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SAMMANTRÄDESTID Torsdag 12.5.2022, kl. 16.30

SAMMANTRÄDESPLATS Fullmäktigesalen, 5 vån.

DELTAGARE
Beslutsfattare

Övriga deltagare

Frånvarande

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

Mielonen Joona stadsstyrelsens representant
Ruonala Marianna  kanslichef
Amnell Holzhäuser Elina  jurist
Ojala Heli miljövårdschef
Mikkelä Eero byggnadsinspektör
Koiranen Halla
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 Sirpa Kuisma

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

Riihimäki Ellen repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Maaranen Venla repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Kuisma Sirpa sekreterare

Matti Kekarainen Anne Laitinen

Kotka

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

43 §
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Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Kimmo Dufva och Juhani Hodju.

  Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

44 §
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Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

 4

Sammanträdesdatum

45 §
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 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 12.5.2022

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 8.4–12.5.2022 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

46 §

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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Beredare: Byråsekreterare Sirpa Kuisma

Föredragningstext: På miljönämndens sammanträde 10.3.2022 § 19 beslutades det i enlighet med
förslaget att nämnderapporteringen ska genomföras inom ramen för
sammanträdesschemat och att controllern lämnar en bilagerapport att bifogas
till föredragningslistan eller som tilläggslista.

Bilaga: Ekonomirapport över läget för perioden mars–april inklusive jämförelsedata.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar det ekonomiska läget för kännedom.

Beslut:

Verkställighet: Miljötjänsterna/Heli Ojala
Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

47 §
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Sammanfattning av beslut om Peab Industri Oy:s ansökan om ändring av
miljötillstånd för fastigheten Ahtila, Pyttis

Ympla 12.5.2022

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Peab Industri Oy har till Kotka miljönämnd lämnat en ansökan i enlighet
med 89 § i miljöskyddslagen om en väsentlig ändring av ett gällande
miljötillstånd. Det nuvarande miljötillståndet är beviljat 18.10.2018 (Kotka
miljönämnd § 132) för fastigheten Ahtila 624-401-10-112. Ett marktäkts-
tillstånd har samtidigt även beviljats för området. Tillstånden omfattar
verksamhet i anknytning till brytning och krossning. Bägge tillstånden gäller
till och med 25.6.2029.

I miljötillståndet söks ändring på så vis att man i fortsättningen för krossning
i området ska få ta emot sprängsten som förs in från annat håll. I
genomsnitt avses 20 000 ton sprängsten införas från Kotka omgivning och
maximalt cirka 80 000 ton per år.  Den årliga krossningsmängden enligt
miljötillståndet (högst 200 000 ton) kvarstår oförändrad. Dessutom ansöker
man om ändring i bestämmelsen om bullermätning (Tillståndsbestämmelse
nr 5). Ordalydelsen i bestämmelsen är nu ”Det buller som orsakas av
verksamheten ska redas ut genom ljudnivåmätningar under verksamheten.
Bullermätningar ska utföras inom 6 månader från det att verksamheten
enligt detta tillstånd har inletts. Resultaten ska lämnas till den miljöinspektör
som övervakar tillståndet.” Sökanden framställer att tillståndsbestämmelsen
ska ändras enligt följande: ”Det buller som orsakas av verksamheten ska
redas ut vid behov genom mätningar på de närmaste objekten som störs.
Resultaten lämnas till den övervakande miljömyndigheten när de
färdigställts.”

./. Bilaga 1. Beslut om ändring av miljötillstånd

./. Bilaga 2. Det gällande miljötillståndet

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar bevilja Peab Industri Oy de ansökta ändringarna i Peab
Industri Oy:s miljötillstånd (Kotka miljönämnd 8.10.2018 132 §) för fastigheten
Ahtila 624-401-10-112.

Beslut tas 18.5.2022

Verkställighet:
Utdrag: kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Peab Industri Oy/Antti Pettinen
Miljötjänster/fakturering
Miljötjänster/arkiv

Besvärsanvisning Vasa förvaltningsdomstol

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

48 §

mailto:kirjaamo.kas@ymparisto.fi
mailto:kirjaamo.kas@ymparisto.fi
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D/2350/11.01.00.01/2021

 Mindre ändring av Ekokaari Oy:s miljötillstånd

Ympla 12.5.2022

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 har fått ett positivt beslut om miljötillstånd på miljönämndens
sammanträde 16.12.2021.

Tillståndsinnehavaren ansöker om ändring och förtydligande i
tillståndsbestämmelse 15. Ovan nämnda ärende gäller årlig bokföring och
rapportering i enlighet med miljötillståndet. Tillståndsbestämmelserna
behöver inte förtydligas i övrigt.

Bilagor: Utlåtande om en mindre ändring i och förtydligande av en
miljötillståndsbestämmelse.

Ekokaari Oy:s begäran om tolkning

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Som svar på Ekokaari Oy:s begäran om tolkning ger miljönämnden bifogade
utlåtande och konstaterar att det inte finns några hinder för de förslag på
ändring och förtydligande av tillståndsbestämmelse 15 som har framställts.
Tillståndsbestämmelserna behöver inte ändras eller förtydligas i övrigt, utan
de kvarstår oförändrade.
Ändringen får inte leda till miljöförstörelse.

Verkställighet:
Utdrag: Ekokaari Oy, Essi Lehto

Miljötjänster, kansli/arkiv
kirjaamo@ely-keskus.fi

Anvisning för omprövningsbegäran

 Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatum

49 §

mailto:kirjaamo@ely-keskus.fi
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Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

 Anteckning om protokolljustering
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Sammanträdesdatum

50 §


