
 

STADEN JAKOBSTAD   BESLUT 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 §  
    miljöskyddslagen 
    Beslut givet efter anslag 

                    15.2.2012 
 
 
 
 
ÄRENDE 

Miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig 
framställning av matjord av hästgödsel och jord. 

  
SÖKANDE 
 Emet Entreprenad öb 
 Fäbodavägen 41 
 68620 Jakobstad 
 
VERKSAMHET OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS 
 

Verksamheten består i tillverkning av ca 700 m3 matjord per år av 
torvblandad hästgödsel, åkerjord och sand. Mängden hästgödsel som 
används är ca 200  m3 per år.  Ansökan gäller befintlig verksamhet, 
verksamhetens omfattning förblir oförändrad. 
 
Verksamheten bedrivs på lägenheten Vikshagen RNr 6:173 i Vestersund 
by i Jakobstad. Lägenheten ägs av Krister och Lotten Emet. 
 

. 
GRUNDERNA FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND 
 

Verksamheten är miljötillståndspliktig med stöd av 28 §, 2 momentet, 
punkt 4 i miljöskyddslagen och enligt 1 § punkt 13 f i 
miljöskyddsförordningen, eftersom verksamheten gäller yrkesmässig 
återvinning och behandling av avfall. 

 
BEHÖRIG TILLSTÅNDSMYNDIGHET 
 

Enligt 7 § punkt 13 c i miljöskyddsförordningen avgör kommunens 
miljövårdsmyndighet ett miljötillståndsärende som gäller återvinning och 
behandling av avfall där avfallsmängden är under 10 000 ton per år. 

. 
ÄRENDETS ANHÄNGIGGÖRANDE 
 

Ansökan om miljötillstånd har blivit anhängig hos staden Jakobstads 
miljövårdsmyndighet 31.10.2012. 
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PLANLÄGGNINGSSITUATIONEN 
 

Området är inte detaljplanerat. Enligt staden Jakobstads generalplan 
utan rättsverkan finns för området planebeteckningen VU/AP, 
idrottsområde i stadspark / marknära boende. 
 

FÖRLÄGGNINGSPLATSEN OCH DESS MILJÖ 
 
Området består av en öppen plan omgiven av yngre lövskog och 
odlingsmark. Området avvattnas via smärre diken till Strömbäcken och 
Svartgrundsfjärden. Kortaste avstånd till bosättning är ca 140 m.  
 
Inga klassificerade viktiga grundvattenområden finns i närheten av 
verksamheten. 

 
 
UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN 
 

Emet Entrepenad öb ansöker om miljötillstånd för den nuvarande 
verksamheten vari tillverkas matjord genom att blanda åkerjord med 
torvblandad hästgödsel och sand. Hästgödseln hämtas från häststallen i 
Vestersundsby och är uppblandad med den torv, som används som strö 
i stallen. Gödseln mellanlagras en tid på området innan den blandas med 
jorden.  Den årliga mängden matjord som tillverkas är ca 700 m3 och för 
detta mottas ca 200 m3 torvblandad hästgödsel. Blandningen sker med 
traktorburna maskiner. På området finns inga permanent placerade 
maskiner eller förvaring av bränslen. Matjorden säljs till kunder främst för 
anläggande av gräsmattor. 
 
Verksamhetsområdets jordmån består av lera och området är 
omkretsdikat för att förhindra vatten att rinna in på området. 
 
Vid blandningen av jorden och transporter uppstår i någon mån 
motorbuller, damm och gödsellukt, som dock inte bedöms vara störande 
för närliggande bosättning. Normalt uppstår inga utsläpp från området.  
Avrinningen från området bedöms vara obetydlig eftersom regnvattnet 
som faller på gödsel- och jordhögarna till största delen sugs upp av 
torven och avdunstar. 
 
Inget avfall uppstår vid verksamheten. 
 

 
BEHANDLING AV ÄRENDET 
 

Tillståndsansökan har kungjorts på staden Jakobstads officiella 
anslagstavla 16.11.–17.12.2012. 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 17.12.2012 konstateras att området 
tillsvidare inte omfattas av någon detaljplan. Enligt generalplanen ingår 
nästan hela lägenheten i ett idrottsområde inom stadspark, som 
samtidigt utgör utredningsområde för marknära boende (VU/AP). Det är 
inte aktuellt att inom nära framtid börja utveckla fastigheten varken för 
rekreationsverksamhet eller för byggande. På längre sikt kan 
planläggning dock bli aktuell för bostadsändamål, samt för ett 
övergripande arrangemang av trafiklederna inom stadens västra 
områden. 
Avrinningen från området fungerar bristfälligt men innan någon 
dikesrensning verkställs bör markanvändningen i området som helhet 
ses över. Emet Entreprenads verksamhet torde inte i sin nuvarande form 
utgöra någon stor belastning för vattendragen. 
Staden äger ingen direkt angränsande fastighet men däremot 
närbelägna områden i Torsviken, vilka i dag utarrenderas för 
hästsportaktiviteter. Emet Entreprenads verksamhet är inte på något sett 
hinder för fastigheterna i Torsviken. Snarare så utgör den ett viktigt 
komplement, genom att hästgödsel som kommer från stall och andra 
anläggningar i området kan tillvaratas på nära håll. 
 
 
Hälsoinspektionen  har i sitt utlåtande ansett att området är lämpligt för 
verksamheten. I tillståndskraven bör dock framkomma att endast 
torvblandad hästgödsel får uppbevaras på området förutom den färdiga 
matjordsprodukten.  . 

 
 Inga anmärkningar  har inlämnats med anledning av ansökan.  
 

Sökanden har beretts tillfälle att ge sitt bemötande  till utlåtandena. Inget 
bemötande har getts. 
 
 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT 
 

Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad beviljar Emet Entreprenad öb 
miljötillstånd för tillverkaning av matjord på lägenhet Vikshagen RNr 
6:173 i Vestersund by i Jakobstad i enlighet med tillståndsansökan och 
med iakttagande av nedanstående tillståndsbestämmelser. 
Förläggningsplatsen framgår av lägeskartan som medföljer beslutet. 
 
 

TILLSTÅNDSBESTÄMMELSER 
 
1.  På området kan tillverkas högst 1000 m3 matjord. På området får 
förutom jord lagras högst 300 m3 torvblandad gödsel. Ingen annan typ av 
gödsel får lagras eller användas i matjordstillverkningen på området. 
 
2. Mellanlagring av gödsel och blandning av matjord bör ske på 
vattentätt underlag av asfalt eller lera av motsvarande täthet. 
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Gödselstacken bör grundas på ett lager torv. Blandningen av matjorden 
bör ske vid torr väderlek. 
 
3. Avrinning av förorenat ytvatten från området bör förhindras så långt 
som möjligt genom att vid långvariga regnperioder täcka gödselstacken, 
tillsätta torv eller motsvarande åtgärder. 
 
4. I verksamheten får inte användas jord från platser där man kan befara 
att jorden skulle kunna vara förorenad och innehålla skadliga ämnen. 
 
5. Transport av material, blandning och lagring av material bör ske så att 
störande buller, damm eller lukt inte uppstår. I händelse av sådana 
störningar i verksamheten som har betydelse för omgivningen bör 
stadens miljövårdsmyndighet omedelbart underrättas. 
 
6. Vattenkvaliteten i diket som avvattnar området bör undersökas en 
gång under perioden juni-augusti 2013 från en punkt uppströms och en 
punkt omedelbart nedströms om verksamhetsplatsen. Från proven 
analysers totalfosfor, totalkväve CODMn och fekala streptokocker. 
Provtagningsresultaten skall tillställas miljövårdsmyndigheten i 
Jakobstad, som på basen av resultaten kan besluta om ytterligare 
provtagning. 
 
7.  Verksamhetsidkaren ska föra bok över verksamheten och årligen 
rapportera följande uppgifter om föregående års verksamhet: 
 
-  mängden framställd matjord 
 
- mängden torvblandad hästgödsel som mottagits på området och 
varifrån denna hämtats 
 
- uppgifter om eventuella avvikande situationer 
 
Rapporten om verksamheten bör årligen sändas till 
miljövårdsmyndigheten i Jakobstad före utgången av mars månad.  
 
8. Om verksamheten överlåts till någon annan eller upphör skall 
miljövårdsmyndigheten i Jakobstad omgående underrättas om detta.  
Före verksamhten upphör skall all gödsel transporteras bort från området 
till en godkänd mottagningsplats och området skall iståndsättas och 
sättas i vederbörligt skick. 
 
 
 

MOTIVERING TILL BESLUTET 
 

Förutsättningar för beviljande av tillstånd 
 

Tillverkning av matjord på lägenheten Vikshagen RNr 6:173 i Vestersund 
by kan med iakttagande av lag och bestämmelserna i detta beslut utövas 
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utan att verksamheten medför olägenhet för hälsan, förorening av yt- och 
grundvatten, förorening av marken eller annan risk för betydande 
förorening av miljön. Verksamheten strider inte mot detaljplan och 
äventyrar inte förverkligandet av generalplanen. Verksamheten medför 
inte heller sådana olägenheter eller oskäligt besvär för omgivningen 
såsom avses i lagen om vissa grannelagsförhållanden (MsL 6 §. 42 §). 
 
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 (MsL § 41). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har vid avgörande tagit i beaktande de 
utlåtandena och anmärkningar som getts. 
 
 

Motivering till tillståndsbestämmelserna 
 
Bestämmelserna för grundar sig på 43 § miljöskyddslagen och 19 § 
miljöskyddsförordningen och enligt följande: 
 
Tillståndsbestämmelse 1. Mängden och typen av gödsel som används i 
verksamheten har begränsats enligt ansökan och för att hantering av 
större volymer och användning av andra typer av gödsel skulle kunna 
medföra olägenheter och kräva mera utvecklade arrangemang för att 
förhindra förorening. 
 
Tillståndsbestämmelse 2. Kravet på att hanteringen av gödsel och 
matjord bör ske på ett underlag som är svårgenomträngligt för vatten är 
givet för att inte marken eller grundvatten skall förorenas. Ett torvlager 
under gödsellagret förhindrar också att näringsämnen rinner ut i marken 
eller förorenar regnvatten på området (MsL 7 §, 8 §). 
 
Tillståndsbestämmelse 3. Kravet gällande arrangemang för att förhindra 
att förorenat ytvatten skall rinna ut från området är ställt för att begränsa 
belastning av näringsämnen på ytvatten i omgivningen. 
 
Tillståndsbestämmelse 4. Bestämmelsen har getts för att minska risken 
att i verksamheten skulle användas marksubstans som innehåller 
skadliga ämnen (MsL 30a §, Statsrådets förordning 214/2007) 
 
Tillståndsbestämmelse 5. Bestämmelsens avsikt är att förhindra 
uppkomsten av oskäligt besvär för närliggande bosättning (MsL 42 §, 
Lag om vissa grannelagsförhållanden 17 §, MsF § 30) 
 
Tillståndsbestämmelse 6. En engångskontroll av vattenkvaliteten i det 
dike som avvattnar området är motiverad för tillsynen av verksamheten 
och som kontroll av att verksamheten inte förorsakar förorening av 
ytvattnet i området   (MsL 5 §,  46 §) 
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Tillståndsbestämmelse 7. Bokföringen över verksamheten och årlig 
rapportering bör göras för att verksamhets sker under kontrollerade 
former och behövs för tillsynen (MsL 46 §, AvfallsL 120 §). 
 
Tillståndsbestämmelse 8. Bestämmelsen gällande överlåtande eller 
avslutande av verksamheten är given för att tillsynen skall kunna ordnas 
och avlutandet ske kontrollerat (MsL 81 §, 90 §). 
 
Tillståndsmyndigheten har bedömt att en säkerhet för avslutande av 
verksamheten inte är behövligt eftersom de kostnader som avses bli 
täckta genom en säkerhet när verksamheten avslutas är ringa med 
beaktande av avfallets mängd och beskaffenhet. (MsL § 43a) 
 
 

SVAR PÅ KRAV SOM FRAMLAGTS I DE GIVNA UTLÅTANDENA 
 
Yrkandena i staden Jakobstads och hälsoinspektionsbyråns utlåtande 
har beaktats i tillståndsbestämmelserna. 
 

 
 
BESLUTETS GILTIGHET OCH JUSTERING AV 
TILLSTÅNDSBESTÄMMELSERNA 

 
Beslutets giltighetstid 

Detta beslut är i kraft tills vidare. Om en väsentlig förändring i 
verksamheten planeras skall nytt miljötillstånd sökas. Tillståndshavaren 
bör senast 31.12.2022 till tillståndsmyndigheten inlämna en ansökan om  
justering av tillståndsbestämmelserna. 
 
Det nu givna beslutet är i kraft tills ett beslut över en ny tillståndsansökan 
vunnit laga kraft. 
 
Tillståndsmyndigheten kan enligt 59 § miljöskyddslagen återkalla 
tillståndet ifall området i en godkänd detaljplan reserveras för marknära 
boende, idrottsområde i stadspark eller motsvarande användning som 
avses i den gällande generalplanen. 
 

Efterföljande av bestämmelse strängare än tillstånd sbestämmelser 
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  (MsL 56 §). 
 

TILLÄMPADE LAGRUM 
 
Miljöskyddslagen 4–8 §, 28 §, 31 §, 35–38 §, 41–43a §, 45 §, 46 §, 52–
56 §, 59 §, 81§, 90 §, 96- 97 §, och 105 § 
Miljöskyddsförordningen 1 §, 7 §, 16–19 § och 30 § 
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Avfallslagen 13 §, 15 §,  28 - 29 §, 118-119 §. 
Avfallsförordningen 3 § och 5 § 
Lag angående vissa grannelagsförhållanden 17 § 
Statsrådets förordning om begränsningar av utsläpp i vatten av nitrater 
från jordbruket (931/2000) 
 
 

AVGIFT OCH GRUNDER FÖR AVGIFTEN 
 
  Avgift 980 € 
 

Avgiften grundar sig på taxan för den kommunala miljövårdsmyndigheten 
godkänd av stadsfullmäktige i Jakobstad 23.5.2011, 28 §. Avgiften har 
sänkt med 30 % enligt 5 § i nämnda beslut eftersom den arbetsinsats 
beslutet krävt har varit mindre än normalt. 
 
 

MEDDELANDE OM BESLUTET 
 
Beslut 
 Sökanden 
 
Beslutet för kännedom 
 Stadsstyrelsen i Jakobstad 
 Hälsoinspektionen i Jakobstad 
 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 (MsL 96 
§). 
 

 Besvärstiden är 15.2. - 18.3.2013 
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. 
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: Strengbergsgatan 1,  JAKOBSTAD 
Postadress:  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. 

 


