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SAMMANTRÄDESTID Torsdag 21.1.2021, kl. 16.30

SAMMANTRÄDESPLATS Skype-möte

DELTAGARE
Beslutsfattare

Övriga deltagare

Frånvarande

Kekarainen Matti ordförande
Pekkola Juhani vice ordförande
Dufva Kimmo medlem
Hodju Juhani ”
Hynninen Markku ”
Klemola Riitta ”
Laine Aleksi ”
Lopperi Heidi ”
Nuorivuori Satu ”
Ojanen Pilvikki ”
Seija Piiparinen ”
Hokkanen Raimo ”
Piispa-Jespars Seija ”

Lähde Hanna-Kaisa stadsstyrelsens representant
Ruonala Marianna kanslichef
Svinhufvud Eino jurist
Ojala Heli miljövårdschef
Mikkelä Eero byggnadsinspektör
Putkonen Elli repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
Kärkkäinen Siiri repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
Tikerpuu Cevor repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Närhi René repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Laitinen Anne sekreterare

Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separat akt för varje
ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET

Konstateras Paragrafer

PROTOKOLL-
JUSTERING

Protokolljusterare
ANSLAGSINTYG En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats på detta

sammanträde har varit uppsatt på miljönämndens.anslagstavla.
Beslutets datum

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

Sekreterare Anne Laitinen

Matti Kekarainen Anne Laitinen

Kotka

Allmänt datanät: www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ympla 21.1.2021

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

 2

Sammanträdesdatum

1 §
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Protokolljusterare

Ympla 21.1.2021

Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Juhani Pekkola och Kimmo Dufva.

 Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

2 §
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Behandlingsordning

Ympla 21.1.2021

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

 4

Sammanträdesdatum

3 §
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Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 21.1.2021

Enligt 9 § i förvaltningsstadgan används upptagningsrätten för
tjänsteinnehavarbeslut vid sidan av stadsstyrelsen av den nämnd som
tjänsteinnehavaren i fråga är underställd. I 92 § i kommunallagen definieras
för vilka beslut upptagningsrätten inte kan användas.

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, för vilkas beslut
upptagningsrätten enligt kommunallagen kan användas:

- Stadsveterinären
- Byggnadsinspektören
- Miljövårdschefen

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, vilkas beslut har fattats
med stöd av speciallagstiftning och meddelas till nämnden för
kännedom:

- Stadsveterinären
- Hälsoinspektören
- Miljövårdschefen
- Miljöinspektören
- Miljö- och hälsoskyddsplaneraren

De tjänsteinnehavarbeslut som ovan nämnda tjänsteinnehavare fattat
under tiden 18.12–21.1.2021 finns till beslutsfattarnas påseende i
portalen för förtroendevalda på adressen
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden konstaterar att ovan nämnda tjänsteinnehavarbeslut har
funnits till påseende för nämnden i elektronisk form i portalen för
förtroendevalda och att varken upptagningsrätten eller besvärsrätten enligt
kommunallagen utnyttjas med anledning av tjänsteinnehavarnas framlagda
beslutsprotokoll.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

4 §

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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D/3836/11.01.00.01/2017

Ansökan om ändring av kontrollplan i enlighet med miljötillstånd/Rudus Oy, Rajavuori
bergsområde

Ympla 21.1.2021

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Rudus Oy har ett gällande miljötillstånd samt ett marktäktstillstånd (senaste
Kotkas miljönämnd 11.11.2010) i Rajavuori i Kotka. I tillståndsbestämmelse
nr 17 i miljötillståndet fastställs följande:

Ytvatten som samlas på täktområdet ska samlas in i en avsättningsbassäng
innan det leds till ett öppet dike. Kvaliteten på vattnet som leds ur
avsättningsbassängen ut i miljön ska regelbundet kontrolleras genom prov
som tas under verksamheten i enlighet med en kontrollplan som separat
ska godkännas.

Kontrollen baserar sig på kontrollplanen för ytvatten som Kotka miljönämnd
har godkänt 17.12.2009. Av ytvattenproverna analyseras den kemiska
syreförbrukningen, nitrater, nitriter, ammoniumtyper, pH, grumlighet,
petroleumkolväten samt sensoriskt bedöms lukt och färg.
Provtagningsstället som finns i kontrollplanen har varit diket invid
Heinsuontie. Under årens lopp har verksamheten ändrats på många sätt
och provtagningsställena för ytvatten har slutligen varit sammanlagt fem. På
grund av de nya förändringar som skett i ledningen av vatten ska det i
fortsättningen endast finnas ett provtagningsställe.

Rudus Oy har med sin 16.12.2020 inkomna ansökan ansökt om
ändring i kontrollplanen för ytvatten. Ändring ansöks inte i karaktären av
kontrollen, men kontrollställena avses minskas till ett kontrollställe. Allt
vatten som leds bort från området far via det sökta kontrollstället.

  I bifogade ansökan presenteras kontrollställets placering samt motiveringar till
varför de övriga kontrollställena anses vara onödiga.

./. Bilaga 1.  Rudus Oy:s ansökan om ändring av kontrollställen

Enligt 65 § i miljöskyddslagen (527/2014) kan tillståndsmyndigheten vid
behov ändra de kontrollvillkor som den meddelat eller den plan som den
godkänt trots att tillståndet eller planen är i kraft. Beslutet om ändring kan
fattas bland annat på eget initiativ av den myndighet som fattat beslutet
eller på begäran av tillståndshavaren. I detta fall kan man anse att ett
minskat antal kontrollställen inte inverkar negativt på kvalitetskontrollen av
ytvatten i verksamheten. Det är motiverat att ta bort de överflödiga
kontrollställena. Om det uppstår behov av mer omfattande kontroll bör
kontrollplanen granskas.

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

5 §
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Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att bevilja den ansökta ändringen i Rudus Oy:s
17.12.2009 godkända kontrollplan för ytvatten.

Beslut tas 26.1.2021

Verkställighet:
Utdrag: Rudus Oy/Heli Kanto, Arto Solante

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Miljöcentralen/arkiv

Anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

mailto:kirjaamo.kas@ymparisto.fi
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 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 21.1.2021

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

8

Sammanträdesdatum

6 §


