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

Beslut som meddelas efter anslag justeras på sammanträdet.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m
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Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering
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m
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Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Miljönämnden 16.6.2022

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

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, på 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 13.5 –16.6.2021 finns till 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 om omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m

60 §

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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Miljönämndens ekonomiuppföljning 2022

Miljönämnden 16.6.2022

Beredare: Avdelningssekreterare Anne Laitinen

Föredragningstext: På miljönämndens sammanträde 10.3.2022 § 19 beslutades i enlighet med
förslaget

att nämndens rapportering sköts inom ramen för sammanträdesschemat
och att controllern lämnar in rapportbilagan att bifogas till
föredragningslistan eller som en extra lista.

Bilagor: Ekonomirapport över situationen för perioden januari–maj jämte
jämförelseuppgifter

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut:

Verkställande:
Utdrag: Miljötjänster/Heli Ojala

Ekonomienhet/Paula Thilman

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m

61 §
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D/88/02.05.07.03/2022

Djurskyddsbidrag för år 2022

Miljönämnden 09.6.2022

Beredare: Miljöhälsochef Tuomas Hiltunen, tfn 040 577 2198

Föredragningstext: I budgeten för 2022 för miljönämnden i Kotka
har det reserverats 1 000 för att delas ut till sammanslutningar

för djurskyddsarbete.

Inom tidsfristen ansöktes bidrag av djurskyddsföreningarna Kotkan Seudun
Eläinsuojeluyhdistys ry och Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry.

Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry grundades 1955 och antalet
medlemmar i slutet av 2021 var 177. Föreningens verksamhetsområde är i
första hand södra Kymmenedalen (Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Miehikkälä
och
Vederlax). Baserat på budgeten består föreningens intäkter i huvudsak av
medlemsavgifter, donationer samt inkomster från försäljning och
utställningar.
Föreningen tog hand om 51 djur under 2021. Föreningen ansöker för 2022 ett
bidrag om 500 euro för djurens veterinär- och utfodringskostnader
Föreningen kompletterade sin ursprungliga ansökan 31.5.2022 med
årsberättelsen och revisionsberättelsen för 2021 samt med budgeten och
verksamhetsplanen för 2022.

Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry grundades 1970 och antalet
medlemmar i slutet av 2021 var 385. Kaakkois-Suomen
eläinsuojeluyhdistys har inlett sin verksamhet i Villmanstrandsregionen,
men utvidgat verksamheten hösten 2017 till södra Kymmenedalen.
Baserat på budgeten består föreningens intäkter i huvudsak av donationer samt
inkomster från insamlingar och café- och hotellverksamhet. Föreningen har
under 2021 tagit hand om 70 hemlösa djur i södra Kymmenedalens
område. Föreningen ansöker för 2022 ett bidrag om 2 000 euro för
verksamheten med placeringshemmet för djur i Kotka: kostnaderna för
förnödenheter och foder, veterinärkostnader, infångande och vård av
kattpopulationer samt förrådshyran.

Utdelning av bidrag jämte motivering:

Enligt Kotka stads allmänna anvisningar om bidrag ska verksamhet som
stöds rikta sig till invånarna i Kotka stad och den ska stödja och komplettera
den bidragsbeviljande myndighetens verksamhet och måluppfyllelse. Bidrag
beviljas inte för politisk verksamhet, om det inte särskilt föreskrivs i lag om
detta. När bidragen prövas måste dessutom intäkterna från den verksamhet
som understöds och andra externa finansieringsmöjligheter beaktas.

Båda föreningarna som ansökt om djurskyddsbidrag år 2022 har införts i
föreningsregistret och deras verksamhet är bevisligen etablerad och
verksamheten stöder och kompletterar den bidragsbeviljande myndighetens
verksamhet

och måluppfyllelse, vilket innebär att de kan beviljas

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m

62 §



KOTKA STAD Sida

Miljönämnden 16.6.2022  8

djurskyddsbidrag. Eftersom Kotkan Seudun eläinsuojeluyhdistys ry:s
verksamhet kan anses vara mer lokal och verksamheten därmed kan
anses rikta sig starkare till invånarna i Kotka stad, föreslås att
djurskyddsbidragen fördelas enligt följande:

Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry 600 €
Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry 400 €

Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att bevilja djurskyddsbidragen för år 2022
enligt föreslaget ovan.

Verkställande: Utdrag: Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry

Miljötjänster/Maria Korhonen

Anvisning om omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m
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Miljöskyddsbidrag 2022

Miljönämnden 16.6.2022

Beredare: Miljövårdschef Heli Ojala tfn 044 702 4805
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Föredragningstext: I budgeten för 2022 för miljönämnden i Kotka har det reserverats
1 500 € att utdelas som miljöskyddsbidrag till registrerade föreningar som är
verksamma i Kotka.

Inom tidsfristen 31.3.2022 ansöktes om bidrag från miljönämnden av Meri-
Kymen Luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry samt Kymenlaakson
Luonnonsuojelupiiri ry.

Meri-Kymen Luonto ry ansöker om ett bidrag om 500 euro för fartygshyran
för expeditionen Arktika. Föreningen ansökte inte om bidrag för 2021. På
grund av coronapandemin ställdes de evenemang som planerats för 2020 in och
bidraget om 500 euro som beviljats för 2020 användes för att ordna
Arktika-expeditionen 2021

Kotkan ympäristöseura ry ansöker om 500 euro för finansiering av
verksamhet enligt verksamhetsplanen: Finansiering av föreläsningsserien
Studia generalia, utveckling av Kymmeneborg, skydd av Kymmene älv,
skydd av Svensksunds sjöfästning
och andra historiska minnesmärken, utveckling av Östra Finska vikens
nationalpark, främjande av barns och ungas
miljömedvetenhet. Föreningen ansökte inte om bidrag för 2021 på grund av
coronasituationen. Bidraget för 2020 om 500 euro användes för att
finansiera verksamheten.

Kymenlaakson Luonnonsuojelupiiri ry är Finlands naturskyddsförbunds
distriktsorganisation som bedriver lokal verksamhet i Kotka. Föreningen
ansöker om ett bidrag om 700 euro för vården av åkerängen i Saksala.
Kostnaderna avser traktorarbete, mat och dryck under talko, resekostnader
och nya verktyg som behövs. Bidraget om 700 euro som beviljades för år 2021
användes för traktorarbete i samband med skötseln av nämnda äng.

Utdelning av bidrag jämte motivering:

Enligt Kotka stads allmänna anvisningar om bidrag ska verksamhet som
stöds rikta sig till invånarna i Kotka stad och den ska stödja och komplettera
den bidragsbeviljande myndighetens verksamhet och måluppfyllelse.
Bidrag beviljas inte för politisk verksamhet,
 om det inte särskilt föreskrivs i lag om detta. När bidragen prövas måste
dessutom intäkterna från den verksamhet som understöds
 och andra externa finansieringsmöjligheter beaktas Bidragen är avsedda
för skyddspåverkan, miljöfostran, evenemang för allmänheten samt för
ordnande av evenemang och utflykter Kotka och för invånarna i Kotka.

Det föreslås att bidragen för 2022 fördelas enligt följande:

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m

63 §
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Meri-Kymen Luonto ry 500 euro
Kotkan ympäristöseura ry 500 euro
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 500 euro

Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att bevilja miljöskyddsbidrag för år 2022 till Meri-Kymen Luonto ry,
Kotkan

ympäristöseura ry samt Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry 500 euro var.

Verkställande:
Utdrag: Meri-Kymen Luonto ry

Kotkan ympäristöseura ry
Kymmenedalens naturskyddsdistrikt rf
Miljötjänster/byråsekreterare Maria Korhonen

Anvisning om omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m
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D/88/02.05.07.03/2022

Beviljande av bidrag till Pyttis fågelvårdshem

Miljönämnden 16.6.2022

Beredare: Miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805.

Föredragningstext: Stadsfullmäktige beslutade 13.12.2021, § 197 vid behandling av budgeten
för 2022 att reservera ett understödsanslag om 3 000 euro för Pyttis
fågelvårdshem. Reserveringen bokfördes i miljönämndens budget under
anslagen för årliga bidrag Fågelvårdshemmet har lämnat in en
bidragsansökan för behandling i nämnden. Ansökningshandlingarna finns
till påseende på sammanträdet.

Pyhtään Lintuhoitola ry är en icke-vinstdrivande förening, vars syfte är att
hjälpa och rehabilitera vilda fåglar. Fågelvårdshemmet har varit verksamt i
Pyttis sedan 1998. Skadade fåglar lämnas från
hela Finland, i huvudsak från södra och sydöstra Finland. Dessutom
upprätthåller fågelvårdshemmet bland annat beredskap att hjälpa med att rengöra
och vårda oljeskadade fåglar, stödjer Livsmedelsverkets forskning om
sjukdomar genom att delta i uppföljning av sjukdomar och främjar
fågelkunskaperna.

Fågelvårdshemmet har två heltidsanställda medarbetare. Föreningen hyr
lokalerna där verksamheten bedrivs och renoverat dem så att de lämpar sig
för ändamålet.

Föreningens intäkter består i huvudsak av bidrag, donationer och
medlemsavgifter. Huvudfinansiären har varit staten. På grund av
omorganiseringen av den statliga finansieringen minskade
fågelvårdshemmets årliga understödsanslag betydligt år 2019, från 175 000
euro till 45 000 euro år 2020 och till 40 000 euro år 2021. För att trygga
fågelvårdshemmets verksamhet har föreningen därefter utöver
stödmedlemsinkomsterna fått bidrag av engångskaraktär från bland annat
Pyttis kommun och Kotka-Fredrikshamns ekonomiska region samt
finansiering från två stiftelser.  För 2022 har miljöministeriet beviljat ett
understöd om 150 000 euro.

Kotka stads bidrag om 3 000 euro avses användas för fågelvårdshemmets
kostnader för vården av vilda djur.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beviljar Pyhtään Lintuhoitola ry ett bidrag om 3 000 euro för
år 2022 i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut.

Verkställande:
Utdrag: Pyttis fågelvårdshem

Miljötjänster/byråsekreterare Maria Korhonen

Anvisning om omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m

64 §
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D/1579/11.03.03.00/2022

Ansökan enligt kapitel 5 i vattenlagen

Miljönämnden 16.6.2022

Beredare: Mette Skyttä miljöinspektör

Sammanfattning: Tvistemål mellan privatpersoner om ett vattenhushållningsärende enligt
vattenlagen. Ärendet gäller

vattendränkning av ett skogsskifte som anses har orsakats av en gammal
vägtrumma som är i felaktig ställning och för högt uppe. Vägtrumman
dämmer vattnet till den ena sidan av vägen. Ägarna till skogsskiftet yrkar
att vägtrumman ska repareras på väglagets bekostnad. Väglaget anser att
ägaren till skogsskiftet bör bekosta arbetena med trumman själv, om ägaren
kräver att
arbetena görs tidigare än vad som föreslås i väglagets underhållsprogram till
årsstämman. Ingen enighet kunde uppnås i frågan genom förhandlingar.

Föredragningstext: Tvistemål mellan privatpersoner om ett vattenhushållningsärende enligt
vattenlagen.   Kotka stads miljötjänsters verksamhetsenhet har mottagit ett
klagomål gällande vattendränkning av skogsskifte.   I klagomålet anses
vattendränkningen har orsakats av ett gammalt torrläggningsdike och av en
vägtrumma felaktigt har anlagts snett och för högt upp.  Enligt klagomålet
dämmer vägbanken vattnet till 60–70 cm:s höjd.

Bakgrund:  Mäntyniementie anlades på 1970-talet i samband med att
hotellet byggdes. Rören i trumman är inte ursprungliga, utan de har bytts ut;
tidpunkten för detta är inte känd. Veterligen har den ursprungliga trumman
bytts ut för att vägen har stängts av. Då har trummorna som anlagts i vägen
antagligen avsetts vara tillfälliga.

Det är svårt att uppskatta vilken påverkan skogsdikningen som
Skogscentralen gjorde 2007 har på vattendränkningen av skogsskiftet   Då
gjordes ingen ny dimensionering av vägtrumman och ingen kontakt togs med
ägarna till skogsskiftet.  Ärendet är förknippat med oklarheter, eftersom de
nuvarande ägarna förvärvat skogsskiftet först efter åtgärderna (lagfart 2009).
Ingen information om dikningarna kan hittas hos Pyttis kommun eller NTM-
centralen. Anmälningsförfarandet enligt vattenlagen infördes i lagen 2011.

Det ifrågavarande utloppsdiket ses på flygfotografier från efterkrigstiden från
1940-talet och framåt   Väglaget påpekar att på flygfotografin från 2002
syns utloppsdiket endast svagt. På fotografin från år 2018 i sin tur syns en
betydlig utvidgning av utloppsdiket ända till strandlinjen till följd av
ändringsarbeten som den dåvarande fastighetsägaren, de nuvarande
ägarna till skogsskiftet utfört (bilaga 1).

Om inspektionen: Terrängsynen i anslutning till tvistemålet hölls 26.4.2022
med start kl. 9.00. Om synen skrevs en promemoria som parterna hade
möjlighet att kommentera senast 13.5.2022.   Korrigeringarna till
promemorian har beaktats i föredragningstexten. På synen deltog ägarna till
skogsskiftet som vållats olägenhet, ordföranden och sekreteraren för
väglaget, en representant för fastigheten (genom vilken det ifrågavarande
diket löper) samt

Anteckning om protokolljustering

Sammanträdesdatu
m

65 §
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en vattenhushållningsexpert från NTM-centralen i Sydöstra Finland och
miljöinspektör från Kotka stads miljötjänster Väglagets vice ordförande hördes
skriftligt. Under synen hördes båda parternas syn på ärendet samt deras yrkanden och
lösningsförslag gällande ärendet.

Under synen gjordes mätningar vid objektet som NTM-centralen i Sydöstra Finland och
miljötjänsterna i Kotka ännu kompletterade 6.5.2022. Mätningarna gjordes med ett RTK-
instrument för vilken tillverkaren har angett en mätnoggrannhet om +- 2 cm. Under
synen gjordes åtta mätningar och under det nya mätningstillfället 27 mätningar. Bilderna
som utarbetats baserat på mätningarna av vägtrumman finns i bilaga 2.

Under synen konstaterades att det finns två vägtrummor under vägen.
Vägtrumma 1 ligger snett, vilket verifierades under synen (bilaga 2, bilderna 1 och
2). Vägtrumma 2 är rak, men högre upp (bilaga 2, bild 3). Under synen bedömdes
huruvida vägtrummorna är tillräckliga. Diametern på trumma 1 är cirka 380 mm och
trumma 2 har en diameter om 300 mm. Enligt väglaget har inga åtgärder gjorts på
vägtrummorna under de senaste sju åren, eftersom både rören har släppt igenom
vatten bra och vägen har hållits tillräcklig torr med tanke på bärigheten.

Under synen 26.4.2022 var vattenhöjden på vägens norra sida, det vill säga den
sida som vållats olägenhet ungefär 35 cm högre än vattenhöjden på den södra
sidan av vägtrumman. Den nedre kanten på trumma 1 på vägens södra sida, det vill säga
på havets sida, är ungefär 18 cm högre jämfört med den nedre kanten på trummans
norra ände. Att trumman lutar åt fel håll orsakar uppdämning på vägens norra sida
(bilaga 3, bild 1) och trummornas nedre kanter ligger högt upp i luften (bilaga 3,
bilderna 2 och 3). Trummorna är för högt uppe. Mätresultaten ändrades inte under
den nya mätningsomgången 6.5.2022 och mätningar gjordes även i terräng (bilaga
4). Terrängen blir lägre i riktning med diket, vilket underlättar avrinningen av vatten
in i diket.

I diket som har sitt utlopp i havet har det byggts konstruktioner för långsammare
strömning och bassänger. Diket är delvis onödigt djupt i förhållande till den
vattenmängd som rinner i det. NTM-centralen och miljötjänsterna i Kotka anser att den
ökning av belastningen som åtgärdandet av dikestrumman orsakar är ringa. Under
synen rekommenderades att man bygger fler konstruktioner för långsammare strömning
och utloppsbassänger i diket. Representanten för fastigheten (genom vilken diket löper)
ställde sig positivt till att upprustningsarbeten görs i diket.

Parternas yrkanden

Yrkanden av ägaren till skogsskiftet
Ägarna till skogsskiftet som vållats olägenhet yrkar på att den uppdämning som
vägtrumman orsakar åtgärdas på väglagets bekostnad. Enligt yrkandet av ägarna
till skogsskiftet ska det anläggas en 600 mm vägtrumma i nivå 1,4–1,5 m, med
andra ord i höjd med dikets botten. Det yrkas att arbetet utförs före 31.12.2022.
Som förrättare av slutsynen föreslås miljötjänsternas verksamhetsenhet.

Väglagets yrkanden
Enligt väglaget ansvarar det för över 20 vägtrummor varsskick följs upp årligen och
åtgärder vidtas kontinuerligt i enlighet med ett underhållsprogram som
uppdateras.   .I underhållsprogrammet prioriteras åtgärderna på grundval av
väghållningsverksamheten. De senaste åren har väglaget förnyat en
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trumma per år. Väglaget påpekar att det fattar sina beslut på grundval av
väghållningsverksamheten och en bedömning av olägenheter och nytta. Väglaget
anser att ägaren till fastigheten bör bekosta arbetena med trumman själv, om ägaren
kräver att arbetena görs tidigare än vad som föreslås i väglagets underhållsprogram till
årsstämman. Miljönämndens beslut och åtgärdande av trumman var planerad att tas upp
på väglagets nästa årsstämma.

Med tanke på skogsvården anser väglaget att olägenheterna till följd av
vattendränkningen av skogsskiftet är ringa jämfört med kostnaderna för förnyelse
av trumman. Ägarna till skogsskiftet har inte företett en uppskattning av omfattningen
av den eventuella olägenheten (vattenlagen kapitel 5, § 7), som är mer än ringa.

Åtgärdandet av vägtrummorna bör planeras till en tidpunkt med lite nederbörd, eftersom
vattenmängden i dikena påverkar mängderna av fasta ämnen och näringsämnen
som sköljs ut och som kan försvåra genomförandet av arbetet. Avstängningen av
vägen på grund av arbetet får enligt väglaget inte störa eller äventyra kund- och
räddningstrafiken i anslutning till hotellverksamheten.

Mogenpört vattenandelslags yrkanden
Väglagets ordförande är också representant för Mogenpört vattenandelslag och
framförde för vattenandelslaget yrkanden gällande skyddet av vattendrag Det
yrkas att man i diket bygger fler konstruktioner för långsammare strömning och
utloppsbassänger så att från på diket som har sitt utlopp i havet inte ska öka när
vägtrumman repareras och för att belastningen ska vara så liten som möjligt.
Mogenpört vattenandelslag förutsätter att utloppsdiket ändras till att motsvara aktuella
krav innan några andra ändringar görs på diket.

Enligt representanten för vattenandelslaget har de omfattande schaktningsarbeten som
gjorts i utloppsdiket för två år sedan orsakat en betydande förändring i avledande av
vatten ut i havet och att man på förändringen borde ha tillämpat de nuvarande
kraven vad gäller bromsande av strömningen, sedimentering och filtrering för
vattenskydd i skogsdikning.

Ärendets rättsliga grunder

Utgångspunkten vid dikningsprojekt är att markägaren har rätt att dika mark för att
torrlägga skogsmark eller avleda vatten som annars hindrar användningen av
området Markägarna kan mellan sig åtgärda eller komma överens om dikningar. Om
ingen enighet om dikningen kan uppnås genom förhandlingar ska
meningsskiljaktigheter avgöras av den kommunala miljövårdsmyndigheten (VL
5:5).

Den kommunala miljövårdsmyndighetens befogenheter omfattar avgörande av sådana
meningsskiljaktigheter i fråga om dikning där parterna är två förmånstagare.
Ärendet i fråga är ett tvistemål om dikning mellan ägaren till skogsskiftet och väglaget.
Miljönämnden tar i behandlingen av ärendet inte ställning till Mogenpört vattenandelslags
yrkanden.

Enligt vattenlagen ska dikning genomföras så att inte någon annans område blir
vattendränkt eller orsakas annan förlust av förmån (VL 5:7). Ett dike som tjänar
torrläggningen av annans fastighet får inte utan grund täppas till eller vattnets
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lopp i diket hindras (VL 5:10). I den senare bestämmelsen ingår också ett förbud mot
att försämra dikets vattenledningsförmåga.

Väghållaren svarar för underhållet av bron eller trumman (VL 5:13,4).

Tillämpade rättsnormer
Vattenlagen (587/2011) 2 kap. 7 §, 5 kap. 5, 7, 8,10, 13 § och 11 kap. 2, 3, 5, 7
§ Förvaltningslagen (434/2003) 8, 34, 38 §

Bilagor: 1: Flygfotografier på diket 2002 och 2018
2: Vägtrumma på enskild väg, mätningar i

anslutning till tvistemål om diket
3: Vägtrumma på enskild väg, bilderna 1, 2 och 3

i anslutning till tvistemål om diket
4: Mätningar på enskild väg i anslutning till tvistemål om diket,

terränghöjder 6.5.2022

Föredragande: Heli Ojala, miljövårdschef

Förslag: Baserat på informationen ovan beslutar miljönämnden att
den felaktigt anlagda vägtrumman ska repareras på väglagets bekostnad.
Vägtrummorna (380 mm och 300 mm) behöver inte bytas ut, utan sänkas
till lämpligt djup på nivån 1,4–1,5 m, det vill säga i höjd med dikets botten.
Åtgärdandet av vägtrummorna bör planeras till en tidpunkt med lite
nederbörd, eftersom vattenmängden i dikena påverkar mängderna av
fasta ämnen och näringsämnen som sköljs ned och som kan försvåra
genomförandet av arbetet. Upprustningsarbetena ska genomföras före
31.12.2022. Avstängningen av vägen på grund av arbetet ska meddelas i
förväg till hotellet Mäntyniemen hotelli.

Verkställande: Utdrag: Mette Skyttä
Parter

Besvärsanvisning Vasa förvaltningsdomstol
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D/1782/11.03.00.02/2022

Luftkvaliteten vid den mobila mätstationen i Kotka 2021

Miljönämnden 16.6.2022

Beredare: Miljöskyddsplanerare Eija Värri, gsm 044 702 4804

Samkontrollen av luftkvaliteten mellan industrianläggningar i södra
Kymmenedalen och närliggande kommuner upphörde 31.12.2020. Sedan dess
har Kotka stads miljötjänster skött sin egen övervakningsplikt med en mobil
mätstation och industrianläggningarna i södra Kymmenedalen med en fast
mätstation (stadsbiblioteket) enligt en ömsesidig överenskommelse, avtalet
om industrianläggningarnas kontroll av luftkvaliteten 2021–2024
. Utöver det har industrianläggningarna med hjälp av kalkylmässig
spridningsmodellering observerat illaluktande svavelföreningar vid tre
virtuella mätstationer (Kotkansaari, Metsäkulma, Rauhala).

Kotka stads verksamhetsenhet för miljötjänster mätte under 2021
luftkvaliteten på två olika mätplatser. Under perioden 1.1–28.5.2021 mättes
luftkvaliteten på samma sätt som året innan i det gamla småhusområdet i
Metsäkulma. Vid stationen följdes upp halterna av inandningspartiklar
(PM10), små partiklar (PM2.5) och kvävedioxid (NO2) med hjälp av
analysatorer med kontinuerlig drift. För resten av året, för perioden 5.6–
27.12.2021, flyttades mätstationen till Ruukinkatu på Kotkansaari, där även
illaluktande svavelföreningar (TRS) fogades till mätningarna. Mätresultaten
från mätstationen i Metsäkulma representerar nivåer som fås i omgivningar
med mindre bosättning. Mätresultaten från mätstationen på Ruukinkatu
representerar nivåer i stadsmiljöer, vilka även utsläppen från närliggande
industrianläggningar påverkar.  Från Ruukinkatu finns inga tidigare
mätresultat av luftkvaliteten.

I Metsäkulma var luftkvaliteten i regel god, ungefär 83 procent av
mättiden. Antalet timmar med försvarlig luftkvalitet var omkring 30, varav
ungefär hälften i maj, då de sydliga och ostliga luftströmningarna orsakade
spridning av små partiklar från fjärrtransport. Luftkvalitetsklassen i
Metsäkulma bestämdes utifrån halterna av små partiklar ungefär 85 procent
av tiden.  Inandningspartiklarnas och gatudammets inverkan på halterna
och

försämringen av luftkvaliteten var däremot mindre.

Luftkvaliteten skilde sig inte från det föregående året. Dygns- och
timriktvärdena för inandningspartiklar, små partiklar och kvävedioxid
överskreds inte under mätperioden Halten av inandningspartiklar var som
högst i maj 30 procent av riktvärdet och halten av kvävedioxid i februari 34
procent av riktvärdet. Halterna av små partiklar motsvarande på ett ungefär de
halter som mättes vid samma mätstation 2020
. Halterna av dessa var högre än under det föregående året i maj, då
ökningen orsakades av fjärrtransportsituationen.

Luftkvaliteten vid mätstationen på Ruukinkatu var under mätperioden god
73 procent, nöjaktig 24 procent och försvarlig eller dålig ungefär 3 procent
av mättiden. Antalet timmar med
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försvarlig eller dålig var 145. Den vanligaste orsaken till försämring av
luftkvaliteten var förhöjda halter av illaluktande svavelföreningar.
Inandningspartiklar orsakade försämring av luftkvaliteten till försvarlig eller
dålig nivå under ungefär 26 procent av timmarna med försämrad luftkvalitet
och små partiklar under ungefär 17 procent av timmarna.

Halterna av partikelformade luftföroreningar överskred inte riktvärdena för
luftkvalitet som fastställts för dem. Halten av inandningspartiklar var som
högst i juni 37 procent av riktvärdet och halten av kvävedioxid i december
23 procent av riktvärdet. Gränsvärdet för inandningspartiklar, 50 µg/m3,
överskreds under två dagar. Gränsvärdet överskrids om antalet
överskridanden är över 35 stycken under ett kalenderår. Halterna av små
partiklar på gatunivå var
vanligtvis något högre vid mätstationen på Ruukinkatu än vid
industrianläggningarnas mätstation, som ligger högre upp, på
stadsbibliotekets tak.

Dygnshalterna av illaluktande svavelföreningar överskred inte
dygnsriktvärdet. Närmast ett överskridande kom man i december, då
dygnshalten av TRS var 94 procent av riktvärdet. De kortvariga halterna av
TRS var tidvis höga och även antalet timmar med lukt var många. Granskat
enligt vindriktning
var halterna av TRS som högst vid östlig vind.

Bilagor: Årsrapport om luftkvaliteten i Kotka 2021

Rapporten om luftkvaliteten i Kotka 2021 skickas till medlemmarna i
miljönämnden elektroniskt. En pappersversion bifogas protokollet. Rapporten
kommer också att publiceras på Kotka stads webbplats:
www.kotka.fi/ilmanlaatu.

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att anteckna luftkvalitetsrapporten för kännedom.

Beslut:

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL 136 §)
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