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SAMMANTRÄDESTID Torsdag 16.12.2021, kl. 16.30

SAMMANTRÄDESPLATS Fullmäktigesalen, Kotka stadshus

DELTAGARE
Beslutsfattare

Övriga deltagare

Frånvarande

Kekarainen Matti                                  ordförande
Hodju Juhani                                         vice ordförande
Dufva Kimmo medlem
Pöyhönen Olavi ”
Renlund Tarja ”
Ylivarvi Merja ”
Tinkanen Maritta ”
Jaakola Anna ”
Söderholm Jukka ”

Mielonen Joona stadsstyrelsens representant
Ruonala Marianna kanslichef
Amnell Holzhäuser Elina jurist
Ojala Heli miljövårdschef
Mikkelä Eero byggnadsinspektör
Sutela Inka
Virtanen Marikki

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
.Beslutsdatum

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

Sekreterare Anne Laitinen

repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka

Hautamäki Miila repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Maaranen Venla repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Laitinen Anne sekreterare

Matti Kekarainen Anne Laitinen

Kotka

Allmänt datanät: www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats
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Sammanträdesdatum

115 §
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Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Merja Ylivarvi och Maritta Tinkanen.

  Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

116 §
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Behandlingsordning

Ympla 16.12.2021

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

 4

Sammanträdesdatum

117 §
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 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 16.12.2021

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
på 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 19.11–16.12.2021 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

118 §

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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D/3389/00.01.02/2021

Miljönämndens mötesschema 2022

Ympla 16.12.2021

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805

Föredragningstext: Enligt 17 kap. 5 § i Kotka stads förvaltningsstadga beslutar ett organ om tid
och plats för sina sammanträden. Sammanträde hålls även då ordföranden
anser att ett sammanträde behövs eller då majoriteten av medlemmarna i
organet föreslår för ordföranden att ett sammanträde ska hållas för att
behandla ett ärende som de meddelar. Därvid bestämmer ordföranden
tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning
annullera ett sammanträde.

Helgdagar och skollov år 2022:

sportlov må–fr 28.2–4.3.2022
påsk fr–må 15–18.4.2022
1:a maj sö 1.5.2022
Kristi himmelsfärdsdag to 26.5.2022
midsommar fr–sö 24–26.6.2022
höstlov 24–28.10.2022 (ej bekräftat)
självständighetsdagen ti 6.12.2022
jul lö–må 24–26.12.2022

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att hålla sammanträden år 2022 enligt följande:

  3.2
10.3
  7.4.
12.5
16.6
  4.8
  8.9
13.10
17.11
15.12

Verkställighet:
Utdrag

medlemmar och ersättare i nämnden
stadsstyrelsens representanter och ersättare
representant och ersättare för ungdomsfullmäktige
föredragande
beredare
ärendehanteringen
Pyttis kommun
kontorsvaktmästare

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

119 §

http://7.4.12.5/
http://7.4.12.5/
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Cafe Toivo.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering
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Sammanträdesdatum
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D/3354/11.02.00/2021

Miljöhälsovårdens tillsynsplan 16.12.2021

Ympla 16.12.2021

Beredare: Miljö- och hälsoskyddsplanerare Jenny Holm tfn 040 726 4163

Föredragningstext: I lagarna som styr miljöhälsovården föreskrivs om kommunens skyldighet att
utarbeta tillsynsplaner inom ifrågavarande lagars tillämpningsområden.
Skyldigheten regleras i 39 § i livsmedelslagen (297/2021), 6 § i
hälsoskyddslagen (763/1994) och i 84 § i tobakslagen (549/2016).
Skyldigheten motiveras bland annat med kvalitet, regelbundenhet och
överensstämmelse i övervakningen, förebyggande av hälsorisker och skydd
av konsumenten mot ekonomiska förluster. I det riksomfattande
tillsynsprogrammet för miljöhälsovård som de centrala ämbetsverken
(Livsmedelsverket och Valvira) har utarbetat fastställs de områden som
prioriteras i tillsynen.

Denna plan omfattar verksamhetsspecifika numeriska planer för 2022
(uppskattning) enligt ovan uppräknade rättsliga grunder. Den beskriver
dessutom bland annat kommunikation, resursplanering och områden som
prioriteras inom tillsynen. De centrala ämbetsverkens normeringar utgör i
regel utgångspunkterna för kontrollintervallerna för verksamhetstyperna.

Den årliga tillsynsplanen framställs för godkännande av miljönämnden och
sänds av tillsynsenheten för kännedom till regionförvaltningsverket.
Genomförandet av planen följs upp under 2022 och den slutliga
genomföranderapporten framställs för miljönämnden i början av 2023.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner tillsynsplanen för 2022 för Kotka och Pyttis
samarbetsområde inom miljöhälsovård.

Verkställighet:
Utdrag Jenny Holm

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

120 §
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D/2350/11.01.00.01/2021

Beslut om miljötillstånd för bearbetningsfält för energivirke och återvunnet
trä, Ekokaari Oy

Ympla 16.12.2021

Beredare: miljöinspektör Marja Jääskeläinen, tfn 040 526 5935

Föredragningstext: Ekokaari Oy tillhandahåller mottagnings- och bearbetningstjänster för bygg-
och rivningsavfall, vissa avfallskomponenter som samlas in separat och
utnyttjas samt oljeskadad jord och oljehaltigt vatten till företag i
Kymmenedalen. Till företagets uppgifter hör även att leverera mottagna och
obearbetade avfallskomponenter vidare för fortsatt förädling, användning eller
slutförvaring. Ekokaari Oy:s huvudsakliga verksamhetsställe är i Keltakangas i
Kouvola.

Ekokaari Oy ansöker om ett miljötillstånd i Kotka för krossning, lastning,
lagring och nyttoanvändning av vissa avfallskomponenter samt energivirke
och återvunnet trä på adressen Heinsuontie 136, 48100 Kotka. I nuläget
verkar Ekokaari Oy på grundval av en anmälan om insamlingsverksamhet i
enlighet med 100 § i avfallslagen som moderbolaget Kymenlaakson Jäte Oy
har gjort till Kotka stad.

Verksamhetsutövaren ansöker om tillstånd att inleda anläggningens
verksamhet innan tillståndsbeslutet träder i kraft, oberoende av eventuell
ansökan om ändring, i enlighet med 199 § i miljöskyddslagen (527/2014).

Bilagor: Bilaga 1: Beslut om miljötillstånd Ekokaari Oy
Bilaga 2: Placeringskarta Ekokaari Oy
Bilaga 3: Karta över Finska vikens avrinningsområde

Tillkännagivande: Anhängiggörandet av ansökan har kungjorts i Kotka stadshus på
byggnadstillsynens officiella anslagstavla, Kotka stads webbplats och
webbplatsen julkipano.fi 19.8.2021–27.9.2021. Kungörelsetiden ändrades
mitt i den ursprungliga kungörelsen 16.9.2021–25.10.2021.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Kotka miljönämnd har granskat Ekokaari Oy:s ansökan om miljötillstånd och
beslutar att bevilja den sökande ett miljötillstånd i enlighet med 27 § i
miljöskyddslagen (527/2014) för mottagning, krossning, lagring och bortforsling
av avfall och energivirke i enlighet med ansökan på adressen Heinsuontie 136,
48410 Kotka.

Beslut tas efter anslag

Verkställighet:
Utdrag: Aki Koivula / Ekokaari Oy

Sydöstra Finlands NTM-central / kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi

Serviceenheten för miljöhälsovård / ymparistoterveys(at)kotka.fi

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

121 §
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Kotka stadsplanering / kaavoitus(at)kotka.fi
Miljöcentralen/arkiv Miljöcentralen/fakturering
Kotka stads ansvarsområde för ekonomi
Miljöcentralen/MJ

Besvärsanvisning Vasa förvaltningsdomstol

 Anteckning om protokolljustering
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Sammanträdesdatum
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 Övriga ärenden (gemensamma)
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Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering
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Sammanträdesdatum

122 §


