STADEN JAKOBSTAD
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BESLUT
i ärende enligt 28 §
miljöskyddslagen
Beslut givet efter anslag
20.12.2012

ÄRENDE
Miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

SÖKANDE
Södergård Tom Ab
Fäbodavägen 270
68620 Jakobstad
VERKSAMHET OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS
Pälsdjursfarm på tomten 598:34:38:1 på Jakobstads farmområde Vallan i
Vestersundsby i Jakobstad. Verksamheten omfattar en pälsdjursfarm för
577 avelshonor av räv samt deras valpar.
.
GRUNDERNA FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND
Verksamheten är miljötillståndspliktig med stöd av 28 § 1 momentet i
miljöskyddslagen och enligt 1 § punkt 11 b) i miljöskyddsförordningen,
eftersom verksamheten gäller en pälsdjursfarm för minst 50 avelshonor
av räv.
BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET
Enligt 7 § punkt 11 b) i miljöskyddsförordningen avgör kommunens
miljövårdsmyndighet
ett
miljötillståndsärende
som
gäller
en
pälsdjursfarm för färre än 600 avelshonor av räv.
.
ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE
Ansökan om miljötillstånd har blivit anhängig hos staden Jakobstads
miljövårdsmyndighet 12.10.2012.
TILLSTÅND OCH AVTAL FÖR VERKSAMHETEN
Ansökan gäller en ny farm. Tomten (tomt 38:1) arrenderas av staden
Jakobstad. På tomten har tidigare funnits en minkfarm där verksamheten
upphört och vars miljötillstånd upphävts genom Jakobstads miljö- och
byggnadsnämnds beslut 7.11.2012. Ansökan om bygglov är anhängigt
hos byggnadstillsynsmyndigheten i Jakobstad.
PLANLÄGGNINGSSITUATIONEN
Tomten ingår i detaljplanen för farmområdet Vallan, stadsdel 34 som
godkänts av stadsfullmäktige 7.3.2011. Tomten har planebeteckningen
T-1 som avser kvartersområde för byggnader avsedda för
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pälsdjursskötsel. Tomten ligger i farmområdets södra del och gränsar på
nord-västra sidan till oplanerad skogsmark.
FÖRLÄGGNINGSPLATSEN OCH DESS MILJÖ
Avståndet från pälsdjursfarmen till den närmaste bostadsfastighet är ca 2
km. Pälsdjursfarmen är inte belägen på grundvattenområde.
Grundvattenområdet Bredskär ligger ca 1,5 km nordost om
anläggningen. Inga naturskyddsområden ligger i närheten av farmen.
Områdets jordmån består siltmorän. Området avvattnas till havsviken
Fäbodaviken via Vallbäcken, som går genom ett våtmarksfilter i
Fäboträsket. Farmen omkretsdikas och dräneras med öppna diken.

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Södergård Tom Ab ansöker om tillstånd för att på farmen hålla 577
avelshonor av räv samt deras valpar, totalt maximiantal djur är 4040
rävar. På farmen byggs 17 skugghus med en sammanlagd längd på 996
meter. Skugghusen förses med endelade burar med måtten 1,95 x 1,17
meter för fyra rävar per bur.
Skugghusen förses med vattentäta underlag av jordbyggnadsplast.
Urin/lakvatten leds i dräneringsrör till slutna brunnar, volym 2 x 5,5 m3.
Skugghusens gödselunderlag är görs 30 cm högre än den
omkringliggande marken. Skugghusens takutskjut görs 30 cm breda från
burarnas ytterkant.
På skugghusens gödelunderlag används ca 200 m3 strö per år. Strö fylls
på två gånger per år. Utgödsling sker en till två gånger per år. Gödseln
mellanlagras på stadens gödselplatta på farmområdet, som sökanden
arrenderar en 800 m2 stor andel av tillsammans med Kim Södergård Ab.
Gödseln förs för behandling till Oy Kromavex Ab.
Verksamheten ger upphov till följande avfall: Självdöda djur, ca 100 st/a,
levereras till Honkajoki Oy; rävkroppar, ca 3460 st/a, och pälsningsfett,
ca 4 t/a, levereras till foderleverantören; pälsningsspån utan fett, ca 2 t/a,
och träavfall, ca 200 kg/a, återvinns som bränsle; plastavfall, ca 100
kg/a, batterier och lysrör, ca 50 kg/a och spillolja, ca 100 l/a, levereras till
Ekorosk Ab. Självdöda djur lagras i en frysbox.
Avloppsvatten från tvättning av foderutrustning samlas i en 5 m3 stor
sluten behållare.

BEHANDLING AV ÄRENDET
Tillståndsansökan har kungjorts på staden Jakobstads officiella
anslagstavla 29.10. – 27.11.2012. Meddelande om ansökan skickats
separat till dem som ärendet särskilt berör. Utlåtande om ansökan har
begärts av stadsstyrelsen och hälsoinspektionen i Jakobstad.
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I stadsstyrelsens utlåtande 19.11..2012 konstateras att staden i form av
markägare och granne förhåller sig positiv till Södergård Tom Ab:s
anhållan
om
miljötillstånd.
Därvid
poängteras
att
särskild
uppmärksamhet bör fästas vid avrinningen och reningen av ytvatten.
Inom ET-1-området finns det möjlighet att vid behov anlägga en
utfällningsbassäng för det ytvatten som rinner från farmområdet.
Hälsoinspektionen har i sitt utlåtande ansett att farmverksamheten finns
på ett lämpigt ställe som i detaljplan är ämnat för pälsdjursfarmning.
Farmområdet bör inhägnas med stängsel eller plank så fort som möjligt
eller senast när alla skugghus byggts. Alternativt kan skugghusen göras
rymningssäkra på annat sätt. Alla burar skall uppfylla måtten enligt
statsrådets förordning om skydd av pälsdjur (1084/2011) och
bottengallret skall vara plastbeklätt.. Farmen skall även i övrigt fylla
kraven i nämnda förordning. Den allmänna ordningen på pälsfarmen
skall skötas om och snygghet iakttas för att hindra skadedjur-, flug- och
luktolägenheter samt spridande av djursjukdomar.
Kyrkoby delägarlag har lämnat in en skrivelse vari påpekas att det från
ansökan inte framgår hur man inte gödselvatten rinner ut i naturen.
Delägarlaget hänvisar till en tidigare skrivelse, vari påpekats att
farmområdet och dess skötsel inte sköts på ett tillfredsställande sätt och
rening av lakvattnet från området behövs. Delägarlaget yrkar på att
tillstånd för fortsatt utbyggnad inte beviljas innan avfallsfrågan är löst.
Lakvattnet från farmområdet rinner dagligen ut i Fäboda viken som en
stor miljöolägenhet.
Sökande har beretts tillfälle att ge sitt bemötande till utlåtandena. Inget
bemötande har getts.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT
Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad beviljar Södergård Tom Ab
miljötillstånd för pälsdjursfarm på tomten 598:34:38:1 på Jakobstads
farmområde Vallan i Vestersundsby i Jakobstad i enlighet med
tillståndsansökan
och
med
iakttagande
av
nedanstående
tillståndsbestämmelser. Förläggningsplatsen framgår av situationsplan
daterad 23.10.2012 och av lägeskartan som medföljer beslutet.
Miljötillstånd beviljas för högst 580 avelshonor av räv med valpar. Det
totala antalet rävar får vara högst 4100 stycken. Farmen får omfatta
skugghus med en sammanlagd längd på 996 m.

TILLSTÅNDSBESTÄMMELSER
1. Skugghusens konstruktion
Skugghusens takutskjut bör vara minst 30 cm från burarnas yttre kant.
Alternativt skall skugghusen förses med takrännor. Om skugghusen
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förses med takrännor skall regnvattnet ledas med stuprör till ett slutet
rörsystem och det rena regnvattnet ledas ut från farmområdet.
Skugghusens gödselunderlag bör vara 30 cm högre än
omkringliggande markytan och förhöjningen skall upprätthållas.

den

Skugghusen skall utrustas med vattentäta underlag och tillhörande
dräneringsrörsystem. De vattentäta underlagen skall installeras i enlighet
med jord- och skogsbruksministeriets byggbestämmelser och –
anvisningar (JSMBBA-C4). De vattentäta dukarna bör vara av minst 0,5
mm tjock HDPE eller annat motsvarande material. Urinen och lakvattnet
från det täta underlaget bör tas till vara i tillräckligt stora vattentäta
urinbrunnar. Brunnarnas volym bör motsvara 12 månader
lagringskapacitet och volymen bör vara minst 0,01 m3/meter skugghus.
Skugghusen skall utrustas med året runt fungerande vattennipplar.
Drickanordningarnas skick skall kontrolleras dagligen och eventuella
läckage skall omedelbart repareras. Dricksvattenanordningar bör skötas
omsorgsfullt så att dricksvattnet inte bidrar till urlakningen av gödseln.

2. Gödselborttagning samt lagring och användning av gödsel och urin
Gödseln under burarna i skugghusen bör avlägsnas minst 2 gånger per
år. Borttagningen av gödseln skall göras vid en sådan tidpunkt då
området mellan skugghusen är torrt och bärande. Gödseln skall tas bort
omsorgsfullt på ett sådant sätt att den inte förorenar marken eller miljön.
På gödselunderlaget bör det användas rikligt med strö, i synnerhet torv.
Strö bör alltid tillsättas i samband med borttagningen av gödsel och vid
behov också däremellan. Då strö tillsätts bör ströskiktets tjocklek vara
minst 15 cm.
Gödseln skall levereras till Oy Kromavex Ab eller annan anläggning som
har miljötillstånd att ta emot och behandla gödseln. Om det sker
ändringar i gödselhanteringen bör det skriftligen anmälas åt
miljövårdsmyndigheten i Jakobstad.
Urin och lakvatten, som samlas upp i de vattentäta urinbrunnarna, från
de täta underlagen under skugghusen bör användas som gödselmedel
på åker eller föras till en anläggning som har miljötillstånd att behandla
vätskan. Brunnarna ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år
och de bör regelbundet kontrolleras och eventuella bristfälligheter
omedelbart åtgärdas.
Vid spridning av urin bör bestämmelserna i statsrådets förordning
931/2000 om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket
följas. Vid överlåtelse av urin bör tillståndshavaren försäkra sig om att
mottagaren är informerade om gällande bestämmelser för spridningen.
Hantering och lagring av gödsel och urin bör ske på ett sådant sätt att
det inte uppstår förorening, sanitär olägenhet eller uppkommer annan
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väsentlig olägenhet för grannarna.

3. Behandling av avrinningsvatten
Farmområdet skall omkretsdikas för att förhindra att vatten från
omgivningen rinner in på farmområdet. Områdena mellan skugghusen
bör vara täckdikade.
Om det på södra delen av Vallans farmområde byggs en gemensam
behandlingsanläggning för områdets lakvatten skall tillståndshavaren
delta i kostnaderna för denna med en andel som motsvarar skugghusens
sammanlagda längd på farmen jämfört med skugghusen på hela
området.
4. Behandling av tvätt- och avloppsvatten
Lastningsområdena vid fodersilorna bör vara utrustade med vattentät
botten. Tvättvatten från fodersilorna och foderutdelningsutrustningen bör
lagras i tillräckligt stora vattentäta täckta brunnar. Brunnarna skall
tömmas vid behov, dock minst en gång per år. Brunnarnas innehåll skall
transporteras till ett reningsverk eller till någon annan anläggning som
har miljötillstånd för att ta emot och behandla i fråga varande avfall.
5. Behandling av avfall
Lagringen och behandlingen av avfallet från verksamheten skall ordnas
så, att det inte medför sanitär olägenhet, osnygghet, nedskräpning eller
förorening av marken, yt- eller grundvattnet eller andra olägenheter för
hälsan eller miljön.
Pälsningsavfall, pälsdjurskroppar, fett och fetthaltigt pälsningsspån samt
enskilda döda djur bör så snabbt som möjligt föras till en anläggning som
har miljötillstånd att behandla avfallet. Djuravfall eller annat avfall får inte
nedgrävas. Fett och fetthaltigt spån får inte brännas.
Pälsade kroppar bör lagras på ett med kanter försett underlag av
vattentätt material på ett sådant sätt att de är skyddade för regnvatten.
Kroppar och annat pälsningsavfall får inte förvaras längre tider vid
pälsdjursfarmen. Under pälsningstiden bör kroppar hämtas från farmen
minst en gång per vecka och under varma perioder minst två gånger per
vecka. Alla kroppar bör köras bort före utgången av februari.
För lagring av självdöda djur bör det finnas ändamålsenlig kyld förvaring.
Pälsningsfettet och pälsningsspån med fett skall förvaras i täta med
kanter försedda behållare på ett sådant sätt att det är skyddat för
regnvatten.
Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) bör föras till en
mottagningsplats för farligt avfall. I övrigt skall avfallshanteringen ske
enligt de i Jakobstad gällande avfallshanteringsbestämmelserna.
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6. Förvaring av foder
Foder skall förvaras i täta silon eller täckta behållare på ett sådant sätt
att fåglar eller andra skadedjur inte kan komma åt fodret.
7. Lagring av kemikalier och bränsle
Kemikalier bör förvaras i lämpliga kärl och vara försedda med tydliga
etiketter och varningsmärken.
Kemikalierna bör förvaras i låsta
utrymmen.
Bränslecisterner utomhus vara dubbelmantlade eller placerade i en
skyddsbassäng så att bränsle inte kan rinna ut i omgivningen vid
eventuella läckage. Bränslecisternen skall vara utrustad med behövliga
skyddsanordningar för att undvika läckage. I närheten av
bränslecisternen bör det finnas tillräckligt med torv eller annat material
för att suga upp bränsle vid läckage. Eventuella läckage skall omedelbart
anmälas till räddningsmyndigheten.
8. Kontroll och rapportering av verksamheten
Verksamhetsidkaren ska föra bok över verksamheten och årligen
rapportera följande uppgifter om föregående års verksamhet:
- djurmängder (honor och valpar)
- vart gödsel och urin samt tvätt- och avloppsvatten har förts och hur
stora mängder,
- tidpunkten för gödselborttagning
- döda djur (st/år), mängden fett och fetthaltigt spån (ton/år) och
mottagare
- avfallsmängder och var avfallet förts
- eventuella störningar i verksamheten eller andra avvikande situationer
Uppgifterna
om
verksamheten
bör
årligen
sändas
miljövårdsmyndigheten i Jakobstad före utgången av mars månad.

till

Urin och lakvatten som samlas upp i de vattentäta urinbrunnarna och
överlåts för att spridas på odlingsmark, skall analyseras med avseende
på totalkväve, löslig kväve, total fosfor samt löslig fosfor åtminstone vart
femte år.
9. Övriga bestämmelser och ändring av tillstånd
Farmområdet bör vara inhägnat eller skugghusen byggda så att de är
rymningssäkra. Förekomsten av skadedjuren på farmområdet bör
förhindras med tillräcklig renlighet och snygghet.
Tillståndshavaren skall tillräckligt väl känna till den för branschen bästa
tillgängliga tekniken och vara beredd att ta den i bruk. Om utsläppen kan
minskas utan oskäliga kostnader på grund av att den bästa tillgängliga
tekniken har utvecklats, kan miljövårdsmyndigheten besluta att ändra
tillståndsbeslutet.
Om verksamheten utvidgas, ändras väsentligt eller avslutas bör en
anmälan göras i god tid till miljövårdsmyndigheten i Jakobstad. Om
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tillståndshavaren ändras skall den nya tillståndshavaren skriftligen
meddelas till tillsynsmyndigheten. Ifall verksamheten ändrar eller
väsentligt utvidgas ska nytt miljötillstånd sökas för verksamheten.
10. Anmälan om ibruktagandet
Tillståndshavaren bör anmäla om ibruktagandet av skugghusen och de
slutna brunnarna till tillsynsmyndigheten minst 30 dagar före de tas i
bruk.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Förutsättningar för beviljande av tillstånd
Verksamheten med uppfödning av pälsdjur på tomten 598:34:38:1 på
Jakobstads farmområde Vallan, kan utövas utan att pälsdjursfarmen eller
dess verksamhet medför sanitära olägenheter eller förorening av yt- och
grundvatten eller förorening av mark eller andra varaktiga, oskäliga
besvär, under förutsättning att de tillståndsbestämmelser som getts i
miljötillståndet iakttas. Platsen för pälsdjursfarmen är belägen inom
område som detaljplanerats för pälsdjursfarmer. Därför kan
verksamheten på farmområdet inte med avseende på avstånd eller
områdets tidigare användning förorsaka sådana olägenheter eller
oskäligt besvär för omgivningen såsom avses i lag.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid avgörande tagit i beaktande de
utlåtandena och anmärkningar som getts.

Tillståndsprövning och motivering till avgörandet
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar miljötillstånd, eftersom
verksamheten enligt ansökan kan ordnas enligt kraven i
miljöskyddslagen och avfallslagen samt i de förordningar som har
utfärdats med stöd av dem.
I avgörandet har beaktats den ansökta djurmängden, skugghusens totala
längd som framställts i ansökan, den mängd avelsdjurshonor som
beräknas få plats i dem och den maximala mängd valpar som
avelsdjurshonorna beräknas producera per år (7 valpar/avelsrävhona)
samt burarnas utrymmeskrav. Verksamheten bör dessutom beakta
utrymmeskraven enligt djurskyddslagstiftningen.

Motivering till tillståndsbestämmelserna
Tillståndsbestämmelse 1. Kravet på förhöjning av skugghusens
gödselunderlag, tillräckligt långa takutskjut eller takrännor på
skugghusen har ställts för att förhindra att regn- och smältvatten kommer
i kontakt med gödseln och att marken och grundvattnet inte utsätts för
miljöbelastning från gödselunderlagen. Urin/lakvatten, från de vattentäta
underlagen under skugghusen, skall ledas till vattentäta brunnar för att
förhindra att urin/lakvatten rinner ut i miljön. För lagring av urin från
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pälsdjurfarmen bör lagringsvolymen motsvara 12 månaders
lagringsbehov (Statsrådet förordning om begränsning av utsläpp i vatten
av nitrater från jordbruket, 931/2000)
Tillståndsbestämmelse 2. Kravet på att gödseln skall tas bort
regelbundet och vid lämplig tidpunkt samt kravet på användning av
tillräckligt med strö, främst torv, har ställts för att förhindra att det uppstår
olägenheter för hälsan och för att främja den allmänna trivseln i området
samt för att minska näringsbelastningen på yt- och grundvattnet. Med
kravet på att urin/lakvattenbrunnarna skall tömmas grundligt en gång per
år försäkrar man sig om att brunnarnas nyttovolym består. I samband
med tömningen kan man också kontrollera brunnarnas skick.
Verksamhetsidkaren har ett avtal om leverans av gödsel med Oy
Kromavex Ab. Bestämmelsen om spridning av urin har givits för att
minska urlakningen av nitrater i vattendragen och bestämmelsen grundar
sig på statsrådets förordning (931/2000).
Tillståndsbestämmelserna 3 och 4. Kravet på att farmområdet skall vara
omkretsdikat har ställts för att förhindra att vatten från omgivningen
kommer in på farmområdet. Ifall det uppstår ett behov av att anlägga en
gemensam reningsanläggning för den södra delen av farmområdet på
liknade sätt som det finns för den norra delen av området bör
tillståndshavaren med en skälig andel delta i kostnaderna för detta.
Tvätt- eller avloppsvatten får inte ledas obehandlat till dike eller annan
fåra, utan ska behandlas på ett godkänt sätt såsom att leda tvättvattnet
och avloppsvattnet till en vattentät brunn och leverera det till en
anläggning som har miljötillstånd att behandla ifrågavarande avfall.
Tillståndsbestämmelse 5. Enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (1069/2009) skall djurkroppar och annat djuravfall behandlas
vid en anläggning för förbränning eller bearbetning av djuravfall.
Bestämmelsen om lagringen och behandlingen av djurkroppar och annat
djuravfall har utfärdats för att förhindra olägenhet för hälsan och miljön
och luktolägenhet. Tillståndshavaren är skyldig att ombesörja att farligt
avfall och annat avfall inte orsakar förorening av mark, yt- och
grundvattnet.
Tillståndsbestämmelse 6 har utfärdats för att förhindra att det uppstår
olägenheter för hälsan och för att främja den allmänna trivseln i miljön
samt för att förhindra att det uppstår problem med fåglar och andra
skadedjur vid pälsdjursfarmen.
Tillståndsbestämmelse 7 om lagring av kemikalier och bränsle har
utfärdats för att förhindra att lagringen förorsakar förorening av marken
eller yt- och grundvattnet.
Tillståndsbestämmelse 8. Den årliga bokföringen över verksamheten bör
göras för att tillsynsmyndigheten skall få den information som behövs för
att övervaka verksamheten. Kravet på allmän snygghet vid
pälsdjursfarmen och kravet på sakenlig förvaring av fodret har utfärdats
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för att förhindra förorening av miljön och för att förhindra förekomsten av
skadedjur.
Tillståndsbestämmelse 9. Verksamhetsutövaren skall tillräckligt väl
känna till verksamhetens konsekvenser och risker för miljön samt
möjligheterna att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Den för
verksamheten och miljön bästa tillgängliga teknik utvecklas småningom.
Den bästa tillgängliga tekniken bör tas i bruk, om utsläpp eller avfall kan
minskas märkbar och den inte förorsakar oskäliga kostnader. Genom
anmälan om förändringar i verksamheten, såsom utvidgning eller
upphörande av verksamheten och förändringar i verksamhetens
inriktning eller andra för tillsynen väsentliga förändringar upprätthålls
kontakten till tillsynsmyndigheten. På basen av anmälan granskar
myndigheten förändringens inverkan på givna tillståndsvillkor och
huruvida det är skäl att ändra tillståndet.
Tillståndsbestämmelse 10. Anmälan om ibruktagandet av skugghusen
och urinbrunnarna har utfärdats av tillsynsmässiga skäl. Anmälan kan
göras antingen skiftligt eller muntligt.

SVAR PÅ KRAV SOM FRAMLAGTS I DE GIVNA UTLÅTANDENA
Yrkandena i staden Jakobstads och hälsoinspektionsbyråns utlåtande
har beaktats i tillståndsbestämmelserna.
Kyrkoby
delägarlags
anmärkning
har
beaktats
i
tillståndsbestämmelserna så att tillståndshavaren med bästa tillgänglg
teknik skall förhindra att förorenat vatten kommer ut från farmen.
Skugghusen skall byggas på täta underlag, urinen uppsamlas i täta
behållare och föras bort för behandling, tillräckligt med strö skall
användas på upphöjda underlag under burarna och gödseln föras bort
för behandling. Takutskjuten skall vara så breda att regnvatten inte
kommer i kontakt med gödseln. När dessa bestämmelser uppfylls har
miljö- och byggnadsnämnden ansett att verksamheten inte medför
betydande förorening av miljön och därmed finns även förutsättningar för
beviljande av miljötillstånd.

BESLUTETS GILTIGHET OCH JUSTERING AV
TILLSTÅNDSBESTÄMMELSERNA
Beslutets giltighetstid
Detta beslut är i kraft tills vidare. Om det sker en väsentlig förändring i
verksamheten, skall nytt miljötillstånd sökas. Detta beslut är i kraft tills ett
beslut över en ny tillståndsansökan vunnit laga kraft.
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Verksamhetsidkaren bör före 31.12.2022 till tillståndsmyndigheten
inlämna
en
ny
miljötillståndsansökan
för
justering
av
tillståndsbestämmelserna.
Efterföljande av bestämmelse strängare än tillståndsbestämmelser
Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än
villkoren i ett tillstånd som redan har beviljats med stöd av denna lag
eller avfallslagen, eller sådana bestämmelser om tillståndets giltighet
eller justering som avviker från tillståndet, skall förordningen iakttas utan
hinder av tillståndet (56 § i miljöskyddslagen).
TILLÄMPADE LAGRUM
Miljöskyddslagen (86/2000) 4–8 §, 28 §, 31 §, 35–38 §, 41–43 §, 45-46
§, 52–56 §, 58 §, 81, 96- 97 § och 105 §
Miljöskyddsförordningen (169/2000) 1 §, 7 §, 16–19 § och 30 §
Avfallslagen (646/2011) 13 §, 15 §, 28 - 29 §, 118-119 §.
Avfallsförordningen (179/2012) 4 § och 20 §
Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 §
Statsrådets förordning om begränsningar av utsläpp i vatten av nitrater
från jordbruket (931/2000)
Därtill har följande beaktats:
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och
byggnadsanvisningar (JSM-BBA C4)
Miljöministeriets arbetsgrupps förslag (31.5.2000) till miljöskyddsanvisningar för pälsdjursfarmer
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte
är avsedda att användas som livsmedel (1069/2009) och kommissionens
förordning (142/2011) om verkställandet av den
AVGIFT OCH GRUNDER FÖR AVGIFTEN
Avgift 1000 €
Avgiften grundar sig på taxan för den kommunala miljövårdsmyndigheten
godkänd av stadsfullmäktige i Jakobstad 23.5.2011, § 28.
Besvär över avgiften för behandlingen av ärendet anförs i samma
ordning som huvudärendet.

MEDDELANDE OM BESLUTET
Beslut
Sökanden
Beslutet för kännedom
Stadsstyrelsen i Jakobstad
Hälsoinspektionen i Jakobstad
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Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Meddelande om beslut
De som ärendet särskilt berör.
Uppgift om beslutet offentliggörs på staden Jakobstads officiella
anslagstavla.
SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa
förvaltningsdomstol enligt bifogad besvärsanvisning. Besvär över
avgiften som uppbärs för behandling av ärendet anförs i samma ordning
som huvudärendet. Rätt att anföra besvär har den som ansökt om
tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra,
registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd,
hälsoskydd eller naturvård eller trivsel i boendemiljön och inom vars
verksamhetsområde
miljökonsekvenserna
uppträder,
samt
kommunstyrelsen i den kommun där verksamheten är placerad och
andra kommuner vars område verksamheten påverkar samt de
myndigheter som skall bevaka det allmännas intresse i ärendet
(MiljöskyddsL 96 §).

.
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN I JAKOBSTAD

Curt Nyman
miljövårdschef

BILAGOR
1. Lägeskarta
2. Besvärsanvisning

Bilaga 1

Bilaga 2
BESVÄRSANVISNING
Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i beslutet hos Vasa
förvaltningsdomstol genom skriftligt besvär.
Besvärsskriften skall riktas till Vasa förvaltningsdomstol och sändas till miljö- och
byggnadsnämnden i Jakobstad inom trettio (30) dagar, räknat från den dag då
beslutet givits, sagda dag icke medräknad. Om den sista dagen av besvärstiden
infaller på en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller
midsommarafton, omfattar besvärstiden ännu följande vardag. Besvärsskriften kan
inlämnas personligen, sändas per post eller genom ombud. Förmedlingen via post
eller ombud sker på avsändarens ansvar.
I besvärsskriften skall anges:
-

det beslut i vilket ändring sökes
till vilka delar i beslutet man vill ha ändring och vilka ändringar man påyrkar
motiveringar för ändringsyrkanden
besvärandens namn och hemort samt
postadress och telefonnummer genom vilka besväranden kan nås

Om den besvärande företräds av ombud, eller om besvärsskriften uppgjorts av
någon annan person bör i besvärsskriften uppges denna persons namn och hemort.
Besvärsskriften bör undertecknas av besväranden eller dennes lagliga ombud.
Till besvärsskriften skall fogas:
-

det beslut i original eller kopia i vilket ändring sökes
handlingar vilka ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har inlämnats till myndigheten

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt, om inte ändringssökanden har befullmäktigat
honom muntligen hos Vasa förvaltningsdomstol. En advokat och ett allmänt rättsbiträde skall
förete fullmakt endast om förvaltningsdomstolen så bestämmer.

Staden Jakobstads miljö- och byggnadsnämnds kontaktuppgifter:
Besöksadress:
Postadress:

Strengbergsgatan 1, JAKOBSTAD
PB 87, 68601 JAKOBSTAD

För behandlingen i förvaltningsdomstolen uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift. I
lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93)
stadgas skilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

