
KOTKA STAD SAMMANTRÄDESKALLELSE Nr 8/2022

Miljönämnden

SAMMANTRÄDESTID 03.11.2022 kl. 16:30

SAMMANTRÄDESPLATS Fullmäktigesalen

ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS

Närvarande  .....................................................................................................................................  1

§ 101 Sammanträdets laglighet och beslutförhet .......................................................................... 2
§ 102 Protokolljusterare ............................................................................................................... 3
§ 103 Behandlingsordning ............................................................................................................ 4
§ 104 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt .................................. 5
§ 105 Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2022 ..................................................................... 6
§ 106 Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla, Kymin ilmailukerho ry, Kotka............................ 7
§ 107 Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla, Kotkan Kuormaus Oy .................................... 10
§ 108 Övriga ärenden (gemensamma) ....................................................................................... 13



KOTKA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA

Miljönämnden 03.11.2022 1

SAMMANTRÄDESTID
Torsdag 03.11.2022, kl. 16.30

SAMMANTRÄDESPLATS
Stadsstyrelsens sammanträdesrum, 5 vån.

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 Paragraferna
PROTOKOLLJUSTERING Kotka

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

sammanträde har varit uppsatt på miljönämndensanslagstavla.
Beslutsdatum

PROTOKOLLET ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

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

Sekreterare Anne Laitinen



KOTKA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA Sida

Miljönämnden 03.11.2022 2

Anteckning om protokolljustering

§ 101  Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ympla 3.11.2022

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 102 Protokolljusterare

Ympla 3.11.2022

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

Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 103 Behandlingsordning

Ympla 3.11.2022

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 104 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 3.11.2022

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:

- Miljöhälsovårdschefen
- Byggnadsinspektören
- Miljövårdschefen

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

- Miljöhälsovårdschefen
- Hälsoinspektören
- Miljövårdschefen
- Miljöinspektören
- Miljö- och hälsoskyddsplaneraren

De tjänsteinnehavarbeslut som ovan nämnda tjänsteinnehavare fattat under
tiden 23.9–3.11.2022 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 §)

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

§ 105 Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2022

Ympla 3.11.2022

Beredare: Avdelningssekreterare Anne Laitinen

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.

Bilagor: Ekonomirapport över läget för perioden inklusive jämförelsedata.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar ekonomisituationen för kännedom.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna/Heli Ojala

Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 106 Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla, Kymin ilmailukerho ry, Kotka

Ympla 3.11.2022

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

ÄRENDE

Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla enligt 88 § i miljöskyddslagen
(527/2014) angående miljötillstånd som beviljats 25.9.1997 § 245 för Neste
Markkinointi Oy:s flygbensinlager på Kymi flygplats, som numera används
av Kymin ilmailukerho ry (TETA: 1273/1997).

TILLSTÅNDSINNEHAVARE

Kymin Ilmailukerho ry
FO-nummer 1087768-2
Lentokentäntie 252 48720 Kotka

VERKSAMHETENS PLACERING OCH DET GÄLLANDE
MILJÖTILLSTÅNDET

Kymin ilmailukerho ry har ett miljötillstånd, som gäller tills vidare och är
beviljat av Kotka miljönämnd (TETA: 1273/1997, Ympla 25.9.1997 § 245),
angående lagring av flygbensin i en 15 m3 stor behållare ovan jord.
Påfyllningsmängden för behållaren är begränsad till 8,8 m3. Miljötillståndet
är beviljat för adressen Lentokentäntie 252, 48720 Kotka
(fastighetsbeteckning 285-402-2-449).

Miljötillståndet upphör att gälla, eftersom påfyllningsmängden för
bränslebehållaren på bränsledistributionsstationen som används av Kymin
ilmailukerho ry har begränsats till 8,8 m3. En distributionsstation för högst 10
m3 bränsle behöver inte registreras och inget miljötillstånd behövs.

INLEDANDE AV ÄRENDET

Kymin ilmailukerho ry har 13.7.2022 till Kotka miljönämnd lämnat en
begäran om att miljötillståndet ska upphöra gälla.

På adressen Lentokentäntie 252 hölls en inspektion onsdagen den 13 juli
2022. Vid inspektionen konstaterades det att eftersom påfyllningsmängden
för bränslebehållaren på distributionsstationen har begränsats till
påfyllningsmängden 8,8 m3 behöver distributionsstationen inte registreras
och det finns ingen skyldighet att ha miljötillstånd, varför miljötillståndet ska
upphöra gälla.

GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Miljöskyddslagen 527/2014, 88 §
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Anteckning om protokolljustering

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för
flytande bränslen 314/2020, 1 §

TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

Miljöskyddslagen (527/2014) 34 §
Miljöskyddslagen (527/2014) 88 § 1 mom. 1 punkten:

Tillståndsmyndigheten kan besluta att ett tillstånd ska upphöra att gälla, om

1.  verksamheten har varit avbruten minst fem år i en följd eller
verksamhetsutövaren meddelar att verksamheten inte inleds eller att
verksamheten har avslutats.

Kymin ilmailukerho ry:s miljöståndspliktiga verksamhet på adressen
Lentokentäntie 252 har upphört, men i övrigt fortsätter verksamheten på
fastigheten som hittills.

BEHANDLING AV ÄRENDET

Information om ärendet har delgetts genom kungörelse 1.9–7.10.2022 på
Kotka stads webbplats och på Kotka stads miljöcentral (Kotkantie 6, 48200
Kotka).

Inga anmärkningar eller åsikter har lämnats och inga utlåtanden har begärts
i ärendet.

BESLUT

Kotka miljönämnd beslutar att miljötillståndet som beviljats 25.9.1997 § 245
till Neste Markkinointi Oy (TETA: 1273/1997) upphör att gälla, eftersom det
inte behövs något miljötillstånd för verksamheten. Miljötillståndet som
upphör gälla berör en distributionsstation för bränsle.

Om det finns skäl att misstänka förorening av marken eller grundvattnet ska
den som är ansvarig för saneringen enligt 133 § reda ut föroreningen av
området och dess saneringsbehov. Utredningen ska lämnas till statens
tillsynsmyndighet (MSL 135 §), NTM-centralen i Sydöstra Finland och Kotka
miljövårdsmyndighet.

MOTIVERINGAR TILL BESLUTET

Ett miljötillstånd som gäller tills vidare upphör inte automatiskt enligt
miljöskyddslagen (527/2014), utan myndigheten ska besluta att tillståndet
upphör (MSL 88 §). Den miljötillståndspliktiga verksamheten på objektet har
upphört permanent och de efterbehandlingsskyldigheter som anges i
miljötillståndet har uppfyllts i tillräcklig grad så att miljötillståndet kan
upphöra att gälla.

TILLÄMPADE RÄTTSANVISNINGAR
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Anteckning om protokolljustering

Miljöskyddslagen (27.6.2014/527) 34, 44, 84, 85, 88, 96, 133–135 och 205 §

DELGIVNING AV BESLUTET

Detta beslut kungörs genom offentlig kungörelse på Kotka stads webbplats
10.11–19.12.2022. Handlingarna jämte besvärsanvisningar finns till
påseende på Kotka stads miljöcentral, adressen Kotkantie 6, 48200 Kotka.

AVGIFT SOM TAS UT FÖR BESLUTET

För behandlingen av ärendet uppbärs en avgift på 60 €/timme i enlighet
med taxan för ”beslut om att tillstånd ska upphöra att gälla enligt 9 kap. i
miljöskyddslagen” i den taxatabell som Kotka miljönämnd har godkänt
10.3.2022 § 21. För beredningen av ärendet har 5 timmar gått åt, varför
totalt 300 euro (60 €/h x 5 h= 300 €) uppbärs för behandlingen. Faktura
skickas separat.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

I detta beslut får ändring sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Kotka miljönämnd beslutar att miljötillståndet som beviljats 25.9.1997 § 245
till Neste Markkinointi Oy upphör att gälla.

Verkställighet:
Utdrag:

Kymin ilmailukerho ry, Rauno Kukkola
NTM-centralen i Sydöstra Finland / kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Kotka miljöcentral/arkiv
Kotka miljöcentral/fakturering

Besvärsanvisning: Vasa förvaltningsdomstol

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

D/1594/11.01.00.01/2022

§ 107 Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla, Kotkan Kuormaus Oy

Ympla 3.11.2022

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

ÄRENDE

Beslut om att miljötillstånd upphör att gälla enligt 88 § i miljöskyddslagen
(527/2014) angående miljötillstånd som beviljats 31.7.2003 § 147 för Kotkan
Kuormaus Oy (TETA: 1635/2003).

TILLSTÅNDSINNEHAVARE

Kotkan Kuormaus Oy FO-nummer 1094010-0
Mussalö verksamhetsställe
Tuulentie 38
48310 Kotka

VERKSAMHETENS PLACERING OCH DET GÄLLANDE
MILJÖTILLSTÅNDET

Kotkan Kuormaus Oy har ett miljötillstånd för en distributionsstation för
bränsle som gäller tills vidare och är beviljat av Kotka miljönämnd (TETA:
1635/2003, Ympla 31.7.2003 § 147). Verksamheten i enlighet med
miljötillståndet är belägen på adressen Tuulentie 38 48310, Kotka
(fastighetsbeteckning 28520-9-44).

Miljötillståndet ska upphöra att gälla, eftersom bränslebehållaren som
Kotkan Kuormaus Oy använder på sin bränsledistributionsstation har bytts
ut till en som är mindre än 10 m3. En distributionsstation för högst 10 m3

bränsle behöver inte registreras och inget miljötillstånd behövs.

INLEDANDE AV ÄRENDET

Kotkan Kuormaus Oy har 28.4.2022 till Kotka miljönämnd lämnat en
begäran om att miljötillståndet ska upphöra gälla.

Angående miljötillståndets upphörande hölls en inspektion på adressen
Tuulentie 38 onsdagen den 20 april 2022. Vid inspektionen konstaterades
det att eftersom bränslebehållaren på distributionsstationen har bytts ut till
en som är mindre än 10 m3 behöver distributionsstationen inte registreras
och det finns ingen skyldighet att ha miljötillstånd, varför miljötillståndet ska
upphöra gälla.

GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Miljöskyddslagen 527/2014, 88 §
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för
flytande bränslen 314/2020, 1 §
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Anteckning om protokolljustering

TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

Miljöskyddslagen (527/2014) 34 §
Miljöskyddslagen (527/2014) 88 § 1 mom. 1 punkten:

Tillståndsmyndigheten kan besluta att ett tillstånd ska upphöra att gälla, om

1.  verksamheten har varit avbruten minst fem år i en följd eller
verksamhetsutövaren meddelar att verksamheten inte inleds eller att
verksamheten har avslutats.

Kotkan Kuormaus Oy:s miljöståndspliktiga verksamhet på adressen
Tuulentie 38 har upphört, men i övrigt fortsätter verksamheten på
fastigheten som hittills.

BEHANDLING AV ÄRENDET

Information om ärendet har delgetts genom kungörelse 6.8–12.9.2022 på
Kotka stads webbplats och på Kotka stads miljöcentral (Kotkantie 6, 48200
Kotka).

Inga anmärkningar eller åsikter har lämnats och inga utlåtanden har begärts
i ärendet.

BESLUT

Kotka miljönämnd beslutar att miljötillståndet som beviljats 31.7.2003 § 147
till Kotkan Kuormaus Oy (TETA: 1635/2003) upphör att gälla, eftersom den
miljötillståndspliktiga verksamheten har upphört på adressen Tuulentie 38.
Miljötillståndet som upphör gälla berör en distributionsstation för bränsle.

Eftersom verksamheten på fastigheten (285-20-9-44) i övrigt fortsätter på
motsvarande sätt och distributionsområdets yta är i gott skick och det inte
finns några tecken på förorening krävs det inga undersökningar om
förorening av marken nu. Undersökningar om förorening ska göras i
samband med att verksamheten avslutas.

Om det finns skäl att misstänka förorening av marken eller grundvattnet ska
den som är ansvarig för saneringen enligt 133 § i miljöskyddslagen reda ut
föroreningen av området och dess saneringsbehov. Utredningen ska
lämnas till statens tillsynsmyndighet (MSL 135 §), NTM-centralen i Sydöstra
Finland och Kotka miljövårdsmyndighet.

MOTIVERINGAR TILL BESLUTET

Ett miljötillstånd som gäller tills vidare upphör inte automatiskt enligt
miljöskyddslagen (527/2014), utan myndigheten ska besluta att tillståndet
upphör (MSL 88 §). Den miljötillståndspliktiga verksamheten på objektet har
upphört permanent och de efterbehandlingsskyldigheter som anges i
miljötillståndet har uppfyllts i tillräcklig grad så att miljötillståndet kan
upphöra att gälla.
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Anteckning om protokolljustering

TILLÄMPADE RÄTTSANVISNINGAR

Miljöskyddslagen (27.6.2014/527) 34, 44, 84, 85, 88, 96, 133–135 och 205 §

DELGIVNING AV BESLUTET

Detta beslut kungörs genom offentlig kungörelse på Kotka stads webbplats
10.11–19.12.2022. Handlingarna jämte besvärsanvisningar finns till
påseende på Kotka stads miljöcentral, adressen Kotkantie 6, 48200 Kotka.

AVGIFT SOM TAS UT FÖR BESLUTET

För behandlingen av ärendet uppbärs en avgift på 60 €/timme i enlighet
med taxan för ”beslut om att tillstånd ska upphöra att gälla enligt 9 kap. i
miljöskyddslagen” i den taxatabell som Kotka miljönämnd har godkänt
10.3.2022 § 21. För beredningen av ärendet har 5 timmar gått åt, varför
totalt 300 euro (60 €/h x 5 h= 300 €) uppbärs för behandlingen. Faktura
skickas separat.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

I detta beslut får ändring sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Kotka miljönämnd beslutar att miljötillståndet som beviljats 31.7.2003 § 147 till Kotkan
Kuormaus Oy upphör att gälla.

Verkställighet:
Utdrag: Kotkan Kuormaus Oy, Tommi Kiiski

Sydöstra Finlands NTM-central / kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi
Kotka miljöcentral/arkiv
Kotka miljöcentral/fakturering

Besvärsanvisning: Vasa förvaltningsdomstol
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Anteckning om protokolljustering

§ 108 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 3.11.2022

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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