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Torsdagen 18.8.2022, kl. 16.30-16.55

SAMMANTRÄDESPLATS Fullmäktigesalen

DELTAGARE
Beslutsfattare

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

ordförande
vice ordförande
medlem
”
”
”
”
”, avlägsnade sig kl. 16.40
”, avlägsnade sig kl. 16.40

Övriga deltagare

Hyyryläinen Antti
Amnell Holzhäuser Elina
Ojala Heli
Kovanen Kimmo
Sirpa Kuisma

stadsstyrelsens representant
jurist
miljövårdschef
vik. byggnadsinspektör
sekreterare

Frånvarande

Ruonala Marianna, Koiranen Halla,
Virtanen Marikki, Riihimäki Ellen,
Maaranen Venla
Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separat akt för varje
ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.

UNDERSKRIFTER

LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET
JUSTERING AV
PROTOKOLLET
Protokolljusterare

ANSLAGSINTYG

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

Ordförande

Sekreterare

Matti Kekarainen
Konstateras

Sirpa Kuisma
Paragraferna 75-88

Kotka 22.8.2022

Paragraferna 85-88 justerades på
sammanträdet
Maritta Tinkanen

Merja Ylivarvi

En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats i detta sammanträde
har varit uppsatt på miljönämndens anslagstavla.
Beslutet utfärdat 23.8.2022
Allmänt datanät:www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats
25.8.2022
Sekreterare

Sirpa Kuisma
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75 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Miljönämnden 18.8.2022 § 75
Beslut:

Konstaterades.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

Anteckning om protokolljustering
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76 § Protokolljusterare
Miljönämnden 18.8.2022 § 76
Förslag:

Till protokolljusterare väljs medlemmarna Merja Ylivarvi och Maritta
Tinkanen.
Beslut som meddelas efter anslag justeras på sammanträdet.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Merja Ylivarvi och Maritta Tinkanen.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

Anteckning om protokolljustering
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77 § Behandlingsordning
Miljönämnden 18.8.2022 § 77
Förslag:

Godkänns i enlighet med listan.

Beslut:

Godkändes.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

Anteckning om protokolljustering
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78 § Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt
Miljönämnden 18.8.2022 § 78
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:
-

Chefen för miljö- och hälsoskyddet
Byggnadsinspektören
Miljövårdschefen

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, vilkas beslut har fattats
med stöd av speciallagstiftning och ges nämnden för kännedom:
-

Chefen för miljö- och hälsoskyddet
Hälsoinspektören
Miljövårdschefen
Miljöinspektören
Miljö- och hälsoskyddsplaneraren

De tjänsteinnehavarbeslut som ovan nämnda tjänsteinnehavare fattat
under tiden 17.6-18.8.2022 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.

Beslut:

Godkändes.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

Anteckning om protokolljustering
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79 § Miljönämndens ekonomiuppföljning 2022
Miljönämnden 18.8.2022 § 79
Beredare:

Byråsekreterare Sirpa Kuisma

Föredragningstext:

I miljönämndens sammanträde 10.3.2022 § 19 beslöts i enlighet med
förslaget att nämnderapporteringen genomförs inom ramen för
sammanträdestidtabellen och controllern lämnar in bilagerapporten för
att fogas till föredragningslistan eller som en tilläggslista.

Bilagor:

Ekonomirapport över läget för perioden januari-juni med
jämförelseuppgifter.

Föredragande:

Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag:

Nämnden antecknar den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut:

Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag:

Miljötjänster/Heli Ojala
Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

Anteckning om protokolljustering
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D/15/11.01.05.00/2021
80 §
Vasa förvaltningsdomstols beslut angående besvär i förvaltningstvångsärende enligt
miljöskyddslagen för kännedom
Miljönämnden 18.8.2022 § 80
Beredare:

Skyttä Mette-Maaria miljöinspektör, tfn 040 588 4447

Föredragningstext:

Ärende angående lagenligheten hos ett fastighetsspecifikt
avloppsvattensystem som behandlades av Kotka stads miljönämnd
25.3.2021 § 38. Kotka miljönämnd beslöt 25.3.2021 att systemet
uppfyllde de bestämmelser som varit i kraft vid byggtidpunkten och att
det sålunda inte var olagligt eller förutsatte omedelbar ombyggnad. En
ombyggnad blir aktuell när avloppsvattensystemet uppnår slutet av sin
livslängd, det på fastigheten görs ett tillståndspliktigt reparations- eller
ändringsarbete eller avloppsvattensystemet anses orsaka förorening.
Avloppsvattensystemet har getts muntligt tillstånd och byggts enligt de
bestämmelser som gällde år 2014 och innan kommunens
miljövårdsbestämmelser trädde i kraft.
Vasa förvaltningsdomstol har 17.5.2022 genom sitt beslut 507/2022
dnr 20501/03.04.04.04.19/2021 upphävt Kotka stads miljönämnds
beslut D/15/11.01.05.00/2021 och återförvisar ärendet.
Enligt reningskravet på basnivå ska hushållsavloppsvatten renas så att
belastningen på miljön minskar i fråga om organiska ämnen med minst
80 procent, totalfosfor med minst 70 procent och totalkväve med minst
30 procent jämfört med den belastning genom obehandlat
avloppsvatten som anges med hjälp av belastningstalet för
glesbebyggelse. I ljuset av detta och övrig utredning som erhållits i
ärendet förblir det oklart om avloppsreningssystemet på fastigheten
uppfyller reningskravet på basnivån. I den oklara situationen, och med
beaktande av fastighetens läge på ett grundvattenområde som
används till vattenförsörjning och i närheten av havet, borde ärendet
ha utretts genom att ta tillbörliga prov av vattnet enligt
avloppsvattenförordningen eller på annat sätt uttömmande visa att
kraven uppfylls.
Eftersom ärendet handlar om efterlevnad av miljöskyddslagens 16
kapitel tillämpas miljöskyddslagens bestämmelser om
tillvägagångssätt på ärendet. Anslagsförfarandet enligt 84 § i
miljöskyddslagen gäller endast tillståndsärenden enligt
miljöskyddslagen. Det beror på att det i de bestämmelser i
miljöskyddslagen som gäller övervakning och förvaltningstvång eller
behandling av dessa ärenden inte finns något omnämnande om
anslag eller något annat särskilt delgivningssätt, varför de allmänna
bestämmelserna in 55 § i förvaltningslagen tillämpas på delgivningen.
Således har det inte funnits behov att ha miljönämndens hela beslut till
påseende genom en offentlig kungörelse i det allmänna datanätet.

Anteckning om protokolljustering
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Beslutet i sin helhet finns som bilaga.

Bilagor:

Vasa förvaltningsdomstols beslut

Föredragande:

Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag:

Miljönämnden antecknar beslutet för kännedom.

Beslut:

Godkändes.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran.

Anteckning om protokolljustering
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D/2012/07.01.04.02/2022
81 § Begäran om omprövning av ett tjänsteinnehavarbeslut fattat av miljövårdschefen
Miljönämnden 18.8.2022 § 81
Beredare:

miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805

Föredragningstext:

Personen som framställt begäran om omprövning har skött vikariat
som praktikerveterinär i Kotka stad åren 2013-2016 och lämnade
30.5.2022 per e-post till miljövårdschefen i Kotka stad in en begäran
om ett intyg över längden och naturen av sitt tjänsteförhållande. I sin
begäran uppger den som begär omprövning att hen under de
tidpunkter som hen angett arbetat som vikarie för chefen för miljö- och
hälsoskyddet som verkade som ledare för hälsoinspektionen i Kotka
stad och att hen vill att detta ska beaktas i intyget.
Miljövårdschefen har svarat till hen och konstaterat att vikariaten för
cheferna för de serviceområden som är underställda miljönämnden har
bestämts enligt miljödirektörens tjänsteinnehavarbeslut. För chefen för
miljö- och hälsoskyddet (Taito Palo vid den tidpunkten) i uppgifter som
chef för miljö- och hälsoinspektionen vikarierade miljödirektören,
miljövårdschefen och miljö- och hälsoskyddsplaneraren i den här
ordningen. Praktikerveterinärerna har inte vikarierat för chefen för
serviceområdet för miljö- och hälsoskyddet. Veterinärerna har vid
behov vikarierat i tjänsteveterinärsuppgifter (I stadsveterinärens
uppgifter), i synnerhet uppgifter inom djurskyddstillsynen.
Efter att ha fått miljövårdschefens svar på sitt meddelande har den
som framställt begäran om omprövning 31.5.2022 begärt ett
överklagbart beslut.
Miljövårdschefen har fattat ett tjänsteinnehavarbeslut med anledning
av begäran 13.6.2022, § 30. Beslutet läggs fram som bilaga. Den som
framställt begäran om omprövning har begärt omprövning av
miljövårdschefens beslut och utfärdande av ett korrigerat arbetsintyg.
Begäran om omprövning läggs fram som bilaga.
Miljötjänsterna känner inte till att den som framställt begäran om
omprövning skött uppgifter som tillhör chefen för miljö- och
hälsoskyddet eller vikarierat för chefen för miljö- och hälsoskyddet.
Således kan det inte utfärdas något intyg där skötsel av uppgifter som
tillhör chefen för miljö- och hälsoskyddet eller vikariat för chefen för
miljö- och hälsoskyddet konstateras på det sätt som den som framställt
begäran om omprövning har anfört.
Det finns inget att tillägga till det som anförts i miljövårdschefens beslut
och dess bilagor och det finns ingen grund att ändra beslutet.

Bilagor:

Begäran om omprövning
Tjänsteinnehavarbeslut 13.6.2022, § 30, med bilagor

Anteckning om protokolljustering
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Föredragande:

Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag:

Miljönämnden beslutar att på grundval av det ovan anförda förkasta
begäran om omprövning av miljövårdschefens beslut 13.6.2022, § 30
(D/2012/07.01.04.02/2022) i dess helhet såsom ogrundad.

Beslut:

Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag:

Den som framställt begäran om omprövning

Besvärsanvisning Östra Finlands förvaltningsdomstol

Anteckning om protokolljustering
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82 § Övriga ärenden (gemensamma)
Miljönämnden 18.8.2022 § 82
På initiativ av miljövårdschef Heli Ojala uppskjuts septembermötet
8.9.2022 till 22.9.2022.
Nämnden sekreterare informerar parterna om saken.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

Anteckning om protokolljustering

