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§ 119 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ympla 15.12.2022 § 119

Konstaterades.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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§ 120 Protokolljusterare

Ympla 15.12.2022 § 120

Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Kimmo Dufva och Maritta Tinkanen.

 Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Beslut: Till protokolljusterare valdes medlemmarna Kimmo Dufva och Maritta
Tinkanen.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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§ 121 Behandlingsordning

Ympla 15.12.2022 § 121

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Behandling av ärendet: Medlemmarna i nämnden har fått en tilläggslista som omfattar § 135 och 136

Beslut: Godkändes.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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§ 122 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 15.12.2022 § 122

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 4.11–15.12.2022 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.

Beslut: Antecknades för kännedom.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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§ 123 Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2022

Ympla 15.12.2022 § 123

Beredare: Controller Paula Thilman

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 i oktober jämte jämförelseuppgifter

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar ekonomisituationen för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna/Heli Ojala

Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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D/3607/00.01.02/2022

§ 124 Miljönämndens mötesschema 2023

Ympla 15.12.2022 § 124

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 7024 805
Föredragningstext:  Enligt kap. 17 § 5 i Kotka stads förvaltningsstadga beslutar ett organ om tid

och plats för sina sammanträden. Sammanträde hålls även då ordföranden
anser att ett sammanträde behövs eller då majoriteten av medlemmarna i
organet föreslår för ordföranden att ett sammanträde ska hållas för att
behandla ett ärende som de meddelar. Därvid bestämmer ordföranden
tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning
annullera ett sammanträde.

Helgdagar och skollov år 2023:
trettondagen fr 6.1.2023
sportlov må–fr 27.2–3.3.2023
påsk fr–må 7–10.4.2023
1:a maj må 1.5.2023
Kristihimmelsfärdsdag to 18.5.2023
midsommar fr–sö 23–25.6.2023
höstlov må–fr 23–29.10.2023
självständighetsdagen on 6.12.2023
jullov fr–sö 22.12.2023–7.1.2024
jul sö–ti 24–26.12.2023

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att hålla sammanträden år 2023 enligt följande:

26.1
2.3
13.4
11.5
15.6
10.8
14.9
12.10
16.11
14.12

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag: nämndens medlemmar och deras ersättare

stadsstyrelsens representanter och ersättare
representanter för ungdomsfullmäktige och ersättare
de föredragande
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beredarna
ärendehanteringen
kontorsvaktmästare
Cafe Toivo
Pyttis kommun

Ingen anvisning för omprövningsbegäran
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D/3478/11.02.00/2022

§ 125 Miljöhälsovårdens tillsynsplan år 2023

Ympla 15.12.2022 § 125

Beredare: miljö- och hälsoskyddsplanerare Jenny Holm tfn 040 726 4163
miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198

Föredragningstext: I lagarna som styr miljöhälsovården föreskrivs om kommunens
skyldighet att utarbeta tillsynsplaner inom ifrågavarande lagars
tillämpningsområden. Skyldigheten regleras i 39 § i livsmedelslagen
(297/2021), 6 § i hälsoskyddslagen (763/1994) och i 84 § i tobakslagen
(549/2016). Skyldigheten motiveras bland annat med kvalitet,
regelbundenhet och överensstämmelse i övervakningen, förebyggande
av hälsorisker och skydd av konsumenten mot ekonomiska förluster. I
det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljöhälsovård som de
centrala ämbetsverken (Livsmedelsverket och Valvira) har utarbetat
fastställs de områden som prioriteras i tillsynen.

Denna plan omfattar verksamhetsspecifika numeriska planer för 2023
(uppskattning) enligt ovan uppräknade rättsliga grunder. Den beskriver
dessutom bland annat kommunikation, resursplanering och områden
som prioriteras inom tillsynen. De centrala ämbetsverkens normeringar
utgör i regel utgångspunkterna för kontrollintervallerna för verksamhets-
typerna.

Tillsynsplanen har kungjorts och varit framlagd på webbplatsen 9–23.11.
Inga kommentarer har inkommit angående planen.

Den årliga tillsynsplanen framställs för godkännande av miljönämnden
och sänds av tillsynsenheten för kännedom till regionförvaltningsverket.
Genomförandet av planen följs upp under 2023 och den slutliga
genomföranderapporten framställs för miljönämnden i början av 2024.

Bilagor: Tillsynsplanen för 2023 finns som separat bilaga.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner tillsynsplanen för 2023 för Kotka och Pyttis
samarbetsområde inom miljöhälsovård.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsternas verksamhetsenhet / Jenny Holm

Ingen anvisning för omprövningsbegäran
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D/3675/11.02.07/2022

§ 126 Uppdatering av Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan för 2023

Ympla 15.12.2022 § 126

Beredare: Miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198

Föredragningstext: Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan har utarbetats för åren 2019–2023.
I den har gjorts små uppdateringar årligen och uppdateringarna för 2022
behandlades av Kotka miljönämnd 10.3.2022, § 23. I veterinärvårds-
planen har endast nödvändig uppdatering av information gjorts för 2023.
I planen har den aktuella personalen och de aktuella kontaktuppgifterna
uppdaterats.

Bilagor: Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan 2019–2023, en uppdatering för
2023.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner uppdateringen av Kotka och Pyttis
veterinärvårdsplan för 2023.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna/Tuomas Hiltunen

Anvisning för omprövningsbegäran
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D/3676/11.02.07/2022

§ 127 Maximibeloppet för veterinärarvoden 2023

Ympla 15.12.2022 § 127

Beredare: Miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198
   Föredragningstext: Stads- och kommunalveterinärernas pension bestäms förutom av den

tjänstelön som kommunen betalar även av de åtgärdsarvoden som
veterinären uppbär av djurägarna och -innehavarna. Kommunen ska före
utgången av ett kalenderår fastställa beloppet av åtgärdsarvodena för nästa
år för respektive veterinär. Arbetsgivarens och löntagarens pensionsavgifter
bestäms enligt de fastställda åtgärdsarvodena. Enligt KEVA:s meddelande är
maximibeloppet för arvoden 54 083,52 euro år 2023.

Kotkas II stadsveterinär Marika Friman och Kotkas III stadsveterinärer Naziko
Kessaeva och Ellen Kaartokallio har var och en bekräftat att pensionsavgiften
ska betalas enligt maximibeloppet. Årsarvodet för veterinärernas vikarier och
de jourhavande som inte har en ordinarie tjänst uppskattas till 54 083,52 euro.
Åtgärdsarvodesbeloppet för de veterinärer som arbetar deltid är i proportion till
den förverkligade arbetstiden. Arvodet som ska fastställas har räknats i
förhållande till arbetstiden.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag:  Miljönämnden beslutar att fastställa 54 083,52 euro som maximiarvodes-
belopp 2023 för II stadsveterinären och III stadsveterinärerna och deras
vikarier samt jourhavande som inte har ordinarie tjänst.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag:

palvelusuhderekisteri@keva.fi
stadsveterinärerna Marika Friman, Naziko Kessaeva och Ellen Kaartoklio
Sarastia Oy/ärendehanteringstjänsten/löner

Anvisning för omprövningsbegäran

mailto:palvelusuhderekisteri@keva.fi
mailto:palvelusuhderekisteri@keva.fi
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D/2097/11.01.01.07/2022

§ 128 Ansökan enligt 5 kap. i vattenlagen

Ympla 15.12.2022 § 128

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

Föredragningstext:    Privat tvistemål om vattenhushållningsärende enligt vattenlagen.

Privat tvistemål om vattenhushållningsärende enligt vattenlagen. Ett ärende
angående vattendränkning på en fastighet har skriftligen anhängiggjorts hos
Kotka miljötjänster. Enligt klagomålet anses vattendränkningen bero på en
dikestrumma på motpartens fastighet, att diket inte fungerar och att fåran är låg.
Parterna har inte uppnått samförstånd i ärendet och man ansöker om beslut av
Kotka stads miljönämnd för att avgöra ärendet.

Ärende: Det är fråga om ett privat tvistemål om ett vattenhushållnings-ärende
enligt vattenlagen. Ett ärende angående en olägenhet på grund av
vattendränkning som upplevs på fastigheten 624-416-6-76 har skriftligen
anhängiggjorts hos Kotka miljötjänster 15.6.2022. Enligt klagomålet anses
vattendränkningen bero på en dikestrumma på motpartens fastighet, att diket
inte fungerar och att fåran är låg. Ärendet gäller dikestrumman mellan de
berörda fastigheterna 624-416-6-76 och 624-416-8-20 och diket som går på
fastigheterna (karta bilaga 1). Ägaren till fastigheten 624-416-6-76 har
undertecknat fullmakter, genom vilka hen befullmäktigar företrädare som ska
företräda hens fastighet. Parterna har inte uppnått samförstånd i ärendet, varför
man ansöker om beslut av Kotka stads miljönämnd för att avgöra ärendet.

Inspektion: I vattenhushållningsärendet utfördes en inspektion 20.5.2022.
Närvarande vid inspektionen var sökanden, dvs. ägaren till fastigheten 624-416-
6-77 (företräder med fullmakt ägaren till fastigheten 624-416-6-76), ägaren till
skogsskiftet 624-416-8-20, huvudombudet för Hilsvida dikningssammanslutning
samt vattenhushållningsexperten vid NTM-centralen i Sydöstra Finland och
miljöinspektören inom Kotka stads miljötjänster. Vid inspektionen hördes alla
som var närvarande. Dessutom hade ägaren till fastigheten 624-416-6-76, som
olägenheten med vattendränkning gäller, inbjudits till platsen.

Vid inspektionen konstaterades det att vattnet däms upp vid dikestrumman
mellan fastigheterna, på fastighetens 624-416-6-76 sida. I diket finns en
trumma, vars storlek inte kunde mätas vid inspektionen 20.5.2022 eftersom
den låg under vatten. Enligt ägaren till skogsskiftet 624-416-8-20 är det fråga
om en plasttrumma på 500–600 mm. Övergången har gjorts i slutet av 90-talet,
då också dikestrumman i fråga installerades. Vid inspektionen stod det vatten
framför dikestrumman i enlighet med bilden (bilaga 2). Vid inspektionen
överlades orsaker till att diket däms upp och blir vattendränkt. Det misstänktes
att trumman är tilltäppt på grund av gräset i diket eller för att trumman har sänkt
sig.

  Vid inspektionen togs mätningar på objektet som ytterligare kompletterades
7.6.2022 av NTM-centralen i Sydöstra Finland och Kotka miljötjänster.
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Mätningarna utfördes på totalt nio (9) olika punkter längs det 300 meter långa
diket. Mätpunkterna finns angivna på kartan i bilaga 1. Mätningarna utfördes
genom avvägning eftersom det på grund av trädbeståndet inte var möjligt att
använda satellitpositioneringssystemet. På grundval av de mätningar som
utfördes vid inspektionen konstaterades det att diket i området för fastigheten
624-416-8-20 inte fungerar i enlighet med det som torrläggningen av jorden
förutsätter. Längdsnittet av resultaten från terrängmätningarna som bilaga
(bilaga 3). En inspektionspromemoria upprättades över inspektionen, som
parterna hade möjlighet att kommentera.

Vid mätningarna 7.6.2022 konstaterades det att dikestrumman på
fastigheternas rån var av stål och 300 mm i diameter. Enligt de uppgifter som
miljötjänsterna fått var avsikten enligt den tidigare planen för Hilsvida
torrläggningsprojekt (3572 Ky 1) att gräva vattenväg 15 som öppet dike även
på område K4 enligt ansökan, men projektet genomfördes inte. Således anses
diket vara ett huvuddike. Trumstorleken för ifrågavarande dike är 500 mm
(NTM-centralen i Södra Österbotten Handbok 4 2016 Silta- ja
rumpurakenteiden aukkomitoitus).

Ärendets behandling efter inspektionen:

Kotka miljötjänster förutsatte att en dikningsplan utarbetas av sökanden. Enligt
vattenlagen ska en dikningsplan utarbetas om dikning kräver tillstånd av
tillståndsmyndigheten, beslut vid en dikningsförrättning eller om ärendets art
eller omfattning i övrigt kräver det (5 kap. 15 § i vattenlagen). För utarbetandet
av dikningsplanen svarar sökanden eller någon annan nyttotagare.
Dikningsplanen ska innehålla information om den nytta som projektet medför
och en bedömning av konsekvenserna av projektet. När torrläggningsdjupet
fastställs ska markens beskaffenhet, lutningsförhållandena och torrläggnings-
behovet beaktas. Innehållet i dikningsplanen styrs av 3 kap. 26 § i statsrådets
förordning om vattenhushållningsärenden.

Företrädarna för fastigheten 624-416-6-76 utarbetade en dikningsplan och
dikningsplanen inlämnades till Kotka miljötjänster 22.9.2022. Dikningsplanen
inlämnades till Kotka miljötjänster 22.9.2022. Ägaren till skogsskiftet 624-416-8-20,
ägaren till fastigheten 624-416-6-76 som undertecknat fullmakten och Hilsvida
dikningssammanslutning hördes om dikningsplanen. Bemötanden inlämnades av
ägaren till skogsskiftet och Hilsvida dikningssammanslutning.

Parternas yrkanden

Yrkanden av företrädarna för den fastighet som upplever en olägenhet
genom vattendränkning

De befullmäktigade företrädarna för fastigheten 624-416-6-76 yrkar på röjning
av diket som löper på fastigheten 624-416-8-20. Yrkandena har lagts fram i
dikningsplanen. Som djup för diket föreslår sökandena 1,2 meter. Enligt planen
ska schaktmassorna från fördjupningen av diket spridas ut på kanten och
behövliga stenar ska förflyttas i början av diket som fördjupas. Enligt planen
behöver man inte ingripa i formen på diket. Sökandena yrkar att övergången
som byggts mellan fastigheterna 624-416-6-76 och 624-416-8-20 tas bort.
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De dubbla dikestrummorna som finns vid dikets andra övergång fördjupas med
0,3 meter enligt planen. Som arbetsområde föreslås en remsa på tre meter, där
träden avverkas och röjs. Projektet föreslås bli genomfört från den östra sidan
av diket. Det föreslås att projektet genomförs genast när beslutet har vunnit laga
kraft.

Yrkanden av ägaren till skogsskiftet

Kotka miljötjänster begärde ett bemötande angående dikningsplanen av ägaren
till skogsskifte 634-416-8-20. Kotka miljötjänster fick bemötandet elektroniskt
30.9.2022 till Kotka stads miljöinspektörs e-post.

Ägaren till skogsskiftet konstaterar i sitt bemötande att skog har planterats på
skiftet år 1986. Vid den tiden beskogades små åkerskiften som var i dåligt skick
enligt TE-centralens anvisningar. Då gav TE-centralen anvisningar om att det
skulle byggas en övergång på platsen i fråga på grund av gallringsavverkning.
Gallringsavverkning görs maskinellt och för att de stora skogsmaskinerna ka
kunna svänga på det smala skogsskiftet krävs det att onödigt mycket träd
avverkas för maskinens framfart. Storleken och placeringen av dikestrumman
gjordes en gång i tiden enligt TE-centralens anvisningar.

Ägaren till skogsskiftet påpekar i sitt bemötande att gränsdikets korta avsnitt (ca
30 m) av ler- och mulljord senast har röjts våren 2021. Största delen av längden
på gränsdikesbottnen är mineraljord och små stenar, och den behöver inte röjas
på grund av jordarten i fråga.

Ägaren till skogsskiftet ser i sitt bemötande ingen anledning till att avverka skog
på den östra sidan av gränsdiket. En gång i tiden gick Kymenlaakson Sähkö
Oy:s elektriska kraftledning på den västra sidan av gränsdiket, och då blev man
tvungen att avverka trädbeståndet längs så gott som hela sträckan på grund av
ellinjen.

Ägaren till skogsskiftet framställde ett ersättningskrav avseende att hen enligt
rättsväsendet ska ha rätt att yrka på ca 50–60 € / h i ersättning för den tid som
hen har använt till detta ärende.

Bemötande angående dikningsplanen av Hilsvida dikningssammanslutning

Kotka miljötjänster begärde ett bemötande angående dikningsplanen av Hilsvida
dikningssammanslutning. Hilsvida dikningssammanslutning motsätter sig inte
dikesröjning i enlighet med planen. Diket i fråga hör inte till Hilsvida torr-
läggningsprojekt, även om det konstateras att dikena löper till diknings-
sammanslutningens vattenväg K2. Hilsvida dikningssammanslutning anser att
det vatten som kommer från torrläggningsområdet avseende fastigheterna 624-
416-8-20, 624-416-6-76 och 624-416-6-77 utgör så liten mängd att dikes-
sammanslutningens vattenväg K2 inte behöver förstoras på grund av röjningen i
fråga. Hilsvida dikningssammanslutnings dräneringssystem har röjts våren
2021.
Fastigheterna 624-416-6-76 och 624-416-6-77 ingår inte i Hilsvida
dikningssammanslutnings andelspunkter.  Således orsakas de inte heller några
kostnader på grund av röjningen av dikningssammanslutningens vattenvägar
som genomförs ungefär en gång vart tionde år.
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Andelspunkterna kan granskas på nytt om man i framtiden beslutar sig för
att uppdatera dikningssammanslutningens dikningsplan.

Kommentar av Södra Skogsvårdsföreningen

Kotka miljötjänster mottog 10.10.2022 en kommentar angående röjnings-
och åtgärdsyrkandet 22.9.2022, där det krävs att övergången för
gränsdiket på skiftet 624-416-8-20 tas bort. Skogsvårdsföreningen
kommenterar att övergången en gång i tiden har byggts i samband med
åkerskiftet för att maskinella gallringsåtgärder ska kunna utföras på
skiftena. På grund av de smala skiftena kräver skogsområdet en
gränsdikesövergång i båda ändarna av området. Skogsvårdsföreningen
kommenterar också att när de genomförde ett terrängbesök 10.10.2022
märkte de att vattnet rinner långsamt söderut. Vattenhushållningen är god i
området enligt skogsvårdsföreningen, och vattnet medför inga olägenheter
för växtligheten eller annat på åkrarna eller i skogen.

Rättsliga grunder i ärendet

Utgångspunkten för dikningsprojekt är att markägaren har rätt att utföra
dikning av jorden för att torrlägga skogsmark eller avlägsna vatten som
stör någon annan typ av användning av området. Markägarna kan
sinsemellan ombesörja eller avtala om dikning. Om man inte når
samförstånd om dikningen genom förhandling avgörs meningsskilj-
aktigheterna av den kommunala miljövårdsmyndigheten (5 kap. 5 § i
vattenlagen). Den kommunala miljövårdsmyndighetens behörighet
omfattar beslut om sådana meningsskiljaktigheter angående dikning där
två nyttotagare är parter. Det är fråga om ett dikningsärende mellan två
fastigheter, som man inte kunnat avtala om.

Dikning enligt vattenlagen ska genomföras så att inte någon annans
område blir vattendränkt eller orsakas annan förlust av förmån (5 kap. 7 § i
vattenlagen). Ett dike som tjänar torrläggningen av annans fastighet får
inte utan grund täppas till eller vattnets lopp i diket hindras (5 kap. 10 § i
vattenlagen). Det sistnämnda omfattar även ett förbud mot att försämra ett
dikes vattenledningsförmåga.

Enligt 5 kap. 15 § i vattenlagen ska markens beskaffenhet, lutnings-
förhållandena och torrläggningsbehovet beaktas när torrläggningsdjupet
fastställs. Närmare bestämmelser om dikningsplanens innehåll,
fastställande av torrläggningsdjupet och indelningen av torrläggnings-
området i avsnitt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ett område som gagnas av dikning i ett projekt för torrläggning av jorden
kallas nyttoområde. Om inte något annat föreskrivs nedan ska
nyttotagarna i förhållande till den nytta som de får av den samfällda
dikningen svara för dikningskostnader som orsakas av att marken torrläggs
till det djup som avses i 15 § 2 mom. i ett torrläggningsområde eller på ett
avsnitt av ett torrläggningsområde eller av att vatten leds i något annat
syfte (19 § 5 mom. i vattenlagen).

Tillämpade rättsanvisningar
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Vattenlagen (587/2011) 2 kap. 7 §, 5 kap. 5, 7, 8,10, 13, 15 19 § och 11 kap. 2,
3, 5, 7, 23 och 24 §
Förvaltningslagen (434/2003) 8, 34, 38, 64 §
Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden 3 kap. 26 § Innehållet
i en dikningsplan
NTM-centralen i Södra Österbotten Handbok 4 2016 Silta- ja
rumpurakenteiden aukkomitoitus

Bilagor: 1: Karta med fastighetsbeteckningar och mätpunkter angivna
2: Bild på uppdämning av diket på fastigheten 624-416-6-76
3: Längdsnittet enligt terrängmätningarna

Föredragande: Heli Ojala, miljövårdschef

Förslag: Dikestrumman får inte orsaka vattendränkning på marken ovanför på grund
av dikestrummans höjd, diameter och skick. Skicket på dikestrumman på
rån mellan fastigheterna 624-416- 6-76 och 624-416-8-20 ska kontrolleras.
Miljönämnden föreslår att den nuvarande ståltrumman på 300 mm i
diameter som finns på rån mellan fastigheterna ska bytas ut mot en
plasttrumma på 500 mm i enlighet med handboken Silta- ja
rumpurakenteiden aukkomitoitus. Ägaren till skogsskiftet 624-416-8-20
skaffar en 500 mm plasttrumma i enlighet med nämnda handbok som
installeras på sökandens bekostnad. Om man kan konstatera att trumman
är i gott skick och det fortlöpande underhållet av den ombesörjs av ägaren
till skogsskiftet 624-416-8-20, dvs. ägaren till dikestrumman, kan trumman
på 300 mm kvarstå nedsänkt vid övergången. Om man senare märker att
den nedsänkta trumman på 300 mm inte fungerar och att trumman ska
vara i enlighet med anvisningarna i Silta- ja rumpurakenteiden
aukkomitoitus, ska den bytas till en större, 500 mm trumma, på
skogsskiftesägarens bekostnad.

Skogsskiftesägaren får således besluta om det på platsen byts till en 500
mm trumma som sökanden installerar på egen bekostnad, eller om den
nuvarande trumman sänks ned. Om detta inte fungerar avhjälper ägaren till
skogsskiftet 624-416-8-20 situationen på sin egen bekostnad.

På grundval av terrängmätningarna beslutar miljönämnden att diket ska
fördjupas till 1,2 meters djup på ett avsnitt på 170 meter, dvs. från rån
mellan fastigheterna 624-416-6-76 och 624-416-8-20 till följande övergång.
De dubbla dikestrummorna vid den andra dikesövergången är tillräckliga till
sin diameter, men de ska fördjupas 0,3 meter. Fördjupningen av diket får
inte påverka dikesbredden, utan diket ska grävas utifrån dikesbottnen,
varvid man inte rör slänterna.

För fastigheten 624-416-6-76 ges rätt att röra sig på ett 3 meter brett
arbetsområde bredvid diket. Arbetsområdet ligger på västra sidan av diket.
På västra sidan är det mindre att röja, trädbeståndet har tidigare avverkats
längs med nästan hela sträckan på grund av ellinjen.

För fastigheten 624-416-6-76 gäller rätt att fälla de träd vid dikeskanten
som försvårar grävningen och att föra bort stenar som försvårar
grävningen. Ingen separat ersättning betalas för trädbeståndet.
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Träden ska kapas på det sätt som ägaren till fastigheten 624-416-8-20
anger och staplas vederbörligen på den plats som ägaren till fastigheten
624-416-8-20 anger. Stapeln ska ligga i närheten av grävområdet.

Torrläggningen av jorden är till nytta för fastigheten 624-416-6-76. Enligt 5 kap.
2 § i vattenlagen avses med nyttan av dikningen en ökning av markens
bruksvärde för det ändamål som marken används för eller som den med
beaktande av omständigheterna närmast kan användas för. Med nyttotagare
avses ägaren eller ägarna till en fastighet som får nytta av dikningen.
Nyttotagaren av dikningen, dvs. fastigheten 624-416-6-76, svarar för
dikningskostnaderna.

Ägaren till skogsskiftet 624-416-8-20 framställde ett ersättningskrav
avseende att hen enligt rättsväsendet ska ha rätt att yrka på ca 50–60 € / h
i ersättning för den tid som hen har använt till detta ärende. Enligt 64 § i
förvaltningslagen och 11 kap. 23 och 24 § i vattenlagen svarar var och en
för sina egna kostnader i förvaltningsärenden. Detta innebär att de
kostnader som orsakats parterna i ett förvaltningsärende inte ersätts, utan
var och en svarar för sina egna kostnader. Således förkastas
skogsskiftesägarens ersättningskrav som ogrundat.

Projektet genomförs när beslutet har vunnit laga kraft.

Handlingarna i original finns till påseende vid Kotka miljöcentral, Kotkantie
6, 48200 Kotka under ämbetsverkets öppettider.

Beslut: Godkändes.

Verkställighet:
Utdrag: Mette-Maaria Skyttä

Parterna

Besvärsanvisning Vasa förvaltningsdomstol



Miljönämnden 15.12.2022 18

Anteckning om
protokolljustering

Översättning av protokoll gjord av auktoriserad translator. Källspråk finska.
    KOTKA STAD        PROTOKOLL                                               Sida

§ 129 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 15.12.2022 § 129

Miljönämnden beviljar närvarorätt åt Pyttis nämndemedlemmar Leena
Hovi, Jukka Söderholm samt representanterna för ungdomsfullmäktige
Ellen Riihimäki och Venla Maaranen under behandlingen av ärendena
§ 130–136.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

Besvärsförbud

I fråga om följande beslut får det enligt 136 § i kommunallagen inte
begäras omprövning eller anföras kommunalbesvär, eftersom
beslutet endast gäller beredning eller verkställighet:

Paragraferna: 119–125, 129, 130, 134

I följande beslut får enligt 146 § i lagen om offentlig upphandling och
koncession ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller lagen om
rättegång i förvaltningsärenden, eftersom det är fråga om ärenden som hör till
marknadsdomstolens behörighet:

Paragraferna: –

Eftersom det i fråga om följande beslut kan begäras omprövning enligt 134 § i
kommunallagen, får ändring i dem inte sökas genom besvär:

Paragraferna: 126, 127

I följande beslut får det enligt 6 § 1 mom. i lagen om rättegång i
förvaltningsärenden eller annan lagstiftning inte sökas ändring genom besvär:

Paragrafer och grunder för besvärsförbud

Anvisningar för omprövningsbegäran

Ärenden 126 §, 127 § ...

Omprövningsmyndighet I ovan nämnda beslut kan ändring sökas genom omprövningsbegäran till
miljönämnden

och rätt till omprövning
Omprövning får begäras av:
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt

påverkas av beslutet (part), samt
- kommunmedlemmar.

Avgift för Behandlingen av en omprövningsbegäran är avgiftsfri.
omprövningsbegäran

Tidsfristen för omprövningsbegäran
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju (7)
dagar efter att ett brev därom har sänts eller vid den tidpunkt som angetts i
ett särskilt delgivningsintyg. När vanlig elektronisk delgivning används, anses
en part ha fått del av beslutet på den tredje (3) dagen efter att meddelandet
sändes, om inte annat bevisas.
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En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att
protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. Protokollet har gjorts
tillgängligt i det allmänna datanätet 22.12.2022.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton,
midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas
första vardagen därefter.

Omprövningsbegärans En begäran om omprövning ska anföras skriftligt. Även ett elektroniskt
form, innehåll och bilagor dokument uppfyller kravet på skriftligt format.

I begäran om omprövning ska anges:
- beslut, i vilken ändring söks,
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas,
- grunderna till ändringsyrkandet.

Till begäran om omprövning ska fogas de handlingar som den som begär
omprövning åberopar som stöd för sin begäran, om de inte redan tidigare har
lämnats till myndigheten

Omprövningsbegäran ska undertecknas av ändringssökanden, dennes lagliga
företrädare eller ombud. Av skriften ska också framgå den persons namn som
begär omprövning, och om hen inte är undertecknare också undertecknarens
namn, bosättningskommun, postadress och ett telefonnummer, dit
meddelanden som hänför sig till ärendet kan sändas. Om meddelanden eller
beslut angående begäran om omprövning kan delges som ett elektroniskt
beslut, ber myndigheten också om e-postadress som kontaktuppgift.

Ett elektroniskt dokument behöver inte undertecknas, om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet och integritet.

Inlämnande av Omprövningsbegäran ska inlämnas av ändringssökanden eller ett ombud
omprövningsbegäran som denne befullmäktigat till stadsstyrelsen inom tjänstetid innan tidsfristen
till myndigheten för begäran om omprövning upphör.

Begäran om omprövning kan också lämnas in per fax eller e-post.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns
tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett
sådant sätt att meddelandet kan behandlas.
En begäran om omprövning skickas alltid på avsändarens ansvar.

Omprövnings- Kotka stad
myndighetens Miljönämnden
kontaktuppgifter Kustaankatu 2, 48100 Kotka

(PB 205, 48101 Kotka)
Telefon: 05 23450 (registratorskontoret)
E-post kirjaamo@kotka.fi
Tjänstetid: må–fr kl. 8.00–12.00 och 13.00–16.00
Under sommartid, som meddelas separat:
må–fr kl. 8.00–12.00 och 13.00–15.00

mailto:kirjaamo@kotka.fi
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BESVÄRSANVISNING

Ärenden §

Besvärsmyndighet och  I detta beslut får ändring sökas genom besvär till Östra Finlands
besvärsrätt förvaltningsdomstol.

Besvär får anföras av
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt

påverkas av beslutet (part), samt
- kommunmedlemmar.
Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning
får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställde begäran
om omprövning av det ursprungliga beslutet. Om det ursprungliga beslutet
har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, får ändring i det
ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter och av
kommunmedlemmarna.

Avgift för sökande av ändring
Information om avgifter för behandlingen av besvär fås från
besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifter, deras belopp och
grunderna för befrielse från avgift finns i lagen om domstolsavgifter
(1455/2015). I de fall där en avgift tas ut är den 270 euro.

Besvärsgrunder Besvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
- den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,

eller
- beslutet annars strider mot lag.

Besvärstid Besvären ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar
från delfåendet av beslutet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden.

En part anses ha fått del av ett beslut, om annat inte visas, inom sju (7)
dagar från att brevet skickats, vid den tidpunkt som framgår av
mottagningsbeviset eller den tidpunkt som antecknats i ett separat
delgivningsbevis. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av
beslutet den tredje (3) dagen från avsändandet av meddelandet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut när protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet 22.12.2022.

Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen,
första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag får besvär
inlämnas till besvärsmyndigheten första vardagen därefter.

Besvärens form Besvär ska anföras skriftligen. Även ett elektroniskt dokument uppfyller
innehåll och bilagor kravet på skriftligt format.
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I besvären ska anges:
- beslut, i vilken ändring söks,
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas,
- de grunder på vilka ändring yrkas,
- ändringssökandens namn och hemkommun,
- postadress, telefonnummer eller e-postadress, dit meddelanden om

ärendet till den som söker ändring kan sändas.

Till besvärsskriften ska fogas:
- det överklagade beslutet i original eller avskrift,
- intyg över när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan

utredning om när besvärstiden börjat löpa,
- de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina

yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna
besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga
företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären,
ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.
Ett elektroniskt dokument behöver dock inte undertecknas, om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att
betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska bifoga en
fullmakt till besvärsskriften, om ändringssökanden inte har befullmäktigat
ombudet muntligen hos besvärsmyndigheten.

Inlämnande av besvär
Besvären ska inlämnas av ändringssökanden eller ett ombud som
ändringssökanden befullmäktigat till besvärsmyndigheten senast under
besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Besvären kan också lämnas in per fax eller e-post. Besvär kan också anföras
genom förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns
tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett
sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

En besvärsskrift sänds alltid på avsändarens ansvar.

Besvärsmyndighetens Östra Finlands förvaltningsdomstol
kontaktinformation Minna Canthin katu 64

70100 KUOPIO
(PB 1744, 70101 KUOPIO)
Tfn 029 564 2500
E-post:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Fax: 029 564 2501

Tjänstetid: vardagar kl. 8.00 – 16.15

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
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BESVÄRSANVISNING

Miljönämnden § 128

I detta beslut eller angående avgiften som uppbärs för beslutet söks ändring
genom anförande av besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt Detta beslut överklagas genom besvär av
1) part,
2) förening eller stiftelse, vars syfte är att främja miljö-, hälso- eller

naturskydd eller trivseln i boendemiljön och inom vars
verksamhetsområde miljökonsekvenserna i fråga förekommer,

3) för verksamheten eller annan kommun inom vilkens område
verksamhetens miljökonsekvenser förekommer,

4) tillsynsmyndighet samt miljöskyddsmyndighet i verksamhetens
placeringskommun och kommun inom verkningsområdet,

5) som övervakar det allmänna intresset i ärendet,
6) och skolternas byastämma enligt de grunder som föreskrivs i 191 § i

miljöskyddslagen.

Besvärstid ja inlämnande av besvärsskriften
Detta beslut fattas efter anslag på det datum som anges i beslutet, varvid part
anses ha fått del av det. Besvär ska anföras inom 30 dagar från
beslutsdatumet. När besvärstiden räknas beaktas inte beslutsdagen.

Besvärsskriften ska riktas till och inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol inom
besvärstiden senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten
stänger. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighets-
dagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag får besvär
inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller levereras med
bud. Besvärshandlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de hinner
fram senast under besvärstidens sista dag innan myndigheten stänger.

På eget ansvar kan besvärsskriften även lämnas per fax eller e-post. En
elektroniskt inlämnad besvärsskrift ska vara levererad på så sätt att den är
tillgänglig i mottagaranordningen eller i datasystemet senast på besvärstidens
sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Besvär kan också anföras genom förvaltnings- och specialdomstolarnas e-
tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Besvärens form, Besvären görs skriftligen och riktas till Vasa förvaltningsdomstol.
innehåll och bilagor Ett elektroniskt dokument uppfyller också kravet på skriftlig form.

I besvären ska anges:
1) beslut, i vilken ändring söks,
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas,
3) de grunder på vilka ändring yrkas,
4) ändringssökandens namn och hemkommun,
5) postadress, telefonnummer eller e-postadress, dit meddelanden om

ärendet till den som söker ändring kan sändas.

Till besvärsskriften ska fogas:
1) det överklagade beslutet i original eller avskrift,
2) intyg över när beslutet har delgivits, eller annan utredning om när

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


24Översättning av protokoll gjord av auktoriserad translator. Källspråk finska.

besvärstiden börjat löpa, samt
3) de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina

yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
4) en fullmakt av ett eventuellt ombud, om denne inte är advokat eller

offentligt rättsbiträde, eller om besvären har inlämnats elektroniskt,
en utredning över ombudets befogenheter.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna
besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare
eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i
besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. Ett
elektroniskt dokument behöver dock inte undertecknas, om dokumentet
innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla
dokumentets autenticitet och integritet.

Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen uppbär en rättegångsavgift för behandlingen av
besvärsärendet. Bestämmelser om avgifter finns i lagen om avgifter för
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
26.7.1993/701.

Kontaktinformation till Vasa förvaltningsdomstol

Besöks-/postadress: Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43, 4. vån.
PB 204
65101 Vasa

Tfn Registratorskontoret 029 564 2780
Fax 029 564 2760
E-post: vaasa.hao(at)oikeus.fi

När e-post skickas ersätts (at) med tecknet @.
Telefonväxel 029 564 2611

Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor är öppet från måndag till fredag klockan 8.00–16.15.

_____________________________________________________________________________

Jag intygar att översättningen ovan till sitt innehåll motsvarar det för mig företedda skannade originalet.

Närpes den 19 december 2022

Helena Holmlund, auktoriserad translator från finska till svenska
(Lag om auktoriserade translatorer 1231/2007)

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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