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Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Olavi Pöyhönen och Tarja Renlund.

  Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

14 §
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Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

 4

Sammanträdesdatum

15 §
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16 §
 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 10.3.2022

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 4.2–10.3.2022
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

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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Beredare: Miljö- och hälsoskyddsplanerare Jenny Holm tfn 040 726 4163
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Föredragningstext: Kotka stads miljöhälsovård utarbetar årligen en tillsynsplan för att styra
verksamheten, främja en planenlig och högkvalitativ tillsyn samt förenhetliga
tillsynen. Förverkligandet av tillsynsplanen rapporteras årligen till
miljönämnden. Planen för 2021 har godkänts av miljönämnden (17.12.2020
§ 127).

För behandlingen i nämnden sammanställs tillsynsuppgifterna ur tillsyns-
databasen. Förverkligandet rapporteras elektroniskt till central- och
regionalförvaltningsverken samt behandlas i tillsynsenheten. I bedömningen
av planens förverkligande ska man beakta exempelvis det gemensamma
riksomfattande tillsynsprogrammet för miljöhälsovård och dess sektorsvisa
tillsynsprogram.

År 2021 var fortfarande utmanande på grund av coronapandemin. Planen
förverkligades ändå ganska bra, även om utfallet inte riktigt nådde målet för
hälsoskyddets del. Samtidigt övervakade miljöhälsovården vid sidan om det
planmässiga tillsynsarbetet även genomförandet av lagen om smittsamma
sjukdomar för att genomföra hälsoskyddet i anknytning till coronapandemin.

Resurser har också använts till annat än planenligt inspektionsarbete,
såsom exempelvis till att ge anvisningar åt aktörer, arbeta i intressent-
grupper, behandla anmälningar och skriva intyg.

Bilagor: Rapporten om förverkligandet av tillsynsplanen för miljöhälsovården
inom Kotka och Pyttis samarbetsområde år 2021 finns bifogad

Föredragande: Heli Ojala, miljövårdschef

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut:

Verkställighet: miljö- och hälsoskyddsplanerare Jenny Holm
 Enheten för miljötjänster/Päivi Pylkkö

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

17 §
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D/639/11.02.07/2022

Förverkligandet av veterinärvård 2021

Ympla 10.3.2022

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805

Föredragningstext: Veterinärvården för Kotka och Pyttis samarbetsområde ordnas som en del av
miljöhälsovårdens serviceenhets verksamhet. Till veterinärvårdens uppgifter
hör produktion av grundläggande veterinärtjänster, tillhandahållande av
brådskande veterinärmedicinsk hjälp dygnet runt, hälsovårdsarbete för djur,
bekämpning av djursjukdomar samt övriga övervakningsuppgifter.
Övervakningsuppgifterna koncentrerar sig på övervakning i enlighet med
djurskyddslagen, men till en kommunal tjänsteveterinärs uppgifter hör också
övervakning av primärproduktion samt övervakningsuppgifter i enlighet med
lagen om djursjukdomar och lagen om animaliska biprodukter.
Uppdateringen för 2021 av planen för veterinärvården 2019–2021 har
godkänts av miljönämnden (17.12.2020 § 128).

Förverkligandet av planen för veterinärvård samt antalet patientbesök
rapporteras årligen till miljönämnden.

Bilagor: Rapport om bedömning av förverkligandet av planen för veterinärvården
för 2021.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Antecknas för kännedom.

Verkställighet: Utdrag: Miljötjänsterna/Päivi Pylkkö

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

18 §
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D/657/02.02.01.00/2022

Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2022 och dispositionsplanen för 2022
samt verksamhetsmodellen för den ekonomiska rapporteringen inom nämnden

Ympla 10.3.2022

Beredare: Controller Paula Thilman, tfn 040 688 3162

Föredragningstext: Stadsfullmäktige godkände förordnandet om verkställighet av budgeten på sitt
sammanträde 20.12.2021.

Efter att fullmäktige 13.12.2021 godkände anslag per ansvars- och
serviceområde beslutar nämnderna och direktionerna (organen) om
dispositionsplanerna för budgeten, dvs. de upprättar dispositionsplaner på
grundval av de äskanden om anslag som har ingått i deras budgetförslag.
Ändringar som påverkar verksamhetsbidraget ska behandlas i organet då
ändringarna sker från ett ansvarsområde till ett annat.

Driftekonomiska planer eller projekt som inte har antecknats i budgeten

Driftsekonomiska planer och projekt som blir aktuella under året ska beredas
tillsammans med ansvarsområdets Controller. Ett driftsekonomiskt projekt
som inte ingår i budgeten ska behandlas som nämndens eller stads-
styrelsens tilläggsbudget omedelbart när direktören för ansvarsområdet har
fattat beslut om att godkänna projektet. Direktören för ansvarsområdet för
deltagandet i projektet och projektrapporteringen till nämnden för kännedom.

Dispositionsplanen för nämnden har redan upprättats i budgetskedet och till
den har fogats de ändringar som kommit genom fullmäktigebehandlingen
(24.11.2021).

Verksamhetsmodell för miljönämndens månatliga ekonomiska uppföljning

Fastställning av ärendet:

Förvaltningsstadgan:
3 § Uppföljning av verksamheten och ekonomin Organen följer månatligen
upp budgetutfallet. Utfallet av verksamheten och ekonomin rapporteras till
organen på det sätt man har beslutat i samband med godkännandet av
budgeten.

Bindande bestämmelser i budgeten 22:

Budgetuppföljning och -rapportering
Budgetutfallet följs upp genom rapportering som genomförs på koncern-,
organ- eller ansvarsområdesnivå. Rapporteringen omfattar uppföljning av
det ekonomiska resultatet, strategimålen, nyckeltalen och förverkligandet av
riskerna.

Bindande mål som ingår i stadens strategi samt rapport om budgetutfallet
gällande ekonomin utarbetas två gånger per år till

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

19 §
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stadsstyrelsen och fullmäktige. I halvårsrapporterna över uppföljningen av
utfallet av ekonomin och strategin sammanställs endast centrala uppgifter
om ordnandet av stadens serviceproduktion. Rapporten upprättas om läget
i juni (halvårsöversikt) och i slutet av året (bokslut).

Nämnderna åläggs att genomföra halvårsrapporteringen för målen och
ekonomin som binder nämnden på den nivå som organet anser vara
ändamålsenligt.

För den övriga regelbundna rapporteringen ska nämnderna besluta om en
verksamhetsmodell som nämnden genomför inom ramen för sin
sammanträdestidtabell under budgetåret.

Förslag till nämnderapportering:

Till miljönämndens sammanträden upprättas en månatlig ekonomirapport –
bifogat den modell som föreslås från januari 2022 – resultaträkningar om
utfallet av driftsekonomin på serviceenhetsnivå samt utfallet av
investeringar och driftsekonomiska projekt för kännedom i den paragraf som
gäller den månatliga uppföljningen av verksamheten alltid då
mötestidtabellen, bokföringsperioderna och semesterschemat tillåter det.

Nämndens sekreterare bereder ärendet till listan alltid när nämnden
sammanträder, bilagerapporten lämnas till nämndens sekreterare eller
mötesföredragande, sekreteraren bifogar rapporten till listan om den hinner
med eller förmedlar den till beslutsfattarna i efterskott som en tilläggslista
antingen via portalen eller genom att mötesföredragande förmedlar den på
sammanträdet.

Bilagor: Bifogat finns nämndens ekonomirapport om läget i januari jämte
jämförelsedata och dispositionsplan.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar ekonomiläget, föreskrifterna om budgetens
verkställighet vid projekthantering och dispositionsplanen för verksamheten
inom nämnden för kännedom samt beslutar i vilket format nämndens
ekonomiska uppföljning ska genomföras, förslag i föredragningen av ärendet.

Beslut:

Verkställighet: Utdrag: Miljötjänsterna/Heli Ojala
Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum



KOTKA STAD Sida

Miljönämnden 10.03.2022
 10

D/641/11.00.04/2022

Förverkligandet av tillsynen av miljöskyddet för Kotka och Pyttis år 2021

Ympla 10.3.2022

Beredare: miljöskyddsplanerare Eija Värri, tfn 044 702 4804

Kotka miljönämnd godkände tillsynsplanen för miljöskyddet i Kotka och Pyttis
för åren 2019–2023 i april 2019 (4.4.2019 § 40). Tillsynsplanen omfattar de
tillstånds- och anmälningspliktiga funktioner som baserar sig på
miljöskyddslagstiftningen och ligger på Kotka miljövårdsmyndighets
tillsynsansvar och i den fastställs de objekt som ska inspekteras årligen samt
deras inspektionsintervaller. Enligt planen ska det årligen utarbetas en kort
sammanfattning över det genomförda tillsynsarbetet, där de genomförda
periodiska inspektionerna jämförs med inspektionerna enligt
tillsynsprogrammet.

I slutet av 2021 fanns det i Kotka 36 miljötillståndspliktiga och 38 anmälnings-
pliktiga inrättningar eller funktioner som överförts till registreringsförfarande.
I Pyttis fanns det 19 inrättningar som har fått miljötillstånd och tre registrerade
funktioner. I Kotka finns det 26 och i Pyttis 6 avfallsinsamlingsställen i
enlighet med 100 § i avfallslagen som omfattas av regelbunden tillsyn. Av
tillsynsobjekten var 40 procent bränslestationer. Två nya miljötillstånd
beviljades, varav den ena var en asfaltstation och den andra var ett
miljötillstånd som beviljades för yrkesmässig lagring och behandling av avfall.
Bägge tillstånden beviljades på Kotka område.

Enligt tillsynsprogrammet som finns bifogat till tillsynsplanen inspekterades
5 miljötillståndspliktiga inrättningar och 4 registrerade funktioner i Kotka år
2021. I Pyttis inspekterades 1 miljötillståndspliktig inrättning. Man hann inte
alls inspektera några objekt som enligt avfallslagen ska övervakas
regelbundet.  De inspektionsmål som ställts upp för den periodiska tillsynen
uppnåddes alltså år 2021 beträffande miljötillståndspliktiga och registrerade
objekt, men den tillsynsskuld som uppkom 2020 blev man tvungen att
ytterligare flytta fram med ett år. Av de 27 tillsynsbesök som skrivits in i
tillsynsprogrammet för 2020 uteblev 14. Detta berodde bland annat på två tf
miljöinspektörers uppsägning och att dessa tjänster måste fyllas med nya
tjänsteinnehavare.

Under innevarande år är 25 inrättningar i Kotka i tur att inspekteras (1
produkthall, 10 bränslestationer, 5 marktäktsobjekt, 2 djurskydd, 4
yrkesmässiga avfallshanterare, 3 anläggningar som behandlar organiska
kemikalier). I Pyttis är 9 inrättningar i tur att inspekteras (1 marktäktsobjekt, 3
djurskydd, 1 flygplats, 4 yrkesmässiga avfallshanterare). Dessutom
inspekteras objekt i Kotka och Pyttis som är registrerade i enlighet med
avfallslagen. Tillsynsskulden från 2020 försöker man korta av i den mån
arbetssituationen tillåter.

Man bör komma ihåg att det i lagstiftningen har föreskrivits mycket rikligt med
olika lagstadgade uppgifter åt kommunernas miljövårdsmyndigheter,

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

20 §
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varav endast en liten del är inspektions- och tillsynsuppgifter i enlighet med
miljövårdsmyndighetens tillsynsplan. Det tillsynsprogram som nu behandlas
innehåller inte heller exempelvis tillsyn enligt marktäktslagen eller
tillsynsuppgifter som baserar sig på olika besvär och kontakter av invånare.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att anteckna för kännedom sammanfattningen av
förverkligandet av tillsynsprogrammet år 2021 och tillsynsprogrammet för
2022.

Beslut:

Verkställighet: Utdrag: för kännedom: Sydöstra Finlands NTM-central;
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

mailto:kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
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D/622/02.02.02/2022

Justering av taxan för Kotka och Pyttis miljövårdsmyndighet år 2022

Ympla 10.3.2022

Beredare: miljöskyddsplanerare Eija Värri, tfn 044 702 4804
avdelningssekreterare Päivi Pylkkö, tfn 05 234 4803

Kommunens miljövårdsmyndighet kan uppbära avgifter för ärenden i
enlighet med miljöskyddslagen, marktäktslagen, avfallslagen,
miljöskyddslagen för sjöfarten, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen och
vattenlagen. Avgifterna, med undantag av marktäktslagen, ska motsvara
högst de totala kostnader som produktionen av prestationen orsakar
kommunen. Närmare bestämmelser om avgifterna finns i den taxa som
kommunen har godkänt.

Taxan för Kotka och Pyttis miljötillståndsavgifter har senast justerats i
december 2020 och den justerade taxan trädde i kraft 18.1.2021. Avgifterna
baserar sig på ett genomsnittligt självkostnadsvärde av behandlingen av
tillstånd, anmälningar eller något annat ärende eller tillsynsarbete i
anslutning till dem. Självkostnadsvärdet för Kotka och Pyttis miljövårds-
myndighets gällande taxa är 57 €/h. Enligt den beräkning som gjordes i
februari 2022 skulle självkostnadsvärdet vara 70 €/h, men i detta tal ingår
även betalningsposter som inte hör till bestämningsgrunderna för
miljövårdsmyndighetens taxa. Det nya värdet är 60 €/h, varför det är fråga
om en höjning på cirka 5 procent. Taxan uppkommer av lönekostnaderna
jämte bikostnader för de anställda som deltar i behandlingen, verksamhets-
kostnader (kontors- och resekostnader, köp av tjänster osv.) och den andel
av förvaltnings-, lokal- och kapitalkostnaderna som orsakas av
behandlingen.

Utkastet till taxa finns bifogat till föredragningslistan. Ändringarna är angivna
med rött och de texter som ska raderas är överstreckade.

Bilaga: 1 Justering av taxan för Kotka och Pyttis miljövårdsmyndighet år 2022 – utkast

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att godkänna miljövårdsmyndighetens taxa och
avgiftstabell i enlighet med bilagan och beslutar att taxan träder i kraft
11.4.2022 oberoende av en eventuell ansökan om ändring.

Beslut:

Verkställighet: Utdrag: Miljöcentralen/Päivi Pylkkö
Pyttis kommun
Författningssamling

Anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

21 §
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D/643/02.02.02/2022

 Justering av de avgifter som Kotka stad och Pyttis kommun debiterar för
granskning av marktäktsplaner och tillsyn av täktverksamhet

Ympla 10.3.2022

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Kotka stads och Pyttis kommuns gällande avgifter för granskning av
marktäktsplaner och tillsyn av täktverksamhet är från 2019 (Kotka
miljönämnd 4.4.2019).

Som Kotkas och Pyttis gemensamma nya avgifter föreslås avgifterna i
enlighet med den bifogade taxan och tabellen, där man har beaktat
höjningen av den allmänna kostnadsnivån och ökade kostnader orsakade
av nya programanskaffningar samt grannkommunernas (Fredrikshamn och
Kouvola) taxor för behandling av ärenden i enlighet med marktäktslagen.
Förslaget till justerade avgifter 2022 finns i tabellformat i bilaga 1, där både
de gamla taxorna för Kotka och Pyttis samt Fredrikshamns och Kouvolas
nuvarande taxor finns med.

Betalningspraxis förblir oförändrad. I taxan har man vidare i paragraf 3.1
beaktat täktområden som inte har haft någon verksamhet och för vilka det
inte har gjorts något årligt inspektionsbesök med en sänkt tillsynsavgift.
Grunderna för de säkerheter som ska fastställas för verksamhet förblir
oförändrade i övrigt, men den hektarbaserade säkerhetsavgiften för
bergsområdens säkerhet höjs.

Bilagor: Bilaga 1: Tabell med nya och gamla taxor
Bilaga 2: Förslag till ny taxa

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att godkänna de föreslagna avgifterna för
granskning av marktäktsplaner och tillsyn av täktverksamhet och beslutar
att taxan träder i kraft 11.4.2022 beroende av en eventuell ansökan om
ändring.

Verkställighet: Utdrag: Pyttis kommun
Yke/ Päivi Pylkkö
Yke/HK
Författningssamling

Anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum
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D/638/11.02.07/2022

Uppdatering av Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan för 2022

Ympla 10.3.2022

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805

Föredragningstext: Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan har utarbetats för åren 2019–2021. I
den har gjorts små uppdateringar årligen och uppdateringarna för 2021
behandlades av Kotka miljönämnd 17.12.2020, § 128.

På grund av miljöhälsovårdens underskott i personalresurserna granskas
och uppdateras planen nu endast till nödvändiga delar för 2022. Miljö-
hälsovårdschefen fungerar som chef för miljöhälsovården och
veterinärerna. Tjänsten har under 2021 skötts av både den ordinarie
tjänsteinnehavaren och en vikarie. I slutet av 2021 blev tjänsten ledig. Det
har varit utmanande att hitta någon till tjänsten och rekryteringen fortsätter
ännu.

I veterinärvårdsplanen har endast nödvändig uppdatering av information
gjorts för 2022. En mer omfattande utvärdering och uppdatering av planen
görs 2022 då personalsituationen har stabiliserat sig.

Bilagor: Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan 2019–2021, en uppdatering
för 2022.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner uppdateringen av Kotka och Pyttis
veterinärvårdsplan för 2022.

Verkställighet: Utdrag: Miljötjänsterna/Päivi Pylkkö

Anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum
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D/660/10.03.00.13/2020

Överföring av det gemensamma tillstånd som är beviljat för Palin Granit Oy:s
fastigheter Kirkkokangas 3:17 och Kivimäki 5:99/Kotka till en ny
verksamhetsutövare

Ympla 10.3.2022

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Palin Granit Oy har med sitt e-postmeddelande av 28.1.2022 begärt att det
gemensamma tillstånd som är beviljat för Palin Granit Oy överförs till Sepeli
Tekniikka Oy.

Tillståndet som ska överföras är ett gemensamt tillstånd som Kotka
miljönämnd har beviljat 11.6.2020 (D/660/10.03.00.13/2020) för brytning av
brukssten och krossning av reststen. Tillståndet gäller till och med
30.6.2030. Verksamheten är belägen i Heinsuo i Kotka på fastigheterna
Kirkkokangas 3:17 och Kivimäki 5:99 i det så kallade Rajavuori-området.
Palin Granit Oy äger fastigheten Kivimäki och för fastigheten Kirkkokangas
finns ett ikraftvarande arrendeavtal. Tillståndet som ska överföras finns som
bilaga 1.

Bilagor: Bilaga 1:  Det gemensamma tillståndet som ska överföras
D/660/10.03.00.13/2020

Enligt 170 § i miljöskyddslagen (527/2014) ska den nya verksamhets-
utövaren utan dröjsmål underrätta kommunens tillsynsmyndighet om
tillståndshavaren byts. Bytesärendet förutsätter inte hörande eller
inhämtande av utlåtanden.

Enligt 13 a § i marktäktslagen (555/1981): Om på tillstånd grundad rätt till
täktverksamhet överförs på någon annan, ska överföringen omedelbart
meddelas tillståndsmyndigheten. Den tidigare tillståndshavaren svarar likväl
för alla förpliktelser som är förenade med tillståndet, tills någon annan på
ansökan har godkänts i hans ställe. Tillståndsmyndigheten kan bestämma
att den nya tillståndshavaren innan substanser tas ska ställa en i 12 §
avsedd säkerhet. På ett sådant beslut tillämpas inte vad som i 13 § stadgas
om hörande och vad som i 7 § och i marktäktsförordningen stadgas om
inhämtande av utlåtanden.

Enligt Kotka stads och Pyttis kommuns marktäktstaxa (4.4.2019) (Befriande
från tillståndsförpliktelser (Marktäktslagen 13 a §)). Om på tillstånd grundad
rätt till marktäktverksamhet har överförts på någon annan och tillstånds-
havaren på ansökan befrias från tillståndsförpliktelserna samt någon annan
godkänns i hans eller hennes ställe, uppbärs 80 euro av den som befriats
från förpliktelserna. Om en säkerhet i enlighet med 12 § i marktäktslagen
krävs av den nya tillståndshavaren uppbärs en avgift på 75 € i enlighet med
5 § av denne.

Förslag: Sepeli Tekniikka Oy ska lämna en säkerhet på 42 100 € i enlighet med det

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum
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gemensamma tillståndet på det sätt som Kotka stads ansvarsområde för
ekonomi har godkänt senast 22.4.2022. Tillståndet överförs från Palin Granit
Oy till Sepeli Tekniikka Oy efter att säkerheten har ställts. Dessutom ska Sepeli
Tekniikka Oy till Kotka stad erlägga en avgift på 75 € för byte av säkerhet, och
på motsvarande sätt ska Palin Granit Oy erlägga en avgift på 80 € till Kotka
stad för befriandet från förpliktelserna.

Sepeli Tekniikka Oy ska iaktta det gällande gemensamma tillståndet och
dess bestämmelser.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att överföra det gemensamma tillståndet som är i
Palin Granit Oy:s namn (Kotka miljönämnd 11.6.2020 § 56) till Sepeli
Tekniikka Oy på ovan angivna villkor. Enligt 7 § i Kotka stads och Pyttis
kommuns marktäktstaxa (4.4.2019) ska Palin Granit Oy betala 80 euro med
anledning av befriandet från förpliktelserna. Sepeli Tekniikka Oy ska ställa
en säkerhet på 42 100 euro på det sätt som Kotka stads ansvarsområde för
ekonomi har godkänt samt betala 75 euro enligt 5 § i taxan.

Beslut:

Verkställighet: Utdrag: Palin Granit Oy/Olavi Selonen
Sepeli Tekniikka Oy/Mikko Ruuskanen
Markägaren
Kotka stads ansvarsområde för ekonomi/Jarmo Stirkkinen
Yke/Päivi Pylkkö
Yke/arkiv
kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Besvärsanvisning: Vasa förvaltningsdomstol beträffande tillståndsöverföringen

Anvisning för omprövningsbegäran  Beträffande avgifterna i enlighet med taxan

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum
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 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 10.3.2022

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering
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