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SAMMANTRÄDESTID Torsdag 03.02.2022, kl. 16.30–17.05

SAMMANTRÄDESPLATS Teamsmöte

DELTAGARE
Beslutsfattare

Övriga deltagare

Frånvarande

Kekarainen Matti ordförande, fjärranslutning, byggn.tills.
Hodju Juhani vice ordförande, fjärranslutning
Dufva Kimmo  medlem, fjärranslutning
Pöyhönen Olavi   ”, fjärranslutning
Renlund Tarja   ”, fjärranslutning
Ylivarvi Merja   ”, fjärranslutning
Hovi Leena ersättare, fjärranslutning § 1–9
Söderholm Jukka medlem, fjärransl., byggn.tills.§ 1–9

Ruonala Marianna kanslichef, fjärranslutning
Amnell Holzhäuser Elina  jurist, fjärranslutning
Ojala Heli miljövårdschef, fjärranslutning
Mikkelä Eero byggnadsinspektör, fjärranslutning

Virtanen Marikki repr. för ungdomsfullm., Kotka, fjärr
Riihimäki Ellen repr. för ungdomsfullm., Pyttis, fjärr
Maaranen Venla repr. för ungdomsfullm., Pyttis, fjärr
Laitinen Anne
Kuisma Sirpa

Tinkanen Maritta, Jaakola Anna,
Mielonen Joona, Sutela Inka

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 1 – 12

PROTOKOLL-
JUSTERING

Protokolljusterare Kimmo Dufva Juhani Hodju
ANSLAGSINTYG En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats på detta

sammanträde har varit uppsatt på miljönämndens anslagstavla.
Beslutsdatum 8.2.2022

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

sekreterare,fjärranslutning byggn.tills.
sekreterare,fjärranslutning byggn.tills.

Matti Kekarainen Anne Laitinen

Kotka 7.2.2022

Allmänt datanät: www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats
10.2.2022

Sekreterare Anne Laitinen
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 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ympla 3.2.2022 § 1

Konstaterades.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering
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PROTOKOLL

1 §
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 Protokolljusterare

Ympla 3.2.2022 § 2

 3

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

  Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Beslut: Till protokolljusterare valdes medlemmarna Kimmo Dufva och Juhani Hodju.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

PROTOKOLL

2 §
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Behandlingsordning

Ympla 3.2.2022 § 3

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Beslut: Godkändes.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering
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PROTOKOLL

3 §
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 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 3.2.2022 § 4

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 17.12.2021–3.2.2022 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.

Beslut: Godkändes.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

PROTOKOLL

4 §

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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D/229/11.02.00/2022

Uppdaterad taxa för miljöhälsovården

Ympla 3.2.2022 § 5

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

Föredragningstext: Den nuvarande avgiftstaxan för Kotka och Pyttis miljöhälsovård har godkänts i
miljönämnden 17.12.2020 § 130. Enligt 5 punkten i förteckningen över
miljönämndens uppgifter i 3 § i Kotka stads förvaltningsstadga
(Författningssamling Nr 16, 2021) beslutar miljönämnden om tillstånds- och
tillsynsavgifterna för de serviceområden som lyder under den.

Avgiftstaxan består av avgifter som uppbärs för behandling, granskning och
godkännande av anmälningar i enlighet med olika lagar (livsmedelslagen
297/2021, hälsoskyddslagen 763/1994, tobakslagen 549/2016 och
läkemedelslagen 395/1987) samt av avgifter för försäljningstillstånd och tillsyn i
enlighet med tillsynsplanen samt av livsmedels- och hälsoskydds-
myndigheternas andra avgiftsbelagda prestationer. Utöver ovan nämnda
uppbärs årligen grundavgifter i enlighet med livsmedelslagen och hälsoskydds-
lagen. Timtaxan för miljöhälsovårdens tjänsteinnehavare ändras inte.

De årliga tillsynsavgifterna för tobaksprodukter och nikotinvätskor i enlighet
med tobakslagen har tidigare harmoniserats till samma nivå som hos de
andra tillsynsenheterna i Kymmenedalen och de kvarstår oförändrade.

Enligt 19 § i veterinärvårdslagen har kommunalveterinärerna rätt att hos hus-
djurets ägare eller innehavare ta ut i tjänstekollektivavtalet fastställt arvode,
ersättning för resekostnader och ersättning för användning av utrustning i sin
ägo samt ersättning för kostnader för förbrukade läkemedel och
förnödenheter för tjänster som de tillhandahåller med stöd av 11 och 13 §.

Bilaga: Förslaget till taxa finns bifogat.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner den bifogade taxan för Kotka och Pyttis
miljöhälsovård och veterinärvård.

Denna paragraf justeras på sammanträdet. Avgiftstaxan träder i kraft
4.2.2022 oberoende av eventuell ansökan om ändring.

Beslut: Godkändes och paragrafen justerades på sammanträdet.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna Päivi Pylkkö och Jenny Holma

Pyttis kommunstyrelse
Författningssamling

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

5 §
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D/195/11.03.03.00/2021

Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol med anledning av besvär, VFD
diarienummer 20867/2021, som anförts rörande miljönämndens beslut

          Ympla 3.2.2022 § 6

Beredare: Miljöinspektör Mette-Maaria Skyttä, tfn 040 588 4447

Föredragningstext: Kotka miljönämnd behandlade 3.6.2021, § 73 ett privat tvistemål om ett
vattenhushållningsärende enligt vattenlagen där parterna har olika syn på
ett skogsdike. Den ena parten kräver att ett gammalt utfallsdike (A-dike)
och en jorddamm öppnas och ett dike grävs genom den andra skogs-
fastigheten. Den andra parten har grävt en dräneringsfåra utan att höra den
andra parten (B-C-dike). Dräneringsfåran, dit vattnet numera leds, löper
längs skogsfastighetens gränser. Början av fåran (C-dike) löper längs
skogsfastighetens gränser. B-diket är det utfallsdike som används i nuläget.
Ärendet gäller öppnande av ett gammalt skogsdike, längs vilket vattnet
tidigare har letts.

Besvär har anförts om miljönämndens beslut till Vasa förvaltningsdomstol,
som begär ett utlåtande med anledning av besvären.

Den part som har anfört besvär om beslutet yrkar i första hand att tvistemålet
återförvisas till Kotka stads miljönämnd för ny behandling. I andra hand yrkas
i besvären att grävdjupet för B-utfallsdiket förminskas till 0,1 meter.
Kostnaderna ska i sin helhet betalas av motparten. Som ett tredje alternativ i
besvären yrkas att A-diket öppnas till 0,1 meter, att de stenar och
sprängblock som kommer ur diket flyttas och att de olägenheter som orsakas
av detta ersätts på bekostnad av motparten.

Besvären innehåller personuppgifter och är därför inte offentliga.

Miljönämndens utlåtande:
Miljönämnden har behandlat ärendet på sitt sammanträde 3.6.2021 och
motiveringarna till avgörandet framgår ur beslutet. I motiveringarna till
beslutet konstateras bland annat följande:

Terrängsyn i anslutning till tvisten hölls 1.12.2020. Närvarande var
parterna, vattenhushållningsexpert Ilkka Närhi från Sydöstra Finlands NTM-
central och Riikka Lihavainen från Kotka stads miljötjänster. Vid synen
hördes båda parterna och lösningsförslagen och mått togs från 10 olika
mätpunkter. Samförstånd i ärendet nåddes inte genom förhandling.

Miljönämnden beslutade 3.6.2021 att den part som anfört besvären
retroaktivt beviljas rättigheter enligt 5 kap. 5 § i vattenlagen till den åtgärd

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

6 §
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som utförts. Den nuvarande dräneringsfåran kvarstår, eftersom diket inte har
grävts i uppförsbacke och vattnet flödar i utförsbacke. På så vis har
dräneringsförutsättningarna blivit bättre än tidigare. Diket (B- och C-dikena)
ska fördjupas med 0,3 m med beaktande av jordsättningen (0,2 m) på så vis
att hela dikeslinjen bildar en tillbörlig helhet. Dikesbredden ska vara 0,5 m.
Det ska beaktas hur vattnets strömningshastighet förändras med jordarten
och den maximala lutningen får inte överskridas. Den part som har anfört
besvären svarar för de nödvändiga åtgärderna för iståndsättning av B-diket.
Kostnaderna för fördjupningen av gränsdiket (C-diket) fördelas mellan båda
parterna. I fortsättningen ansvarar båda parterna i tvisten för underhållet av
dikeslinjen (B- och C-dikena). Ur ekonomisk synvinkel är miljönämndens
beslut mest lönsam, eftersom det medför minst avlägsnande av massa. A-
diket har delvis blivit skogbevuxet, varför dikesgrävning skulle vara en större
operation. Eftersom ändringssökanden har genomfört gränsdiket utan den
andra partens samtycke svarar denne för nödvändiga kostnadsåtgärder för
B-diket. Beslutet baserar sig på observationer och mätningar som gjorts på
platsen samt på hörande av parterna i fråga.

På ovan anförda grunder finns det inte anledning att upphäva eller ändra
miljönämndens beslut och besvären ska därmed förkastas.

Bilagor: Besvärsskrift

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att som sitt svar på Vasa förvaltningsdomstols
begäran om utlåtande hänvisa till ovan redogjorda svaromål i ärendet
med diarienummer 20867/2021 som gäller besvär rörande
miljönämndens beslut 3.6.2021 § 73.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag: Vasa förvaltningsdomstol vaasa.hao@oikeus.fi

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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D/3137/10.03.00.13/2021

 Ansökan om marktäktstillstånd / Hinkaböle Rnr 1:29, Pyttis

Ympla 3.2.2022 § 7

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Rufus Ögård har år 2012 beviljats ett marktäktstillstånd för den mark han äger
i Hinkaböle by i Pyttis; Hinkaböle Rnr 1:29. Tillståndet beviljades för 10 år och
det går ut i maj 2022. Under verksamhetstiden har endast en bråkdel av den
marktäkt utförts, som skulle ha varit möjlig enligt tillståndet, varför tillstånd nu
söks för marktäkt av samma omfattning som tidigare.

Bilagor: Bilaga 1: Rufus Ögårds tillståndsansökan/Hinkaböle Rnr 1:29
Bilaga 2. Placeringskarta
Bilaga 3. NTM-centralens utlåtande

Ansökan har kungjorts på webbplatsen Julkipano.fi samt på Pyttis webbplats
23.12.2021–1.2.2022.  När ärendet tas in på listan återstår ännu kungörelse-
tid, men i ärendet begärda utlåtanden och genmälen har redan erhållits. En
anmärkning har inkommit angående vägförbindelsen.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att bevilja Rufus Ögård ett marktäktstillstånd för
fastigheten Hinkaböle Rnr 1:29 i Hinkaböle by i Pyttis i enlighet med ansökan
och marktäktsplanen och de tillståndsbestämmelser som framställs i
tillståndsbeslutet.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag: Rufus Ögård

Till dem som lämnat anmärkningar
kirjaamo.kas@ymparisto.fi
Ansvarsområdet för ekonomi/Jarmo Stirkkinen
Miljöcentralen/HK
Miljöcentralen/fakturering

Besvärsanvisning: Östra Finlands förvaltningsdomstol

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

7 §
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D/3268/11.01.00.01/2018

 Vasa förvaltningsdomstols beslut om Trapp-73 ry:s miljötillstånd

Ympla 3.2.2022 § 8

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Kotkas miljönämnd beslutade 2.7.2020 (11.6.2020 § 60) att bevilja ett
miljötillstånd för Trapp-73 ry:s skjutbana för hagelgevär på fastigheten
Karvalampi 624-404-53-14 i Korsnäs i Pyttis kommun. För verksamheten
beviljades även ett tillstånd i enlighet med 199 § i miljöskyddslagen att
inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet vinner laga kraft. Ett besvär
anfördes till Vasa förvaltningsdomstol om Kotka miljönämnds beslut. I
besvären åberopades bland annat att verksamheten orsakar en buller-
olägenhet samt att det finns risk för att jordmånen och grundvattnet blir
förorenade och man yrkade att beslutet upphävs. Förvaltningsdomstolen
har med sitt interimistiska beslut nummer 21/0011/3 av 10.2.2021 förbjudit
verkställandet av Kotka miljönämnds beslut och har fastställt att
verksamheten ska avbrytas.

Vasa förvaltningsdomstol har med sitt beslut 41/2022 av 19.1.2022 dnr
971/03.04.04.04.19/2020 och 972/03.04.04.04.19/2020 beslutat att upphäva
Kotka stads miljönämnds beslut och förkasta Trapp-73 ry:s tillståndsansökan.
Tillståndet återförvisas inte för ny behandling, utan det upphävs, eftersom
enligt beslutet ska bullerskydden vara i skick innan verksamheten inleds.
Dessutom, med beaktande av att verksamheten är placerad inom ett
grundvattenområde av klass I, har verksamhetens effekter på grundvattnet
och jordmånen inte utretts tillräckligt. Verksamheten, såsom den framställs i
ansökan och tillståndsbestämmelserna, kan inte enligt beslutet genomföras
på så sätt att det inte finns någon risk för att grundvattnet förorenas.

Beslutet finns i sin helhet som bilaga.

Bilaga: Vasa förvaltningsdomstols beslut nr 41/2022

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att nöja sig med Vasa förvaltningsdomstols beslut och
antecknar det för kännedom.

Beslut: Godkändes.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

8 §
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 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 3.2.2022 § 9

Miljövårdschef Heli Ojala redogjorde för personalsituationen inom
miljöskyddet, miljöhälsovården och veterinärvården.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

_____________________________________________________________________________

Jag intygar att översättningen ovan till sitt innehåll motsvarar det för mig företedda skannade originalet.

Närpes den 7 februari 2022

Helena Holmlund, auktoriserad translator från finska till svenska
(Lag om auktoriserade translatorer 1231/2007)

PROTOKOLL

9 §


