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Sammanträdets öppnande
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna
välkomna samt konstaterade att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutfört.
_____

§ 108

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes:
(Anja Lillqvist och Carina Rönnlund)

§ 109

Godkännande av föredragningslistan samt komplettering med eventuella
övriga ärenden
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Dnr: 552 /2017

§ 110

Utlåtande för anläggande av vatten- och avloppsledningar under Purmo å,
Pedersöre Vatten Ab
Ärende nr: LSSAVI/5514/2017
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland anhåller om utlåtande angående Pedersöre Vatten Ab:s planerade anläggande av avlopps- och vattenledning under Purmo å
samt tillstånd för förberedelser.
Ansökan gäller tillstånd enligt vattenlagen för att bygga en ny avloppsledning och förnyande
av vattenledningen under Purmo å i Forsby by samt tillstånd att vidta förberedande åtgärder
innan beslutet vunnit laga kraft. Ledningarna byggs på samfällt vattenområde 599-403-8761 mellan fastigheterna Söderåker 599-403-10-22 och Bränn 599-403-1-99. Projektområdet
finns inom Forsby delgeneralplan, där östra borrningsplatsen är utmärkt som jord- och
skogsbruksdominerat område (M) och västra platsen är utmärkt som område för centrumfunktioner (C).
Projektet planerar man att utföra under december 2017-januari 2018 och arbetet beräknas
pågå ca en arbetsdag. Arbetet utförs med riktad borrning och ledningarna placeras i varsitt
skyddsrör (diameter 110 mm) på minst 1 meters djup under åbotten. Ledningarnas längd på
vattenområdet är ca 20 meter och materialet är plaströr PEH 75 PN10 samt PEH 63 PN10.
För projektet har de berörda markägarna gett sitt tillstånd och NTM-centralen gett tillstånd
(PIRELY/7959/2017) för placering av vattenförsörjningsledningar på ett vägområde av regionväg 741.
Miljövårdssekreterarens förslag:
Projektområdet är inte beläget på skyddat grundvattenområde eller Natura 2000 område. Till
närmaste grundvattenområde (Hedet 1059911) är avståndet ca 6,7 km och till närmaste Natura område (Sandsundsfjärden FI0800067) är avståndet ca 9,0 km.
Projektets inverkan på vattenkvaliteten i Purmo å är kortvarig och påverkar inte de målsättningar som getts i vattenförvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets
vattenförvaltningsområde 2016-2021 om uppnående av en god vattenstatus i alla vattendrag.
Miljö- och byggnadsnämnden förordar anläggande av avlopps- och vattenledningar under
Purmo å med beaktande av att arbetet utförs under låg vattenföring och på ett sådant sätt att
vattenområdet samt dess användning orsakar så liten skada som möjligt och så att onödig
uppgrumling av vattnet förhindras. Nämnden förordar även att tillstånd till förberedande åtgärder beviljas. Under arbetets gång bör följande beaktas:
Arbetet bör i första hand utföras genom riktad borrning men ifall detta inte är möjligt kan
arbetet utföras genom grävning om arbetet utförs på ett sådant sätt att uppgrumligen minimeras.
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Projektets inverkan på åns vattenkvalitet bör kontrolleras ifall tillsynsmyndigheten (NTMcentralen) anser det nödvändigt och utföras på ett av tillsynsmyndigheten godkänt sätt.
Platserna för vattenundergångarna skall vid stränderna utmärkas på ett ändamålsenligt sätt.
Efter att arbetet slutförts bör anläggningsområdet iordningställas och anpassas till omgivningen.

Beslut:
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Dnr: 623 /2006

§ 111

Tillsynsmyndighetens bedömning om behovet att ändra ett tillstånd enligt
miljöskyddslagen, NN
Västra Finlands miljöcentral har 30.11.2006 beviljat NN miljötillstånd för djurhållning med
mjölkproduktion på lägenheterna Herrmans RNr 12:12 och Leifas RNr 6:54 i Överesse by
(Värnum). Fastighetens nuvarande beteckning är Wärn Lantbruk 599-415-12-131 (förtydligande lagfart 11.11.2017). Enligt miljötillståndet åläggs verksamhetsidkaren att inlämna en
ansökan om justering av tillståndsvillkoren senast 31.12.2017.
Kravet i den dåvarande miljöskyddslagen (71 §) om justering av tillståndsbestämmelserna
har upphört i samband med en ändring av miljöskyddslagen (423/2015). Tillsynsmyndigheten bör därför vid utförd övervakning enligt 89 § bedöma behovet om ändring av sådana beslut senast inom ett år efter tidpunkten för inlämnande av justering av tillståndsbestämmelserna.
NMT-centralen i Södra Österbotten har 9.9.2015 överfört ärendet till kommunen efter en
ändring i miljöskyddslagen (449/2015) så att den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärendet (MSF 2 § punkt 10a).
Granskning vid NNs djurstall har utförts 20.11.2017 (protokollet som bilaga). Från granskningsprotokollet framgår att i djurstallet hålls flera djur än som beviljats i miljötillståndet
från 30.11.2006 (Dnr: LSU-2006-Y-507). En bestående ökning av djurantalet i ett djurstall
betraktas som en väsentlig ändring av verksamheten. Enligt miljöskyddslagen 29 § krävs
tillstånd för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för väsentliga ändringar av verksamheten. Verksamheten vid NNs djurstall motsvarar inte de tillståndsvillkor
(tillståndsvillkor 1) som ställts i det ikraftvarande miljötillståndet och för verksamheten bör
därför ansökas om nytt miljötillstånd.
Miljövårdssekreterarens förslag:
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med hänvisning till utförd granskning samt därtill
hörande granskningsprotokoll att en ny miljötillståndsansökan bör inlämnas till tillståndsmyndigheten senast 31.3.2018.

Beslut:
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Dnr: 364 /2017

§ 112

Godkännande av fiskeriekonomiskt kontrollprogram för Larsmo-Öjasjön
Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland kungör under tiden 16.8–15.9.2017 uppdaterat fiskeriekonomiskt kontrollprogram för LarsmoÖjasjöns reglering under perioden 2017-2030. NTM-centralen ger möjlighet att framföra
åsikter i ärendet.
Det fiskeriekonomiska kontrollprogrammet ingår som kapitel 5 i det kontrollprogram för regleringen av Larsmo-Öjasjön som Österbottens vatten och miljö rf. uppgjort 14.2.2017.
Kontrollprogrammet har förutom kap. 5 angående fiskerikontroll godkänts 27.6.2017 av
NTM-centralen i Södra Österbotten.
Enligt tillståndsvillkor 12 i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut (58/2009/3) skall tillståndsinnehavaren kontrollera regleringens verkningar på fiskstammen och fisket i LarsmoÖjasjön. Kontrollen skall även omfatta kontroll av fiskvägarnas funktion.
Det kungjorda fiskeriekonomiska kontrollprogrammet innehåller följande:
-

-

årlig uppsamling av uppgifter om antalet fiskare
bragder och fångst
en fiskeriförfrågning som utförs med 10 års mellanrum (nästa gång år 2023)
nätprovfiske som görs med 5 års mellanrum (2018, 2023 och 2028) där fångsten definieras, räknas och vägs samt utreds längd- och viktfördelning för abborre, gädda, siklöja
och sik
vid lågt pH i sjön kan i samband med eventuella surhetskarteringar vid behov även utföras yngelnoteringar samt årlig uppföljning av förutsättningarna för fiskvägarnas funktion
genom att granska fiskvägarnas öppethållningstider och möjliga orsaker till varför de varit stängda

Miljövårdssekreterarens förslag:
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det uppgjorda fiskerikontrollprogrammet uppfyller
tillståndsvillkoren enligt Västra Finlands vattendomstols regleringsbeslut 1996 samt Västra
Finlands miljötillståndsverks beslut 2009 angående regleringens inverkan på fiskbestånd
och fiske samt fiskvägarnas funktion.

Beslut:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.
______

Fiskerimyndigheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har
27.11.2017 med vissa preciseringar godkänt det förslag till kontrollprogram för LarsmoÖjasjöns reglering som Österbottens vatten och miljö rf. uppgjort.
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Preciseringarna innebär att provfisket skall utföras med tre års mellanrum (följande gång
2018). Vid provfisket som görs i början av juli och i mitten av september bör användas Nordic-nät och provfisket utföras 40 nätter i Larsmosjön och 36 nätter i Öjasjön. Vid behov
tas fiskprover för andra syften. Resultaten av provfisket skall sparas i det statliga provfiskeregistret.
Kontrollprogrammet är i kraft tillsvidare. Beslutet kan vid behov ändras på ett sätt som godkänns av fiskerimyndigheten.
Miljövårdssekreterarens förslag:
Beslutet antecknas för kännedom.

Beslut:

§ 113
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Delgivningsärenden, miljövården
Inkomna rapporter:
- Avloppsvattenundersökningar, Lillby reningsverk belastningskontroll 15.11.2017.
- Avloppsvattenundersökningar, Purmo reningsverk belastningskontroll 15.11.2017.
- Vattendragskontroll, Larsmo-Öjasjön, november 2017.
- Tillståndsenliga vattenprov vid 4 st. pälsdjursfarmer, september 2017.
Granskningar:
- Miljövårdssekreteraren har 14.11.2017 besökt Pedershiem åldringscenter i Bennäs. I
samband med den pågående renoveringen av åldringscentret kommer uppvärmningssystemet att ändras, vilket innebär att de befintliga nedgrävda oljecisternerna blir obehövliga.
Meddelanden:
- Miljövårdssekreteraren har 21.11.2017 fakturerat den årliga tillsynsavgiften för tagna
marksubstanser år 2016 samt uppdaterat uppgifterna i NOTTO-registret (maaaineslupatietojärjestelmä). Alla beviljade marktäktstillstånd samt tagna årliga marksubstanser skall anmälas till registret. Bifogas ”Ottoraportti” för 2016. Under 2016 har tagits
totalt 251 528 m3 bergsmaterial och 5 313 m3 sand och grus samt 2 200 m3 silt.
- Regionförvaltningsverket har 30.11.2017 genom beslut nr 149/2017/2 konstaterat att Pedersöre Vatten Ab:s planerade byggande av vattenledning under Sexsjön inte behöver
tillstånd enligt vattenlagens 3 kap. 2 §.
- Alholmens Kraft Ab har 27.11.2017 meddelat att man vid Västermossens torvproduktionsområde i Lillby upptäckt ett mindre läckage i översilningsfältets vallkonstruktion.
Läckaget kommer att åtgärdas under vintern.
- Österbottens avfallsnämnd har 20.11.2017 gett utlåtande angående anmälan om egenhändig behandling av avloppsslam i Sundby by.
- Anmälning om lagring av fast gödsel i stack (1 st.) har inkommit till miljövårdsbyrån omfattande sammanlagt 600 m3 fast gödsel fördelade på 11 st. stackar.
Miljövårdssekreterarens förslag:
Antecknas för kännedom.

Beslut:

§ 114
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NN, Sollid 5:23 i Kållby
Rivning av hus
Rivningslov 9015/17

Delgivning 17.11.2017

NN, Marcsgård 12:28 i Överpurmo
Kallvind värmeisoleras till lagerutrymme
Åtgärd 1043/17

Delgivning 28.11.2017

Kårkulla Samkommun, Lövögården 39:3 i Lövö
Tillfällig barackbyggnad för sociala utrymmen
Tillfälligt bygglov 184/17 för 2 år

Delgivning 01.12.2017

Kårkulla Samkommun, Kalvhaga 20:1 i Lövö
Tillfällig barackbyggnad för boende
Tillfälligt bygglov 180/17 för 2 år

Delgivning 01.12.2017

Herrmans Ab, Herrmans 10:283 i Kyrkoby
Tillfällig kontorsbarack
Tillfälligt bygglov 179/17 för 2 år

Delgivning 29.11.2017

Pedersöre Kommun/Lepplax skola, Skolan II 5:2 i Lepplax
Tillbyggnad av gymnastiksal
Bygglov 176/17
Delgivning 17.11.2017
Fastighets Ab Fresh Pedersöre, Granholm-Skifte 4:163 i Kållby (Edsevö)
Nytt mellanplan, ändring av mellanväggar
Bygglov 160/17
Delgivning 17.11.2017
NN, Einarving 11:152 i Lepplax
Borrning av bergvärme 140 m
Anmälan 42/17

Beslut 17.11.2017

NN, Sundvik 11:337 i Kyrkoby
Borrning av bergvärme 180 m
Anmälan 41/17

Beslut 17.11.2017

Tf byggnadsinspektörens förslag:
Antecknas för kännedom.

Beslut:
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§ 115
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Följande möte
Följande möte hålls tisdagen den 23 januari 2018 kl 19.00
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