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SAMMANTRÄDESTID Torsdagen 22.9.2022, kl. 16.30

SAMMANTRÄDESPLATS Fullmäktigesalen

DELTAGARE Kekarainen Matti ordförande
Beslutsfattare Hodju Juhani vice ordförande

Dufva Kimmo medlem
Pöyhönen Olavi ”
Renlund Tarja ”
Ylivarvi Merja ”
Tinkanen Maritta ”
Jaakola Anna ”
Söderholm Jukka ”

Övriga deltagare Hyyryläinen Antti stadsstyrelsens representant
Ruonala Marianna kanslichef
Amnell Holzhäuser Elina jurist
Ojala Heli miljövårdschef
Mikkelä Eero byggnadsinspektör
Koiranen Halla repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
Virtanen Marikki repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
Riihimäki Ellen repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Maaranen Venla repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Laitinen Anne sekreterare

Frånvarande
Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separat akt för
varje ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Matti Kekarainen Anne Laitinen
LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET Konstateras Paragrafer
JUSTERING AV
PROTOKOLLET

Kotka

Protokolljusterare
ANSLAGSINTYG En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats i detta

sammanträde har varit uppsatt på miljönämndens anslagstavla.
Beslutets datum

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

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

Sekreterare Anne Laitinen
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Anteckning om protokolljustering

89 § Mötets laglighet och beslutförhet

Miljönämnden 22.9.2022

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)
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Anteckning om protokolljustering

90 § Protokolljusterare

Miljönämnden 22.9.2022

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

Beslut som meddelas efter anslag justeras på sammanträdet.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)



KOTKA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA Sida

Miljönämnden 22.09.2022 4

Anteckning om protokolljustering

91 § Behandlingsordning

Miljönämnden 22.9.2022

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)
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Anteckning om protokolljustering

D/2255/00.00.01.00/2022

92 § Ny ersättare i miljönämnden

Miljönämnden 22.9.2022

Beredare: Miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805

Föredragningstext: Ersättaren i miljönämnden Niko Nurmi har avgått från ersättarposten i
miljönämnden och stadsfullmäktige har på sitt sammanträde
29.8.2022 § 118 valt Kari Vanhala till ny ersättare i hans ställe.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden antecknar valet av ny ersättare för kännedom.

Ingen anvisning för omprövningsbegäran.
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Anteckning om protokolljustering

93 § Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Miljönämnden 22.9.2022

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:

- 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 19.8 - 22.9.2022 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.

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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Anteckning om protokolljustering

94 § Miljönämndens ekonomiuppföljning 2022

Miljönämnden 22.9.2022

Beredare: Miljövårdschef Heli Ojala, byggnadsinspektör Eero Mikkelä, controller
Paula Thilman

Föredragningstext: På 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 med jämförelseuppgifter.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar den ekonomiska situationen för kännedom.
Verkställighet:

Utdrag: Miljötjänster/Heli Ojala
Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)
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Anteckning om protokolljustering

D/2019/02.02.00/2022

95 § Miljönämndens budget 2023

Miljönämnden 22.9.2022

Beredare: Miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 702 4805 Byggnadsinspektör Eero
Mikkelä, tfn 040 055 6058 Controller Paula Thilman tfn 040 688 3162

Föredragningstext: Stadsstyrelsen har på sitt sammanträde 20.6.2022 behandlat
utgångspunkterna för beredningen av budgeten för år 2023 och
ekonomiplanen 2023–2025 och fastställt budgetramarna för organen.

Utgångspunkten för budgetramen i stadsstyrelsen i maj har varit
budgeten för innevarande år. Dessutom har åtgärderna i enlighet med
den gällande balanseringsplanen (fullmäktige 2019) beaktats vid
beredningen av budgeten samt väsentliga ändringar i verksamheten i
förhållande till det innevarande budgetåret.

Planåren och de interna posterna för budgeten planeras som separata
processer och de färdigställs till budgetbehandlingen i fullmäktige och
förs till nämnderna i uppföljningen och i driftsplanen.

Personalplanen utgör grunden för personalutgifterna, i dessa ingår
löneförhöjningsreserveringarna 3 %. För bikostnadernas del har
situationen formats så att löneförhöjningarnas belopp inte räcker till för
att täcka förändringen av lönebikostnaderna under perioden 2023, och
ramen överskrids från dessa utgångspunkter. Uppskattningen av övriga
verksamhetskostnader i ramberäkningen grundar sig på det innevarande
årets budget utökad med en justering på 2 %. Nämndens ram har
överskridits för personalkostnadernas del.

I budgeten underställd miljönämnden har det inte reserverats
investeringar för år 2023.

Bilagor: Miljönämndens budget 2023

Föredragande: Byggnadsinspektör Eero Mikkelä

Förslag: Miljönämnden till stadsdirektörens budgetförslag till stadsstyrelsen och
vidare för behandling i fullmäktige.

Verkställighet:

Anvisning för omprövningsbegäran
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Anteckning om protokolljustering

D/2191/10.03.00.13/2022

96 § Ansökan om marktäkts- och miljötillstånd/Peab Industri Oy, Kumpula
lagerområde, Broby, Pyttis

Miljönämnden 22.9.2022

Beredare: Miljöinspektör Heli Kiviranta tfn 044 702 4803

Peab Industri Oy ansöker om tillstånd till mottagning och krossning av
ren sprängsten, brytning och krossning av stenmaterial samt
mottagning, krossning och lagring av avfallsasfalt på lägenheten 624-
417-10-37 i Broby i Pyttis. På det område som ansökan gäller ska det
brytas sammanlagt ca 200 000 m3 bergmaterial. Årligen bryts i
genomsnitt 20 000 m3. Den lägsta täktnivån är + 16 m. Årligen tas emot
högst 50 000 ton sprängsten och högst 20 000 ton avfallsasfalt. Tillstånd
söks för 10 år.

Bilagor: Bilaga 1. Peab Industri Oy:s tillståndsansökan för lägenheten 624-417-
10-37.
Bilaga 2. Lägeskarta.
Bilaga 3. NTM-centralens utlåtande
Bilaga 4. Utlåtande från serviceenheten för miljö- och hälsoskydd
Bilaga 5. Verksamhetsidkarens bemötande

Ansökan har kungjorts på webbplatsen www.julkipano.fi och på Pyttis
kommuns webbplats 27.6–3.8.2022.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att bevilja Peab Industri Oy tillstånd till marktäkt
och krossning på lägenheten 624-417-10-37 i Kumpula lagerområde i
Pyttis kommun enligt ansökan och täktplanen och ovan anförda
tillståndsbestämmelser. Tillståndet innefattar också mottagning och
krossning av sprängsten som förs in från annat håll och avfallsasfalt.
Dessutom beviljas tillstånd att inleda verksamheten trots sökande av
ändring, mot säkerhet.

Verkställighet:
Utdrag: Peab Industri Oy/Antti Pettinen

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Ekonomiansvarsområdet/Jarmo Stirkkinen
Miljöcentralen / Heli Kiviranta
Miljöcentralen / Maria Korhonen

BESVÄRS-
ANVISNING

Vasa förvaltningsdomstol

mailto:kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
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Anteckning om protokolljustering

97 § Övriga ärenden (gemensamma)

Miljönämnden 22.9.2022

Ingen anvisning om omprövningsbegäran (KommunalL136 §)
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