om den aska som verksamheten har gett upphov till
samt till vilka platser askan har förts,

- typ, beskaffenhet, mängd, ursprung och leveransplats i fråga om det avfall som
uppkommit, insamlats, transporterats, förmedlats och behandlats och om av-
fallstransporten och avfallsbehandlingen,

- mängd och kvalitet i fråga om det avloppsvatten som verksamheten har gett
upphov till,

- granskning och tömning av oljeavskiljarna,
- bullermätningar,
- exceptionella situationer och de åtgärder som har vidtagits med anledning av

dem,
- deltagande i gemensam kontroll av luftkvalitet och buller,
- resultaten av andra utsläpps- och uppföljningsmätningar, om dessa inte separat

har sänts till tillsynsmyndigheten.
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41. Tillståndsinnehavaren skall senast 3 månader efter att beslutet har vunnit laga
kraft ställa en säkerhet på 3 000 €, för att garantera en adekvat avfallshantering, upp-
följning, kontroll och åtgärder som behövs när verksamheten avslutas eller efter av-
slutad verksamhet. Tillståndsbestämmelsen bör ingå i säkerhetsdokumenten. Miljö-
nämnden kan vid behov ändra säkerhetens storlek. Uppgifter om säkerhetens giltig-
hetstid och villkor bör inlämnas till miljönämnden. Säkerheten bör vara i kraft i fem år
efter att detta beslut har meddelats. En ny säkerhet bör presenteras för miljönämnden
senast tre månader innan giltighetstiden tar slut.

Preciserade motiveringar till tillståndsbestämmelserna framgår av miljötillståndsbeslutet.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen tar del av rapporten som gäller utsläppsmätning vid Södervik Energi Ab:s
anläggning 15.2.2017 och antecknar den för kännedom. Tillståndssektionen konstaterar att
kraven i tillståndsbestämmelse 16 och 29 delvis har uppfyllts. Halterna av klor, kväve, svavel
och tungmetaller i rökgaserna har inte analyserats. Genom fortsatt driftskontroll bör säker-
ställas att gränsvärdena inte överskrids.

Tillståndssektionen påminner om att mätningar, kontroll och rapportering enligt tillståndsbe-
stämmelse 27, 28, 30, 31, 32, 33 samt 38 ska utföras. Ifall ändringar har skett i verksamhe-
ten, eller ifall Södervik Energi Ab inte i praktiken utnyttjar alla möjligheter att behandla avfall
så som miljötillståndet medger, bör om detta skriftligen meddelas till tillståndssektionen.

En säkerhet på 3000 € bör inlämnas i enlighet med tillståndsbestämmelse 41.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget. Säkerheten bör inlämnas senast
31.12.2017. Uppgifter enligt tillståndsbestämmelse 27, 28, 30, 31, 32 och 33 ska inläm-
nas senast 31.3.2018.
__________
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38 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om miljötillståndssituationen på EE:s gård i Nedervetil

 Ahma ympäristö Oy, Österbottens vatten och miljö r.f.
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Oy Ab, 5.10, 12.10 och 19.10.2017
o Avloppsvattenkontroll, Evijärven Peruna Oy, (samkontrollen av Esse, Kronoby

och Purmo åar) 26.9, 11.10 och 23.10.2017
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto Oy, Terjärv pumpstation (samkontrollen

av Perho å) 17.10.2017
o Rapport över kartläggning av vattenväxter i Larsmo-Öjasjön år 2015
o Rapport över nyregleringens inverkan på strandvegetationen i Larsmo-Öjasjön

år 2015
o Rapport över utredning av fågelfaunan i Larsmo-Öjasjön år 2016

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Bedömning av behov att ändra miljötillstånd/Huldéns Nöt Ab
o Bedömning av behov att ändra miljötillstånd/Oy Southbay Pork Ab
o Beslut 20.10.2017 om inrättande av ett naturskyddsområde i Småbönders

 Österbottens avfallsnämnd
o Protokoll 7.9 och 26.9.2017

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 2 st.

 Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer, 19 st.

 Byggnadsinspektörens beslut
o Beviljade bygglov

 FF, uppförande av strandbastu
o Beviljade åtgärdstillstånd

 GG, bergsvärme
 HH, bergsvärme
 II, bergsvärme
 Fastighets Ab Terjärv Hagagränd 3, bergsvärme
 JJ och KK, bergsvärme
 LL och MM, terrass med tak
 NN och OO, avloppsvattenplan

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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39 §. UTLÅTANDE Återvinningsstationernas öppethållningstider/Ab Ekorosk Oy

Ab Ekorosk Oy har 28.9.2017 per e-post sänt en förfrågan om möjligheterna att förlänga öp-
pethållningstiderna vid återvinningsstationerna från 1.1.2018 och hålla öppet under vardagar
mellan kl. 6.00 och 22.00 och under lördagar mellan kl. 8.00 och 18.00. Återvinningsstatio-
nerna skulle liksom tidigare sannolikt vara öppna en vardag i veckan samt en lördag i måna-
den, men man vill ha möjlighet att variera tiden efter behov. Öppethållningstiderna skulle
troligtvis infalla mellan kl. 9.00 och 18.00. Personal finns alltid på plats då stationerna är
öppna.

Miljönämnden har beviljat Ab Ekorosk Oy miljötillstånd för yrkesmässig mellanlagring av sor-
terat avfall, återvinningsstationer, i Kronoby, Nedervetil, Terjärv och Småbönders. I till-
ståndsbestämmelserna nämns inget om öppethållningstiderna, endast att återvinningsstatio-
nerna skall skötas så att de inte åsamkar olägenheter i form av lukt eller buller och inte ned-
skräpning av miljön eller andra därmed jämförbara olägenheter. Mottagningsplatserna får
inte heller medföra fara eller olägenhet för omgivningens bosättning, dem som använder
mottagningsplatsen eller för den allmänna säkerheten.

Inspektioner har gjorts vid samtliga återvinningsstationer i oktober 2017. Vid inspektionerna
konstaterades att verksamheten sköts i enlighet med miljötillståndsbestämmelserna. Inget
störande buller eller andra olägenheter kunde noteras.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Tillståndssektionen är positivt inställd till att Ab Ekorosk Oy vill förlänga öppethållningstiderna
vid återvinningsstationerna, men anser att man bör öppna senare än kl. 6.00 och stänga tidi-
gare än 22.00, för att inte störa de närmast bosatta grannarna. T.ex. intervallen 7-21 på var-
dagar och 9-18 på lördagar torde ge tillräckliga möjligheter för Ab Ekorosk Oy att få öppet-
hållningen att fungera smidigt i alla medlemskommuner.

BESLUT:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.

Paragrafer: 33, 34, 37, 38, 39

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om om-
prövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄRA OMPRÖVNING

Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbe-
gäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbe-
gäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem
som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 35, 36
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.


