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Mötets laglighet och beslutförhet 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 36    
   

   
Mötet kontateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
_______ 
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Protokolljusterare 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 37    
      

Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen väljer protokolljusterare. 
 

 Beslut: 
Miljöhälsosektionen valde Christoffer Hällfors och Jaakko Nurmi  
till protokolljusterare. 
_______ 
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Utlåtande om Livsmedelsverkets anvisning Tillsynen över vatten och is  
i livsmedelslokaler 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 38    
28/11.05.01.04/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
III stadsveterinär-hygienikern Seija Heikkinen 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Livsmedelsverket har begärt utlåtande om sitt utkast till anvisningen 
Tillsyn över vatten och is i livsmedelslokaler. Det är fråga om en 
uppdatering av Eviras anvisning Tillsyn över vatten och is i 
livsmedelslokaler 10591/1. Anvisningen gäller övervakning av vatten 
och is som används i registrerade och godkända livsmedelslokaler. I 
anvisningen behandlas både säkerställande av vattenkvaliteten och 
krav eller begränsningar som gäller användningen av vatten. 
Anvisningen är främst avsedd för tillsynsmyndigheter, men den 
lämpar sig också för aktörerna inom livsmedelsbranschen. Vid 
beredningen av anvisningen har den förändrade lagstiftningen 
beaktats. 
 
Utlåtanden önskas vara inlämnade senast 22.4.2022. För utlåtandet 
beviljades mera tid, till 2.5.2022. 
 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande:  
 
I anvisningen beaktats också övervakning av stationer för krossad is 
som livsmedelslokaler, vilket är bra. Med station för krossad is avses 
här en plats som används gemensamt i hamnen och som 
kommunen ordnar och upprätthåller för utdelning av krossad is t.ex. 
för yrkes- och fritidsfiskare som behöver is för kylning och 
kylförvaring av fisk.  
En ny punkt är anvisningarna om användning av ozonerat vatten. 
Med ozonerat vatten avses hushållsvatten i vilket ozon (O3) har 
lösts. Ozonerat vatten kan användas för rengöring av grönsaker och 
ytor, även om bedömningen av ozon som ett verksamt ämne enligt 
biocidlagstiftningen ännu pågår i EU. 
Livsmedelsverket kunde också ta ställning till frågan om tillsättning 
av probiotiska ämnen i vatten som används vid rengöring av 
livsmedelslokaler. 
 
Användningen av rent vatten för tvätt och kylning har utvidgats till att 
omfatta förutom fiskeriprodukter även rotfrukt som inte äts som 
sådana. För fiskeindustrin har fastställts förutom kvalitetskrav på rent 

mailto:fornamn.efternamn@borga.fi
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vatten (EG N:o 852/2004) även kvalitetsmål för rent vatten, vilket 
underlättar tolkningen inom den praktiska tillsynen. Det har inte 
ställts några kvalitetsmål för rent vatten som används för behandling 
av rotfrukt, men användningen har begränsats till rotfrukt som 
upphettas innan man äter dem. Användningen av rent vatten bör 
begränsas till hela rotfrukter med skal. 
 
I fråga om egenkontrollen av is har t.ex. pubar i riskklass 0 befriats 
från provtagning. De rengörings- och underhållsåtgärder på 
iskubsmaskiner som i anvisningen betraktas som ett alternativ till 
provtagning borde ingå i egenkontrollen hos alla aktörers 
egenkontroll och inte utgöra grund för befrielse från provtagning. 
Miljöhälsovården har i sina projekt observerat problem med den 
undersökta kvaliteten på iskuber samt med rengöringen, placeringen 
och installationen av iskubsmaskiner. Iskuber uppfattas inte av alla 
som livsmedel, bruksanvisningarna för maskinen har inte blivit 
förstådda, iskubsmaskiner har placerats på ohygieniska ställen, t.ex. 
i omklädningsrum, och maskinens utloppsrör har installerats 
felaktigt, nedanför vattenlåset. Provtagningen av iskuber fungerar 
som ett slags ”väckarklocka”, så att man fäster uppmärksamhet vid 
saken, vare sig resultaten är goda eller dåliga. Det kan finnas 
problem med den hygieniska kvaliteten på iskuber, även om 
företagaren sköter om underhållet av iskubsmaskinen.  Även pubar 
bör instrueras att ta prover av iskuberna. 
 
Beredskap i händelse av avvikelser i vattenkvaliteten eller störningar 
i vattenförsörjningen i en livsmedelslokal bör ingå i företagarens 
egenkontroll och i anvisningarna för Oiva-bedömning. 
 
För desinficering av arbetsredskap krävs en sterilisator för 
varmvattnet i anläggningar som hanterar rått kött. 
Detaljhandelsbutikerna sysslar ofta med omfattande bearbetning av 
rått kött och tillverkning av malet kött, till och med gaspackning, även 
om förhållandena inte motsvarar de krav som ställs på industrin. 
Stora butiker har också verksamhet som kan jämställas med 
tillverkning av sammansatta livsmedel, varvid samma 
provtagningsfrekvens kan tillämpas på basis av verksamheten. 
 
Tabellen för beräkning av provtagningsfrekvensen är ett bra tillägg, 
eftersom antalet prover per tappställe i större anläggningar har varit 
något obalanserat. 
 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
 
Paragrafen beslutades justera genast. 
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Utlåtande om Sipoon Humus Oy:s marksubstans- och miljötillståndsansökan  
på adressen Oljevägen 588/618 Sibbo, Nickby 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 39    
145/11.05.02.00/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Sibbo kommuns miljöövervakning begär Borgå stads 
miljöhälsosektions utlåtande om Sipoon Humus Oy:s ansökan om 
marktäkts- och miljötillstånd, som gäller täkt av stenmaterial, 
brytning och stenkrossning på adressen Oljevägen 588/618, Nickby. 
I utlåtandet ska diarienumret Dnr 86/2021 anges.  
 
Sipoon Humus Oy:s tillståndsprocess avbröts 10.6.2021 när NTM-
centralen i Nyland fastställde att projektet behöver ett MKB-
förfarande. Ansökan har efter detta ändrats och NTM-centralen i 
Nyland har ansett att projektet inte behöver ett MKB-förfarande. 
Utlåtandet bör ges senast 18.4.2022 i första hand via tjänsten 
Lupapiste men utlåtandet kan också lämnas elektroniskt till adressen 
ymparisto@sipoo.fi eller per post till miljöövervakningen i Sibbo, PB 
7, 04131 Sibbo. Tidsfristen för utlåtandet har förlängts till 2.5.2022.  

 
Beskrivning av projektet och projektområdet  
 
Enligt den uppdaterade täktplanen ska det i projektet tas och 
behandlas bergmaterial i ett täktområde på 14,3 hektar totalt 
980 000 m3, högst 100 000 m3/a under tio år. Berg sprängs 2–3 
gånger per vecka. Det strävas efter att stenmaterialet krossas 
omedelbart; sten ska inte brytas stora mängder för att lagras. De 
färdiga krossprodukterna lagras i högar för transport. Lagringstid för 
krosset är cirka 1–3 veckor. Marksubstanser från andra områden tas 
inte emot till området.  
 
Den planerade brytningsnivån är cirka +36 m. Grundvattnets nivå 
har varit på nivå +41 m (HP1) och +38 m (HP2) år 2017. I 
behandlingen av stenmaterialet iakttas följande verksamhetstider:  
- krossning, borrning må–fr kl. 7–22 - skutknackning må–fr kl. 7–18 
- sprängning må–fr kl. 8–18 - lastning, transport må–fr kl. 6–22 lö  
kl. 7-18 sö kl. 8–16. 
 
Täktområdet placerar sig på fastigheter 753-423-6-175, 753-423-6-
176 och 753-423-6-177 som sökanden äger. I den sistnämnda 
fastigheten ligger utöver det egentliga brytningsområdet också 
lagerområde för stenmaterial. Det planerade områdets areal är  
 



 
Borgå stad Protokoll 1/2022  8 
 
Miljöhälsosektionen § 39 28.04.2022 
 

 

17,2 ha. Det omfattar utöver täktområdet också Oljevägens 
anslutnings-område, ett område för stödverksamheter och platsen 
för grundvattnets observationsrör HP2. 
 
I den gällande generalplanen (Generalplan för Sibbo 2025) har 
projektområdet anvisats som område för arbetsplatser, industri- och 
lagerverksamheter. 
 
Området är beläget inom verkningsområdet för en beteckning som 
anger skjutbanans skyddszon och skyddszonen för Mömossens 
avstjälpningsplats. En detaljplan för projektområdet är anhängig i 
Sibbo kommun (H1 Nickby återvinningscentral). Direkt österut om 
täktområdet ligger Fingrid Oyj:s 400 kV kraftlinje. Mellan täktområdet 
och kraftlinjen lämnas det enligt Fingrids anvisning ett avstånd på  
26 m. 
 
Den närmaste bosättningen ligger i Hagalund på Leolavägen ca 500 
m nordväst från täktområdet. Till området finns en befintlig 
anslutning som Trafikverket har godkänt. Verksamheten medför på 
Oljevägen en trafikökning med cirka 50 lastbilsbesök per dygn.  
Fastigheterna 753-423-6-176 och 753-423-6-177 i projektområdet 
omfattas av miljötillståndet som beviljats NCC Roads Oy för brytning 
och krossning av stenmaterial samt för krossning av asfaltavfall och 
tillverkning av asfalt. Hela täktområdet omfattas av miljötillståndet 
som beviljats sökanden för avfallshanteringsverksamhet 
(Regionförvaltningsverket i Södra Finland 269/2015/1). 
Verksamheten har inte påbörjats. 
 
Enligt bedömning som sökanden har gett har projektet inga skadliga 
konsekvenser för människor eller miljön när sätten att hantera 
konsekvenserna beaktas. 
 
Buller och vibrationer 
 
Från projektområdet har man redan tidigare tagit stenmaterial och 
bedrivit krossning. Bullereffekterna av verksamheten har följts upp 
och på basis av mätresultaten orsakar verksamheten inte 
bullerolägenhet vid de närmaste störningskänsliga objekten. En 
miljöbullerutredning som baserar sig på en kalkylerad modell 
(Promethor 2019) har utarbetats för området. Enligt bullermodellerna 
överskrider medelljudnivån vid brytning (borrning) eller 
krossningsverksamhet inte de gränsvärden som anges i statsrådets 
förordning 800/2010 på objekt som är känsliga för buller, när man i 
den första fasen bekämpar spridningen av krossanläggningens 
buller i riktning mot nordost exempelvis med jordvall. Efter 
modelleringen har täktplanen ändrats så att täkten och krossningen 
börjar från den befintliga brytningsfronten i stället för den nordöstra 
delen av området, och brytning görs inte vid kraftnätet öster om det.  
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Därför är det inte är nödvändigt att med en jordvall bekämpa bullret 
mot nordost. Verksamhetens miljökonsekvenser uppföljs vid behov 
med bullermätningar. 
 
Damm 
 
Damm uppstår av krossning, sållning, när stenmaterialet faller ner 
och i små mängder av trafiken som orsakas av byggplatsmaskiner 
samt lastning och transport av produkterna. Dammets spridning  
förhindras vid behov genom att bevattna lagerhögar och vägar, 
bevattna och täcka över transportörer samt genom att täcka eller 
kapsla in de andra största dammkällorna. 
 
Grundvatten 
 
Projektområdet ligger inte i eller nära något grundvattenområde. Det 
närmaste området som klassificerats som grundvattenområde är 
Kulloområdet i Borgå kommun. I Sibbo ligger de närmaste 
klassificerade grundvattenområdena Nodanå och Broböle 4 km 
västerut från täktområdet. Inom det område som påverkas av 
projektet finns inte heller några hushållsvattenbrunnar. Med 
beaktande av skyddsåtgärder för markgrunden oh grundvattnet 
bedöms projektet inte ha skadliga verkningar för grundvattnet. I 
området finns det två observationsrör för grundvattnet med hjälp av 
vilka projektets eventuella konsekvenser för grundvattnet 
kontrolleras med mätningar av vattennivåns höjd fyra gånger om 
året och med grundvattenprover som tas en gång om året.  
 
Ytvatten 
 
Avrinningsvattnet från området rinner mot Svartsån. Täkt och 
behandling av bergmaterial orsakar partiklar som sprider sig till 
ytvattnet med dagvatten. Även rester av sprängämnen kan sprida 
sig till dagvattnet och vidare till ytvattenfåran, vilket kan orsaka större 
nitrathalter i vattnet. Konsekvenserna för ytvattnet hålls under 
kontroll med en fördröjningskonstruktion för dagvattnet, där 
avrinningsvattnet avleds via en sedimenteringsbassäng till en kärr 
nordväst om täktområdet därifrån de rinner till Svartsån. 
Fördröjningskonstruktionen byggs i etapper i och med att marktäkten 
avancerar och konstruktionen byggs ut vid behov. Tack vare en 
oljeavskiljningsbrunn som byggs i anslutning till sedimenterings-
bassängen och stödverksamhetsområdet bedöms projektet inte ha 
skadliga effekter för ytvattnet. 
 
Konsekvenser för ytvattnet uppföljs med vattenprov som tas två 
gånger om året från vattnet som rinner från 
sedimenteringsbassängen.  
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Exceptionella situationer 
 
Risker som är förknippade med verksamheten är eldsvåda och 
läckage av bränslen i miljön. Alla arbetsmaskiner, tankningsställen 
och paviljonger har ett behövligt släckningsredskap. För läckagefall 
finns det absorberande torv och att flytande bränsle kommer i 
vattendragen hindras. Eventuella marksubstanser som oljan har 
förorenat grävs alltid bort och transporteras till en av myndigheterna 
godkänd anläggning för behandling. Dagvatten från 
stödverksamhetsområdet avleds till vattendraget via oljeavskiljare.  
 
Utvinningsavfall 
 
En del av bergtäkten täcks av ett ytjordsskikt som består av morän, 
stenar och block. Den lösa marksubstansen tas bort och lagras i 
täktområdet eller i området mellan täktområdet och fastighetens 
gräns och utnyttjas efter täkten på ett sätt som motsvarar områdets 
blivande användningsändamål. 
 
Efterbehandling 
 
I området görs ingen efterbehandling, om området efter täkten 
bereds för ett användningsändamål som avses i general- eller 
detaljplanen. Vid behov presenteras efterbehandlingsplanen till 
tillsynsmyndigheten två år innan tillståndstiden går ut. 

 
  

Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet: 
 
Bullret från verksamheten får inte på de närmaste 
bostadsbyggnadernas gårdsplaner eller på områden som används 
för semesterboende överskrida de riktvärden för buller som anges i 
statsrådets beslut 993/1992. Också bullernivåer som är lägre än 
riktvärdet kan störa trivseln. Miljöhälsosektionen anser att om 
verksamheten medför bullerolägenheter för bosättningen, ska den 
inte bedrivas under veckoslut, inte heller fredagar efter kl. 17.00.  
När det gäller bullerbekämpning ska den sammanlagda effekten av 
bullriga verksamheter i området också beaktas. Ytvattnen ska 
fördröjas tillräckligt, så att verksamheten inte medför olägenheter för 
rekreationsanvändningen av Svartså. 
 
Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet. 
 
Paragrafen justeras genast. 
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Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
 
Paragrafen justerades genast. 
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MKB-behovsprövning av Neste Abp:s enhet för förbehandling av förvätskade 
returråvaror, utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 40    
321/11.05.00.00/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland begär Borgå stads 
hälsoskyddsmyndighets utlåtande om behovet att tillämpa 
förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) på 
Neste Abp:s projekt ”Enheten för förbehandling av förvätskade 
returråvaror” vid raffinaderiet i Borgå. Utlåtandet bör skickas 
elektroniskt till NTM-centralens registratorskontor 
(kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi) samt för kännedom till ärendets 
handläggare (jenni.ojala(at)ely-keskus.fi) senast 2.5.2022. Ärendets 
diarienummer UUDELY/4402/2022.  
 
Neste utvecklar kemisk återvinning av plast för att avvärja problem 
med plastavfall och för att främja cirkulär ekonomi för plast. Neste 
har som mål att från och med 2030 behandla över en miljon ton 
returplast per år som råvara för den petrokemiska industrin, t.ex. för 
nya högklassiga plastsorter. Den teknik för kemisk återvinning som 
Neste har valt är förvätskning, där den insamlade plasten med olika 
termokemiska metoder (t.ex. pyrolys, termolys, hydrotermisk 
förvätskning) konverteras till en mellanprodukt som liknar råolja. Den 
förvätskade plast- eller polymerbaserade returråvaran innehåller 
föroreningar och kemiska kompositioner som inte förekommer i 
råoljebaserade råvaror. För att den kemiska återvinningen ska vara 
effektivare behöver den förvätskade returråvaran genomgå 
mellanförädling som eliminerar skadliga föroreningar och optimerar 
den kemiska sammansättningen för vidare behandling.  
 
Målet för projektet är att bygga en enhet för förbehandling av 
förvätskade returråvaror. Den förbehandlade förvätskade 
returråvaran inmatas till befintliga enheter vid raffinaderiet i Borgå, 
där den förädlas till råvara för den petrokemiska industrin för 
tillverkning av plast och kemikalier. Enhetens planerade kapacitet är 
cirka 400 000 ton/år. Användning av råvara vid raffinaderiet ökar inte 
med samma mängd, eftersom returråvaran ersätter fossil råvara.  
 
Den råvara som matas till förbehandlingsenheten är en förvätskad 
returråvara som producerats annanstans och levereras till området 
huvudsakligen med fartyg, delvis med tankbilar. Projekthelheten 
omfattar en förbehandlingsenhet, lagercisterner för förvätskad  
 

mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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returråvara samt kopplingar till raffinaderiets system. För lossning av 
fartygstransporterna använder man den befintliga kajen och den 
övriga logistiken i hamnen.  
 
Planeringen av projektet pågår och byggnadsskedet förläggs 
preliminärt till åren 2024–2026. Avsikten är att förbehandlings-
enheten tas i drift under 2026–2027.  
 
Alla funktioner placeras i raffinaderiområdet i Borgå, i områden nära 
hamnen som enligt stadsplanen och generalplanen är reserverade 
för industriverksamhet. Projektområdet utgörs i dag delvis av 
utjämnade områden och delvis av trädbevuxna, huvudsakligen 
bergiga skogsområden. 
 
Före byggandet jämnas projektområdet ut genom schaktning och 
fyllning. Projektområdet är beläget i samma område där en 
NEXBTL-anläggning tidigare har planerats. En miljökonsekvens-
bedömning av NEXTBTL-anläggningen gjordes åren 2020 –2021 
(Afry 2020). Förbehandlingsenheten med alla funktioner är placerad 
inom projektområdet för den tidigare miljökonsekvensbedömningen.  
 
Från fartygen överförs returråvaran via en ny rörledning som ska 
byggas. Tankbilarna töms på lossningsstationen i lagercisterner som 
byggs i anslutning till förbehandlingsenheten. Den förbehandlade 
råvaran flyttas till lagercisterner och vidare till raffinaderiets befintliga 
processenheter där den förädlas till råvara för petrokemiska 
produkter. 
 
Enligt projektbeskrivningen är projektområdet beläget i Sköldviks 
industrimiljö, i ett område som planlagts som industriområde. I den 
omedelbara omgivningen av Sköldviks industriområde finns ingen 
bosättning, inga skolor, daghem eller andra motsvarande känsliga 
objekt. Konsekvenserna för den nuvarande markanvändningen 
under byggnadstiden utgörs i huvudsak av buller från schaktnings-
arbeten i området, användning av arbetsplatsmaskiner och 
anordningar samt trafik till området. Konsekvenserna från byggnads-
arbeten är i huvudsak begränsade till byggplatserna och deras 
närmaste omgivning. Projektet är förenligt med landskapsplanen och 
den godkända generalplanen samt med de detaljplaner som gäller i 
området. En detaljplan och detaljplaneändring håller på att utarbetas 
för området.  
 
Enheten har genomgått en konsekvensanalys i enlighet med TUKES 
handbok. Resultaten visar att de konsekvenser som uppstår i olycks-
situationer inte sträcker sig utanför enheten. Enheten har således 
inga konsekvenser för de nuvarande konsulteringszonerna i 
Sköldvik.  
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Enligt Neste Abp:s projektbeskrivning kommer bullret från 
förbehandlingsenheten inte märkbart att inverka på den totala 
bullernivå som människorna i näraliggande områden upplever. 
Bullernivåerna understiger den nuvarande tillståndsgränsen (50 dB). 
I landskapsbilden kommer inga väsentliga förändringar att ske när 
verksamheterna placeras i det nuvarande industriområdet. Den nya 
förbehandlingsenheten kommer att kunna ses på andra sidan av 
havsområdet i Emsalö som en ny urskiljbar del av industriområdes-
helheten. Projektets konsekvenser för levnadsförhållandena är 
neutrala eller inte mer än obetydliga.  
 
Enligt beskrivningen kommer projektet vid normala driftsituationer 
inte att ha skadliga konsekvenser för grundvattnets kvalitatet. Neste 
Abp övervakar yt- och grundvattnen i raffinaderiområdet i Sköldvik i 
enlighet med miljötillståndet. Konsekvenserna för jord- och 
berggrunden är lokala och små. Påverkan på grundvattnet är 
neutral. 
 
Det görs i genomsnitt 4 tankbilstransporter per dygn. Projektets 
inverkan på antalet persontransporter är liten. Inverkan på fordons-
trafiken på dagnivå är marginell (en ökning på cirka 2 % i fråga om 
tung trafik på Sköldviksvägen, under 2 % på Nestevägen och under 
0,5 % på Borgåleden). I dagens läge besöks hamnen av cirka  
1 200–1 400 fartyg per år. Projektet ökar antalet fartygsbesök med 
cirka 50 per år, vilket innebär att fartygstrafiken ökar med cirka 3 %.  
 
Utsläppen av flyktiga kolväten (VOC) från förbehandlingsenheten 
ökar de totala utsläppen från Sköldviks industriområde med mindre 
än en procent. Jämfört med de nuvarande VOC-utsläppen i området 
bedöms utsläppen från den nya förbehandlingsenheten inte ha 
någon betydande negativ inverkan på luftkvaliteten. På basis av de 
tekniska lösningar som planeras för enheten och mängden VOC-
utsläpp bedöms förbehandlingsenheten inte orsaka några betydande 
luktolägenheter i närmiljön. Enhetens verksamhet orsakar inga 
andra utsläpp till luften. 
 
Enligt Neste Abp:s syn är egenskaperna, läget och 
konsekvensernas karaktär hos den förbehandlingsenhet för 
förvätskad returråvara som placeras på raffinaderiområdet i Sköldvik 
inte sådana att enhetens verksamhet ensam eller som en del av 
annan verksamhet i Sköldviks industriområde kan medföra 
omfattande skadliga miljökonsekvenser. 
 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet: 
 
 



 
Borgå stad Protokoll 1/2022  15 
 
Miljöhälsosektionen § 40 28.04.2022 
 

 

Miljöhälsosektionen anser att ett MKB-förfarande inte är nödvändigt, 
om tänkbara och tidigare oidentifierade olägenheter till följd av 
användning av nya typer av råvaror och kemikalier i verksamheten 
kan förebyggas på ett heltäckande sätt i miljötillståndsskedet. Till 
exempel luktolägenheter som avviker från den nuvarande 
verksamheten ska beaktas som en del av förebyggandet av 
olägenheter. Eventuella samverkanseffekter mellan de kemikalier 
som ingår i eller används vid hanteringen av den förvätskade 
returråvaran och andra kemikalier som hanteras i området i 
olyckssituationer samt konsekvenserna för hälsoförhållandena ska 
också utredas på ett heltäckande sätt.   
 
Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet. 
 
Paragrafen justeras genast. 
 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
 
Paragrafen justerades genast. 
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Borgå stads besvär över Vekkox Oy:s marktäkts- och miljötillstånd på fastigheterna 
Slåtliden och Slåtliden III, Borgå, bemötande till högsta förvaltningsdomstolen 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 41    
322/11.05.00.00/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Högsta förvaltningsdomstolen ger hälsoskyddsmyndigheten i Borgå 
möjlighet att ge ett bemötande med anledning av Borgå stads 
besvär över Vekkox Oy:s miljötillstånd för marktäkt på fastigheterna 
Slåtliden och Slåtliden III. Bemötandena skulle lämnas in senast 
22.4.2022, men svarstiden har förlängts till 2.5.2022. Begäran om 
bemötande är daterad 18.3.2022 och ärendets diarienummer 
682/03.04.04.04.23/2022. Bemötandena ska sändas som bilagor till 
e-post till adressen korkein.hallintooikeus@oikeus.fi eller via 
statsrådets skyddade e-posttjänst: https://turvaviesti.om.fi/.  
 
Borgå stad ansöker om besvärstillstånd och anför besvär över Vasa 
förvaltningsdomstols beslut 3.2.2022, nr 22/0008/1, dnr 
00481/19/5701, som gäller Vekkox Oy:s mark- och miljötillstånd på 
fastigheterna Slåtliden och Slåtliden III, Borgå.  
 
Borgå stad anför i sitt klagomål att det är oklart om den skyddsvall 
som byggs på projektområdet borde ha behandlats som en 
jordavstjälpningsplats i ett separat förfarande. Nu har marktäkts- och 
miljötillståndet behandlats tillsammans, men frågan om en 
avstjälpningsplats för marksubstanser utgör tydligt en separat, 
självständig och omfattande helhet. 
 
Borgå stad påpekar också att den skyddsvall som byggs i området 
utgör en avsevärd begränsning för planeringsmöjligheterna i den 
aktuella delgeneralplaneringen och medför betydande olägenheter 
för den framtida användningen av området. Borgå stad yrkar på att 
högsta förvaltningsdomstolen upphäver Vasa förvaltningsdomstols 
och regionförvaltningsverkets överklagade beslut till den del ärendet 
gäller byggande av skyddsvallar av överskottsjordmassor vid 
fastigheternas Slåtliden och Slåtliden III nordöstra gräns där den 
gränsar till banområdet. 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen ger inte ett bemötande i ärendet, eftersom 
ärendet saknar anknytning till miljöhälsovården. 
   
Paragrafen justeras genast. 
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Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
 
Paragrafen justerades genast. 
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Delegering av beslutanderätt av miljöhälsosektionen 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 42    
508/11.05.00.00/2022    
 

Beredning och tilläggsinformation: 
I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Enligt lagstiftningen om tillsyn över miljö- och hälsoskyddet hör 
beslutanderätten i huvudsak till ett kollegialt organ som utses av 
kommunen. I lagstiftningen ges behörighet också direkt till en 
tjänsteinnehavare som utför tillsyn. 
 
Med stöd av Borgå stads förvaltningsstadga och samarbetsavtalet 
mellan områdets kommuner är miljöhälsosektionen det nämnda 
organet för städerna Borgå och Lovisa och kommunerna Askola, 
Borgnäs, Lappträsk och Sibbo. Enligt punkt 13.1 i förvaltnings-
stadgan har miljöhälsosektionen rätt att till en underordnad 
myndighet delegera den beslutanderätt som genom förvaltnings- och 
verksamhetsstadgan har överlåtits till den, om inte lagen föreskriver 
annat. 
 
Det är nödvändigt att ändra delegeringen av miljöhälsosektionens 
beslutanderätt på grund av organisationsförändringen vid årsskiftet 
2021/2022, nya uppgifter enligt lagen om marknadskontrollen av 
vissa produkter samt de uppdateringar som gjordes i förvaltnings-
stadgan 17.11.2021. För bättre flexibilitet i förvaltningen är det 
ändamålsenligt att överföra behörighet till flera tjänsteinnehavare. 
Det är också ändamålsenligt att överföra behörighet för rutinbeslut 
såsom handläggning av anmälningar och tillstånd, åläggande av 
påföljdsavgift samt sedvanliga tillsynsuppgifter, t.ex. vissa 
utlåtanden, till tjänsteinnehavare. Tjänsteinnehavare har dock rätt att 
utan delegering i ärenden som gäller enskilda aktörer ge utlåtanden 
som innehåller handledning och rådgivning samt utlåtanden i 
beredningsskedet på begäran av kunden eller 
samarbetsmyndigheten. 
 
Sökande av ändring i tjänsteinnehavarnas beslut sker i regel hos 
miljöhälsosektionen genom begäran om omprövning av beslutet. 
Undantag från detta är beslut som fattas med stöd av läkemedels-
lagen, för vilka begäran om omprövning enligt kommunallagen 
handläggs av byggnads- och miljönämnden i Borgå. 
 
Miljöhälsosektionen fattade sitt senaste beslut om delegering av 
beslutanderätt till tjänsteinnehavare 18.5.2021 § 44 (länk till 
beslutet).   
 

https://porvoo01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202111636-7
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Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar delegera sin beslutanderätt enligt 
livsmedelslagen (297/2021), nedan LL, läkemedelslagen 
(395/1987&ändringar), nedan LäkemL, hälsoskyddslagen 
(763/1994&ändringar), nedan HsL, tobakslagen 
(549/2016&ändringar), nedan TobL, och lagen om 
marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016&ändringar), 
nedan LMP, till cheferna för hälsoskyddet, livsmedelstillsynen och 
veterinärvården (I och III stadsveterinär-hygienikern samt 
tillsynsveterinären), II stadsveterinär-hygienikern, hälsoskydds-
planerarna, hälsoinspektörerna samt stadsveterinär-praktikerna på 
följande sätt: 
 
Chefterna, dvs. I och III stadsveterinär-hygienikern och 
tillsynsveterinären, får: 
 
o godkänna en anläggning (en anläggning som behandlar 

livsmedel av animaliskt ursprung, LL 11 §, anläggning som 
levererar hushållsvatten HsL 18 §) 

 
o godkänna ett primärproduktionsställe för groddar (LL 9 §) 
 
o bevilja detaljhandelstillstånd som avses i lagstiftningen om 

miljöhälsovård (tobaksprodukter och nikotinvätskor TobL 44 §, 
nikotinpreparat LäkemL 54a §) 

 
o behandla en ansökan om flyttning av jordat lik, godkänna 

placering i gravkammare med kortare tidsintervaller än vad som 
föreskrivs i hälsoskyddsförordningen samt bevilja tillstånd för 
internationell transport av lik (HsF 1280/1994 40 och 42 §, 
förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om transport 
av lik 226/1989) 

 
o behandla anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig 

ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i 
hälsoskyddslagen, tagande av hushållsvatten som en del av 
kommersiell verksamhet, vattendistributionsområde, primär-
produktionsställe för livsmedel, ibruktagande av en livsmedels-
lokal, inledande av kontaktmaterialverksamhet,, inledande av 
partihandel med tobaksprodukter samt inledande av detaljhandel 
med nikotinvätskor på ett detaljhandelsställe för tobaksprodukter 
(HsL 15.1 §, 18 a §, LL 10 §, TobL 48 och 50 §) 

 
o i enskilda fall meddela förbud och föreskrifter med anledning av 

anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av 
lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen 
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samt vattendistributionsområden och vattentäkter som avses i  
18 a § (HsL 15.2 § och 51 §) 

 
o fatta beslut om huruvida myndigheten vid den regelbundna 

tillsynen över hushållsvatten vid en anläggning som levererar 
hushållsvatten, i en livsmedelslokal eller i en offentlig eller 
kommersiell verksamhet ska följa den s.k. stora eller den s.k. lilla 
hushållsvattenförordningen (SHMf 1352/2015 1 §, 401/2001 1 
och 5 §) 

 
o meddela rökförbud i en bostadssammanslutning på ansökan av 

sammanslutningen (TobL 79 §) 
 

o meddela tillfällig förbud för den tid saken utreds i att släppa ut på 
marknaden eller på något annat sätt överlåta tillhandahålla 
produkten, om det är uppenbart att den – alltså tobaksprodukter, 
elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållarna, nikotinvätska, 
nikotinfri vätska för förångning, örtprodukter för rökning samt 
deras detaljhandelförpackningar -  inte överstämmer med kraven 
eller kan medföra risk för människors hälsa, säkerhet och 
egendom eller för mijön eller för andra allmänna intressen som 
avses i tobakslagen  (LMP 21 §) 

 
o ge order om utförande av en inspektion i en bostad eller någon 

annan lokal som omfattas av hemfriden 
o då det finns motiverad anledning att misstänka att 

bostaden medför allvarlig sanitär olägenhet för den boende 
eller grannen och då en inspektion måste utföras mot den 
boendes vilja (HsL 46 §) 

o då en inspektion är nödvändig för utredande av ett 
förfarande som enligt lag är ett straffbart brott eller för att 
förhindra en allvarlig sanitär olägenhet (HsL 46 och TobL 
86 §) 

 
o med stöd av lagen om vattentjänster (119/2001&ändringar) ge 

hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om fastighetens ansökan 
om undantag angående skyldighet att ansluta sig till 
vattentjänstverkets nätverk (VTL 11 §) 
 

o ge utlåtande till regionförvaltningsverket om en ansökan om 
beviljande av undantag från kvalitetskrav på hushållsvatten 
(SHMf 1352/2015 6 §) 
 

o ge utlåtande som blir bilaga till tillståndsansökan och anmälan 
om privat socialservice (SHMf 1053/2011 1 §) 
 

o fatta beslut om att kontrollundersökningar ska tillfälligt, under ett 
års tid, utföras oftare samt tilläggsanalyser utföras vid en 
anläggning som levererar hushållsvatten och av badvatten som 
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är föremål för regelbunden tillsyn (SHMf 315/2002 9 §, SHMf 
401/2001 9 §, SHMf 1352/2015 9 §) 
 

o i en onormal situation tillfälligt avbryta kontrollen av badvattnets 
kvalitet som antecknats i kontrollplanen över allmänna 
badstränder (social- och hälsovårdsministeriets förordning 
177/2008 4 §) 
 

o av Enheten för utredning av grå ekonomi i fråga om en 
företagare begära en fullgöranderapport och av andra 
myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att klargöra företagarens 
tillförlitlighet eller för återkallelse av godkännande eller för 
avbrytande eller avslutande av verksamheten (LL 7 § och 43 §) 
 

o till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga 
uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller 
en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 44 § och 82 §, 
TobL 88 §, VTL 35 §) 
 

o underrätta Valvira om man misstänker att integriteten hos en 
äkthetsdetalj som ingår i säkerhetsmärkningen av en 
detaljhandelsförpackning för tobak har manipulerats (TobL  
100 a §) 
 

o bevilja internationella intyg (intyg för export av livsmedel samt 
sanitetsintyg för utlandstrafik, LL 51 §, HsL 6 §) 
 

o utfärda ett skriftligt beslut om köttbesiktning (LL 42 §) 
 

o avsluta handläggningen av anhängiggjorda ärenden i situationer 
där det enligt lagen inte är nödvändigt att ge en order ålägga en 
företagare att betala en påföljdsavgift för försummelser som 
beskrivs i 67 § i livsmedelslagen (LL 67 §) 
 

o göra anmälan till en förundersökningsmyndighet 
 

o anhängiggöra klagomål som riktats till domstolar 
 

II stadsveterinär-hygienikern får 
 
o behandla anmälan om ibruktagande av ett 

primärproduktionsställe för livsmedel, en livsmedelslokal eller en 
lokal med anknytning till kontaktmaterialverksamhet (HsL 15.1 §, 
18a §, LL 8 och 10 §, TobL 48 och 50 §) 
 

o till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga 
uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en 
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sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller 
en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 51a och 81 §, 
TobL 88 §, VTL 35 §) 
 

o bevilja internationella intyg (intyg för export av livsmedel  
(LL 54h §) 
 

o utfärda ett skriftligt beslut om köttbesiktning (LL 42 §) 
 

Hälsoskyddsplanerarna får 
 
o behandla anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig 

ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i 
hälsoskyddslagen, tagande av hushållsvatten som en del av 
kommersiell verksamhet samt vattendistributionsområde (HsL 
15.1. §, 18 a §) 
 

o i enskilda fall meddela förbud och föreskrifter med anledning av 
anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig ändring av 
lokaler och verksamheter som avses i 13 § i hälsoskyddslagen 
samt vattendistributionsområden och vattentäkter som avses i  
18 a § (HsL 15.2 § och 51 §) 
 

o fatta beslut om huruvida myndigheten vid den regelbundna 
tillsynen över hushållsvatten vid en anläggning som levererar 
hushållsvatten, i en livsmedelslokal eller i en offentlig eller 
kommersiell verksamhet ska följa den s.k. stora eller den s.k. lilla 
hushållsvattenförordningen (SHMf 1352/2015 1 §, 401/2001 1 
och 5 §) 
 

o med stöd av lagen om vattentjänster (119/2001&ändringar) ge 
hälsoskyddsmyndighetens utlåtande om fastighetens ansökan 
om undantag angående skyldighet att ansluta sig till 
vattentjänstverkets nätverk (VTL 11 §) 
 

o ge utlåtande till regionförvaltningsverket om en ansökan om 
beviljande av undantag från kvalitetskrav på hushållsvatten 
(SHMf 1352/2015 6 §) 
 

o ge utlåtande som blir bilaga till tillståndsansökan och anmälan 
om privat socialservice (SHMf 1053/2011 1 §) 
 

o fatta beslut om att kontrollundersökningar ska tillfälligt, under ett 
års tid, utföras oftare samt tilläggsanalyser utföras vid en 
anläggning som levererar hushållsvatten och av badvatten som 
är föremål för regelbunden tillsyn (SHMf 315/2002 9 §, SHMf 
401/2001 9 §, SHMf 1352/2015 9 §) 
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o i en onormal situation tillfälligt avbryta kontrollen av badvattnets 
kvalitet som antecknats i kontrollplanen över allmänna 
badstränder (social- och hälsovårdsministeriets förordning 
177/2008 4 §) 
 

o till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga 
uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller 
en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 51a och 81 §, 
TobL 88 §, VTL 35 §) 

 
Hälsoinspektörerna får 
 
o bevilja detaljhandelstillstånd som avses i lagstiftningen om 

miljöhälsovård (tobaksprodukter och nikotinvätskor TobL 44 §, 
nikotinpreparat LäkemL 54a §) 
 

o behandla en ansökan om flyttning av jordat lik, godkänna 
placering i gravkammare med kortare tidsintervaller än vad som 
föreskrivs i hälsoskyddsförordningen samt bevilja tillstånd för 
internationell transport av lik (HsF 1280/1994 40 och 42 §, 
förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om transport 
av lik 226/1989) 
 

o behandla anmälningar som gäller ibruktagande eller väsentlig 
ändring av lokaler och verksamheter som avses i 13 § i 
hälsoskyddslagen, tagande av hushållsvatten som en del av 
kommersiell verksamhet, vattendistributionsområde, inledande 
av verksamhet på ett primärproduktionsställe för livsmedel, i en 
livsmedelslokal eller i en lokal med anknytning till kontakt-
materialverksamhet, inledande av partihandel med tobaks-
produkter samt inledande av detaljhandel med nikotinvätskor på 
ett detaljhandelsställe för tobaksprodukter (HsL 15.1 §, 18 a §, 
LL 10 §, TobL 48 och 50 §) 
 

o i enskilda fall meddela förbud och föreskrifter med anledning av 
anmälningar enligt hälsoskyddslagens 13 § om ibruktagande 
eller väsentlig ändring av lokaler och verksamheter (HsL 15.2 § 
och 51 §) 
 

o meddela rökförbud i en bostadssammanslutning på ansökan av 
sammanslutningen (TobL 79 §) 
 

o ge utlåtande som blir bilaga till tillståndsansökan och anmälan 
om privat socialservice (SHMf 1053/2011 1 §) 
 

o till andra myndigheter eller till andra som sköter offentliga 
uppdrag lämna uppgifter som gäller en enskilds eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning, företagshemlighet eller 
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en enskilds personliga förhållanden (HsL 59 §, LL 51a och 81 §, 
TobL 88 §, VTL 35 §) 
 

o underrätta Valvira om man misstänker att integriteten hos en 
äkthetsdetalj som ingår i säkerhetsmärkningen av en 
detaljhandelsförpackning för tobak har manipulerats  
(TobL 100 a §) 
 

o bevilja internationella intyg (sanitetsintyg för utlandstrafik,  
HsL 6 §) 

 
Kommunalveterinär-praktikerna 
 
o utfärda ett skriftligt beslut om köttbesiktning (LL 42 §) 
 
De ovan nämnda tjänsteinnehavarna bör informera sektionen om 
sina beslut samt om de utlåtanden de har gett. 
 
Beslut som innefattar godkännande, bedömning av sanitära 
olägenheter eller åläggande av förpliktelser fattas på föredragning. 
 
Beslutet gäller från 1.6.2022. Beslutet meddelas till stadsfullmäktige i 
Borgå. 
 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
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Miljöhälsovårdens kvalitetstillsyn 2021 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 43    
509/11.05.00.00/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
III stadsveterinär-hygienikern Seija Heikkinen 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Enligt miljöhälsovårdens kvalitetshandbok ska sammanfattningar av 
uppföljningsresultaten samt korrigerande åtgärder behandlas på 
arbetsplatsmöten och i miljöhälsosektionen (ledningens granskning). 
Miljöhälsovården samlar följande information för att verifiera 
verksamhetens kvalitet: 
 

• Resultaten från auditeringar 

• Kvalitetsavvikelser och reklamationer 

• Resultaten enligt kvalitetsmått för resurshantering 

• Resultaten enligt kvalitetsmått för processhantering 

• Resultaten enligt kvalitetsmått för kundservice 

• Resultaten enligt kvalitetsmåtten för administration 
 

 
Bilagor till beslutet: 

• Yhteenveto laadunseurantatuloksista 2021 
 

 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar anteckna kvalitetsuppföljningens 
resultat för kännedom. På basis av dessa ger sektionen följande 
utlåtande om hälsoskyddets verksamhet: 
Miljöhälsovården i Borgå följer upp verksamhetens kvalitet 
systematiskt. 
På basis av resultaten från kvalitetsuppföljningen och de 
korrigeringsåtgärder som har vidtagits och planerats, kan man 
konstatera att hälsoskyddet kontinuerligt förbättrar kvaliteten på sin 
verksamhet. 
 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
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Förteckning över allmänna badstränder och plan för provtagning av badvatten under 
badsäsongen  2022 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 44    
527/11.05.02.00/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om 
kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna 
badstränder (177/2008) ska den kommunala hälsoskydds-
myndigheten upprätta en förteckning över de allmänna 
badstränderna samt fastställa en kontrollplan före början av varje 
badsäsong. I kontrollplanen ska provtagningsdagarna för badvatten 
(EU-stränder) eller provtagningsveckorna (övriga allmänna 
badstränder) fastställas. Enligt förordningen ska den kommunala 
hälsoskyddsmyndigheten dessutom se till att allmänheten ges tillfälle 
att få information samt att lägga fram förslag och synpunkter om 
sådant som gäller verkställigheten av förordningen och att lägga 
fram förslag eller synpunkter gällande främst upprättandet, 
översynen och uppdateringen av förteckningen över badstränder. 

 
 Under sommaren 2022 övervakar miljöhälsovården följande  

EU-badstränder: 
 

Askola: Takajärvi 
Lovisa: Plagen 
Borgnäs: Hietasen ranta 
Borgå: Kokon och Hasselholmen 
Sibbo: Molnträsk, Tasträsk och Joensuun Tila 
  
Därtill övervakar miljöhälsovården följande allmänna badstränder: 
 
Askola: Abborsjön och Valkjärvi 
Lappträsk: Kyrkby, Särkjärvi och Pyhäjärvi 
Lovisa: Valkom, Drömstrand, Lill-Bäston, Forsby å, Kiramo, 
Rissundet, Särkjärvi södra stranden, Skukulträsket och Rönnäs 
Borgå: Tjärträsket, Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I och II och 
Virvik  
Borgnäs: Stranden vid Laukkosken koulu (Kotojärvi) 
Sibbo: Möträsk, Tallmo sandgrop och Fagerö 
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Därtill övervakar miljöhälsovården badstränderna vid följande 
lägercentraler:  
 
Isojärvi (Borgnäs), Pellinge (Borgå), Karijärvi (Borgå), Källan 
(Lovisa), Lövhyddan (Sibbo) samt Tuomiranta (badstranden vid 
Etujärvi, Askola). 

 
 Vid EU-stränderna tas fyra badvattenprover per sommar och vid de 

övriga allmänna badstränderna tas tre badvattenprover per sommar. 
Sommaren 2022 är tidsplanen för provtagning av badvatten följande: 

 
 EU-badstränder:  
 7.6 (vecka 23), 28.6 (vecka 26), 19.7 (vecka 29) och 9.8 (vecka 32).  
 
 Övriga allmänna stränder:  
 Provtagning under veckorna 24/25, 28/29 och 31/32 
 
 Om badsäsongen fortsätter in i september eller om man misstänker 

sanitära olägenheter, görs extra provtagningar. I samband med 
provtagningen görs en organoleptisk bedömning av badvattnets 
kvalitet, och vid behov tas tilläggsprover, t.ex. för att veta om det 
finns blågröna alger i vattnet. Samtidigt granskas också den 
allmänna snyggheten och säkerheten i badstrandens närmaste 
omgivning. 

 
 Förteckningen över badstränder och provtagningsplanen 

kompletteras om nya allmänna badstränder anläggs eller om man 
observerar att det i området finns badstränder som används av 
allmänheten men som inte omfattas av övervakningen. Befolkningen 
informerades om förteckningen över övervakade badstränder 
13.4.2022 

 
Inom utsatt tid lämnades två förslag till nya stränder som ska 
övervakas: badstranden i Norrkullalandet i Sibbo och stranden vid 
Svartså nära Brasas damm. På grund av förslagen utreds om 
stränderna är allmänna badstränder och omfattas av 
övervakningen.  
 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar fastställa förteckningen över 
badstränder och provtagningsplanen enligt förslaget. 
 
   
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 



 
Borgå stad Protokoll 1/2022  28 
 
Miljöhälsosektionen § 45 28.04.2022 
 

 

Nickby hälsosations terapibassäng, program för kontrollundersökningar  
år 2022–2026 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 45    
105/11.05.02.02/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
 hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén, 

fornamn.efternamn@borga.fi 
 

 Enligt förordningen om bassängvatten (315/2002) ska huvudmannen 
för en allmän bassäng i samarbete med den kommunala hälso-
skyddsmyndigheten för anläggningens regelbundna tillsyn göra upp 
ett program för kontrollundersökningar i vilket anläggningens särdrag 
beaktas. 

 
                                     I programmet för kontrollundersökningar ingår: 

− anläggningens kontaktuppgifter och ansvariga parter 

− allmän beskrivning av bassängen och dess användningsgrad 

− uppgifter om behandling av vattnet och om egenkontroll 

− myndighetstillsyn 
 
                                     Nickby hälsostation, programmet för kontrollundersökningar vid 

badbassängen 2022–2026 finns som bilaga. Det har utarbetats i 
samarbete med hälsoskyddsmyndigheten och det uppdateras vart 
femte år eller alltid när väsentliga förändringar sker. 
 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar fastställa programmet för 
kontrollundersökningar för Nickby hälsostations simbassäng  
2022–2026. 
 
 
Beslut: 
Bordlades eftersom bilagan fattades. 
_______ 
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Rosk's Roll Oy Ab, komplettering av ansökan om miljötillstånd för ändring av 
verksamheten vid Mömossens avfallsstation, utlåtande till Regionförvaltningsverket  
i Södra Finland 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 46    
542/11.05.02.05/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Regionförvaltningsverket begär Sibbo kommuns hälsoskydds-
myndighets utlåtande om kompletteringarna till Rosk’n Roll Oy Ab:s 
ansökan om miljötillstånd för ändring av verksamheten vid 
Mömossens avfallsstation senast 19.5.2022. Kungörelsen och 
kompletteringarna samt ansökningshandlingarna kan läsas 
elektroniskt på adressen https://ylupa.avi.fi. 
 
Efter kungörelsen har ansökan kompletterats 30.11.2021 med 
sökandens bemötande av utlåtandena samt 31.3.2022 med bl.a. 
följande uppgifter: 
- En beräkning av antalet och storleken av de 

behandlingsområden som finns och behövs för de avsedda 
mängderna asfalt-, betong- och tegelavfall och lindrigt förorenade 
marksubstanser. 

- Uppgifter på översiktlig planeringsnivå om planerade/möjliga 
platser och konstruktioner inklusive konstruktionsskikt för fält som 
byggs för behandling och upplagring av avfall samt beskrivningar 
av tätheten hos tätningsskikten. 

- Uppgifter på översiktlig planeringsnivå om planerade/möjliga 
platser och konstruktioner inklusive konstruktionsskikt för väg- 
och vallkonstruktioner där betong- och tegelavfall utnyttjas i 
konstruktionerna samt beskrivningar av hur konstruktionerna ska 
täckas och ytbeläggas. 

- För markbyggnadsarbetena, såsom anläggande av fält-, väg- och 
vallkonstruktioner, anges de högsta tillåtna halterna av skadliga 
ämnen i betong- och tegelavfall som ska återvinnas  samt de 
övriga kvalitetskraven i tabellform i en separat bilaga. 

- Den dränering av sprängsten som anläggs på 
jordavstjälpningsplatsen ska vara dimensionerad enligt en 
översiktlig plan, och den noggrannare konstruktionen och 
användbarheten av sprängsten som dränering under de 
deponerade massorna ska säkerställas. 

- Uppgifterna om stenkrossning som avses i statsrådets förordning 
om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och 
stenkrossar. 

 

mailto:fornamn.efternamn@borga.fi
https://ylupa.avi.fi/
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I kompletteringarna konstateras dessutom följande: 
- verksamheten är inte belägen närmare än 300 meter från de 

känsliga objekt som nämns i 3 § i förordningen  
- buller och spridning av damm förebyggs genom att 

krossanläggningen i mån av möjlighet placeras på den lägsta 
platsen i driftområdet, genom att upplagshögarna av råmaterial, 
ytjord och produkter används för dämpning av påverkan från 
driften, genom att transportsträckorna hålls så korta som möjligt, 
genom inkapsling samt genom att krossanläggningens 
inställningar väljs så att minimikraven i 4 § i förordningen blir 
uppfyllda.  

- krossningsverksamheten förläggs till tider som anges i 
miljötillståndet: vardagar 7–20, med undantag för skutknackning, 
som får bedrivas vardagar 8–18  

- i fråga om luftkvalitet, bullernivåer, vattenhantering, skydd av 
mark och grundvatten, beredskap för exceptionella situationer 
och övervakning iakttas bestämmelserna i avfallsstationens 
miljötillstånd. 

 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet: 
 
Miljöhälsosektionen har inget att anmärka i ärendet. 
 
   
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
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Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) på 
utvidgningsprojektet i Kullo 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 47    
304/11.05.02.02/2022    
 

Beredning och tilläggsuppgifter: 
hälsoskyddsplanerare Hanna Sivén 
fornamn.efternamn@borga.fi 
 
Rudus Oy planerar att utvidga marktäktsverksamheten till ett nytt 
projektområde på 19,3 hektar i Kullo i Borgå. Företaget bedriver nu 
täktverksamhet i ett område på 13,7 hektar bredvid det planerade 
utvidgningsområdet, delvis på samma fastigheter. Avsikten med det 
planerade projektet är att utvidga täkten mot nordväst till ett område 
där täktverksamhet inte tidigare har bedrivits.  
 
Rudus Oy har 1.12.2021 frågat Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland om täkt av marksubstanser i det planerade utvidgnings-
området förutsätter ett beslut om tillämpning av förfarandet vid 
miljökonsekvensbedömning i enskilda fall (3 § 3 mom. i lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 252/2017, nedan MKB-
lagen). Närings-, trafik- och miljöcentralen konstaterade i sitt 
ställningstagande 3.12.2021 att de sammantagda konsekvenserna 
av det gällande och det planerade marktäktsprojektet i området till 
sin betydelse kan jämställas med projekten i MKB-projekt-
förteckningen och att det finns skäl att genom ett beslut enligt 13 § i 
MKB-lagen granska om projekten tillsammans förutsätter en MKB-
bedömning.  
 
Enligt punkt 2 b i projektförteckningen i bilaga 1 till MKB-lagen ska 
MKB-förfarandet tillämpas på marktäktsverksamhet när täkt-
områdets areal överstiger 25 hektar. Enligt 3 § 2 mom. i MKB-lagen 
tillämpas bedömningsförfarandet dessutom i enskilda fall när ett 
projekt eller en ändring av ett redan genomfört projekt kan antas 
medföra betydande miljökonsekvenser som, även med de samman-
tagna konsekvenserna av olika projekt, till sin natur och omfattning 
kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i projekt-
förteckningen. När ett beslut fattas, ska projektets karakteristiska 
egenskaper, lokalisering och konsekvensernas typ tas i beaktande i 
enlighet med bilaga 2 till MKB-lagen.  
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen begär ett ställningstagande från 
miljöhälsoskyddsmyndigheten i Borgå stad om behovet av en MKB-
bedömning av marktäktsprojektet i Rudus Oy:s utvidgningsområde i 
Kullo. Ställningstagandet bör sändas elektroniskt till NTM-centralens 
registratorskontor (kirjaamo.uusimaa @ely-keskus.fi) samt för  
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kännedom till handläggaren av ärendet (emmi.hanninen@ely-
keskus.fi) senast 19.4.2022. För ställningstagandet har beviljats 
mera tid, till 2.5.2022.  
 
Verksamhet för vilken tillstånd söks 
 
Rudus Oy ansöker om marktäktstillstånd och miljötillstånd (ett 
kombinerat tillstånd) för brytning av berg och krossning av 
sprängsten på fastigheterna Kulloon louhos RNr 638-440-1-128, 
Andersas RNr 638-440-10-19 och Lill-Jontas RNr 638-440-15-9. 
Tillstånd söks också för mottagning och krossning av sprängsten 
från andra områden. Ett kombinerat marktäkts- och miljötillstånd 
söks för 8 år.  
 
Syftet med planen och ansökan är att fortsätta täkten av 
marksubstanser i ett område där täkt av marksubstanser redan 
pågår. Rudus Oy har giltiga tillstånd enligt marktäktslagen och 
miljöskyddslagen för brytning och krossning av berg i Kullo i Sibbo i 
täktområdet på fastigheterna 638-440-1-130 och 638-440-15-9. 

 
Det planenliga täktområdet har en areal på 18,9 ha och där ingår 
områden för brytning, krossning och lagring. Den egentliga arealen 
för brytning är sammanlagt 8,3 ha. I det område som är föremål för 
ansökan finns ca 315 000 m³ ftr berg som ska brytas. Den 
genomsnittliga årliga brytningsvolymen är 39 300 m³ ftr. I området 
krossas i genomsnitt cirka 120 000 ton stenmaterial (dels från andra 
områden, dels från täktområdet) per år och högst 1 000 000 ton per 
år. Man kommer alltså också att ta emot sprängsten från andra 
områden, som krossas och lagras i täktområdet. 
 
Det finns ingen övre gräns för den mängd sprängsten som tas emot 
från andra områden. Krossning och brytning pågår inte samtidigt 
inom det täktområde där Rudus redan har verksamhet och i det 
täktområde som avses i planen. 
 
Tillstånd söks för inledande av marktäkt och krossning trots 
eventuellt ändringssökande innan tillståndet har vunnit laga kraft 
(MTL 21 § och MSL 199 §).  
 
Täktområdet saknar detaljplan. Enligt sammanställningen av de 
gällande landskapsplanerna utgörs täktområdet av industriområde, 
område för täkt av stenmaterial och område för avfallsbehandling. I 
landskapsplanen, Nylandsplanen 2050, (godkänd av landskaps-
fullmäktige 25.8.2020) är området ett område för cirkulär ekonomi 
och avfallshantering. 
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Övrig företagsverksamhet i området 
 
Också många andra företag har verksamhet vid Sköldviksvägen. 
Nord-nordväst om Rudus Oy:s täktområden finns Rosk´n Rolls 
materialcenter (KILKE), som återvinner avfall (bl.a. trä, sten, tegel 
och betong). HRM:s komposteringsområde Metsäpirtti ligger sydväst 
om området. Dessutom har Terrawise Oy ett grusupplag 
nordväst/norr om området. Lite längre norrut, vid korsningen mellan 
riksväg 7 och Sköldviksvägen, öster om Sköldviksvägen, finns 
Destia Oy:s bergtäktsområde. Väster om Sköldviksvägen har Rudus 
Oy marktäkts- och miljötillstånd för brytning och krossning av berg.  
Sydost om området finns en motocrossbana och i nordost en 
körövningsbana som drivs av Stiftelsen för Östra-Nylands 
körövningsbana. Dessutom löper en tågbana öster om Rudus Oy:s 
område. Området utsätts av buller från vägtrafik på riksväg 7, 
Sköldviksvägen och Nestevägen. 
 
Sköldviks oljeraffinaderi och industriområde ligger cirka 1,5 km 
sydöst/öst om täktområdet. På ca 600 … 1400 meters avstånd i 
nordväst finns Rudus och Destias brytningsområden där brytning 
inte ännu har börjat.  
 
Bosättning 
 
Det finns ingen bosättning i närheten av täktområdet. De närmaste 
bostadshusen finns på över 1,5 kilometers avstånd i väst, nord och 
nordost. I söder är avståndet till bebyggelse över 2 km. I alla 
väderstreck finns det mellan bosättningen och brytningsområdet 
bergsområden med högre terräng som dämpar bullret. 
 
Buller 
 
För bedömningen av behovet av ett MKB-förfarande har närings-, 
trafik- och miljöcentralen begärt en utredning om projektets 
bullerpåverkan. 
 
Promethor har 6.3.2022 gjort en utredning om miljöbullret från 
utvidgningsområdet i Kullo. I utredningen granskas miljöbullret från 
verksamheten med hjälp av en kalkylerad modell. I utredningen 
granskas bullret från det nuvarande tillståndsgivna området och från 
det planerade nya området. Dessutom har man i utredningen 
bedömt det buller som den planerade verksamheten orsakar 
tillsammans med det buller som andra aktörer i området orsakar. 
Utredningen har gjorts för att bedöma behovet av att tillämpa 
förfarandet för miljökonsekvensbedömning. 
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Enligt utredningen är den genomsnittliga ljudnivå som alla aktörer i 
området tillsammans orsakar maximalt något under 50 dB (A) vid det 
närmaste bostadshuset. 
 
Rudus Oy:s verksamheter medför inte i sig eller tillsammans med 
andra miljötillståndspliktiga verksamheter i området på dagtid 
överskridningar av medelljudnivån 55 dB (A) eller nattetid 
medelljudnivån 50 dB (A) vid de närmaste bostadsbyggnaderna. Det 
finns livligt trafikerade vägar som orsakar ett jämnt trafikbuller i 
området. 
 
I närheten av vägarna kan bullret från trafik täcka det buller som 
verksamheten orsakar. 
 
Damm 
 
Damm uppstår vid borrning, sprängningar, krossning, lastning, 
arbetsplatstrafik och transporter. Vid blåsigt väder bildas det damm 
också från upplagshögarna. Det väsentligaste nedfallet av damm 
påverkar i allmänhet själva täktområdet eller dess omedelbara 
omgivning. 
 
Dammolägenheterna vid behandlingen och transporten av sten-
material kan vid behov minskas genom bevattning. Spridningen av 
damm kan också minskas genom rätt placering av upplagshögarna. 
Vatten som eventuellt behövs för dammbekämpning tas från ett dike 
och från sedimenteringsbassängen. Vid behov körs vatten till 
området med tankbil.  

 
Grundvatten 
 
Täktområdet ligger varken inom eller nära något klassificerat 
grundvattenområde. Det närmaste grundvattenområdet, Boxby 
0175308 (grundvattenområde av klass II), ligger ca 2,5 km väster 
om täktområdet.  
 
I närheten finns inga vattentäkter som betjänar samhällen. Den 
närmaste vattentäkten (Mickelsböle vattentäkt) ligger cirka 3,5 km 
från Mickelsböle grundvattenområde.  Det finns inga hushållsvatten-
brunnar i närheten av täktområdet. Grundvattnets strömnings-
riktningar i planeringsområdet och dess närmaste omgivning 
varierar, eftersom terrängen i området är ojämn och där finns 
bergströsklar som leder grundvattnet till separata bassäng-
formationer. Den huvudsakliga strömningsriktningen är dock i 
täktområdets norra del mot norr och i den södra delen mot nordväst. 
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Ytvatten 
 
Täktområdet ligger i Kullobäckens avrinningsområde. Kullobäcken 
börjar vid Stormossens myrområde söder om Metsäpirtti 
komposteringsanläggning, och efter en sträcka på cirka 10 kilometer 
mynnar den ut i havet vid Svartbäckfjärden i Kulloviken, väster om 
Svartsån. Ytvattnet från Rudus täktområde (området enligt den nya 
planen och området där verksamhet redan pågår) styrs till ett dike 
mitt i området, som styr vattnet vidare norrut och förenas med 
Kullobäcken cirka 900 m norrut från täktområdet. 
 
 Från en mycket liten areal i södra delen av täktområdet styrs 
dagvattnet i dagens läge till Sköldviksvägens vägdike och därifrån 
mot nordväst till Kullobäcken. Till följd av brytningen ändras 
avrinningsområdet här så att vattnet i fortsättningen styrs norrut på 
samma sätt som vattnet från det övriga täktområdet.  
 
Brytningen har ingen inverkan på vattenmängderna i Kullobäcken, 
eftersom ytvattnet från hela området också i dag förs till 
Kullobäcken. På det nuvarande tillståndsgivna täktområdet har man 
redan tidigare byggt en sedimenteringsbassäng som jämnar ut 
vattenflödet och minskar partikelhalten i dagvattnet. Enligt denna 
plan skulle en del av dagvattnet ledas till sedimenteringsbassängen, 
medan vattnet från den mellersta och norra delen av täktområdet 
skulle ledas till diket först efter sedimenteringsbassängen. 
 
 Därför kommer en ny bassäng att byggas i täktområdets norra del. 
 
I sedimenteringsbassängerna sjunker partiklarna till bassängens 
botten, så att det utgående vattnet från bassängen är renare. 
Slammet på bassängens botten avlägsnas med bestämda 
mellanrum. Bassängen dimensioneras så att volymen är tillräcklig 
också vid häftiga regn. 

 
Det finns statistik om grundvattnets och ytvattnets nivå och kvalitet 
under en lång tid, och man kommer att fortsätta med uppföljningen. 
Rudus nuvarande verksamhet har kopplats till ett program för 
samordnad recipientkontroll av Kullobäcken. 
 
 
Miljövårdschef: 
 
Miljöhälsosektionen beslutar ge följande utlåtande i ärendet: 
 
Eftersom det inte finns bosättning i närheten av det område som 
påverkas av den planerade verksamheten, finns det inte något  
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behov enligt hälsoskyddslagen att genomföra en miljökonsekvense-
bedömning. Den sammantagna effekten av flera verksamheter i 
närheten bör beaktas i miljötillståndsbeslutet.  
 
Miljöhälsosektionen har inget annat att anmärka i ärendet. 
 
Paragrafen justeras genast. 
 
   
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_______ 
 
Paragrafen justerades genast. 
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För kännedom 
 
Miljöhälsosektionen 28.04.2022 § 48    
621/11.05.00.00/2022    

   
Regionförvaltningsverkets beslut 28.03.2022 / En utredning i 
enlighet med tillståndsbestämmelse 16 b i miljötillståndet för 
hamnen, Lovisa 
 
Regionförvaltningsverkets beslut 29.3.2022 / Ändring av 
verksamheten vid djurstall, Lappträsk 
 
Regionförvaltningsverkets beslut 28.3.2022 / Ändring av 
verksamheten vid hamnen i Lovisa samt dess miljötillstånd och 
tillstånd för inledande av verksamheten, Lovisa 
 
Vasa förvaltningsdomstol / Beslut 13.4.2022 med anledning av 
besvär som anförts i miljötillståndsärende, Sibbo Skyttegille rf  
 
Lovisa Vattenaffärsverk/ Drift- och utsläppskontrollen vid Liljendal 
avloppsreningsverk, årssammandrag 2021 
 
Pukkila kommun / Miljöhälsovårdens tjänster från 1.1.2023, 
protokollsutdrag 28.3.2022 
 
Intyg och beslut, mars 2022 
 
Chefen för miljöhälsovården berättade om situationen med 
förordnande av avbrott för Glückauf.  
 
 
Beslut: 
Miljöhälsosektionen antecknade ärenden för kännedom. 
_______ 
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Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 
41, § 43, § 44, § 46, § 47, § 48 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i 
fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställig-
het. 

 
  Lagrum: 136 § i kommunallagen.
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Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 42 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
I detta beslut söks ändring genom förvaltningsbesvär.  
 
 
Besvärsrätt 

 
I detta beslut får ändring sökas av den som beslutet avser eller 
vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 
(part).  
 

Besvärstid 
 
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.  
 
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under 
besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
sändes, om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning 
anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att 
meddelandet sändes. 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den 
sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, själv-
ständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller 
en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen däref-
ter. 
 

Besvärsmyndighet 
 
Kommunalbesvären anförs hos Helsingfors förvaltningsdom-
stol.  
 
Post- och besöksadress: Sörnäsvägen 1, 00580 Helsingfors 
E-postadress: helsinki.hao(at)oikeus.fi 
Faxnummer: 029 56 42079 
Telefonnummer: 029 56 42000 
 
Besväret kan även riktas till förvaltnings- och specialdomstolar-
nas e-tjänst på adressen: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
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Besvärens form och innehåll 

 
Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form. 
 
I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges 
 

1) det beslut i vilket ändring söks 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som 
yrkas 

3) de grunder på vilka ändring yrkas. 

4) vad rätten på rättelseyrkan baserar sig på, ifall beslutet inte 
berör den person som yrkar på ändring 

 
I besvären ska ändringssökandens namn och kontaktuppgifter 
uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hen-
nes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan per-
son har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons 
namn och kontaktuppgifter uppges i besvären. Ifall kontaktupp-
gifterna ändras under tiden som rättelseyrkan är under behand-
ling bör man omgående informera förvaltningsdomstolen om 
detta. 
 
I besväret bör även uppges den postadress, och en eventuell 
övrig adress dit dokumenten, som hänför sig till rättegången, 
delges (delgivningsadress). Ifall man uppgett fler än en delgiv-
ningsadress, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken adress 
dokumenten, som hänför sig till rättegången, delges. Om be-
svärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt med-
delande ska också e-postadress uppges. 
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska 
underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå 
inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehål-
ler uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att 
betvivla dokumentets autenticitet och integritet. 
 
Till besväret ska bifogas: 
 
1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks 

2) intyg över vilken dag beslutet har delgetts, någon annan ut-
redning över när besvärstiden har börjat 
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3) de handlingar som ändringssökanden åberopar, om de inte 
redan tidigare har lämnats till myndigheten. 

 
Rättegångsavgift 

 
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för be-
handlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om 
avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter 1455/2015. 
 
Avgiften tas dock inte ut för ärenden som initierats av privatper-
son för förmånder eller tjänster enligt socialvårdslagen 
(1301/2014) eller hälsovårdslagen (1326/2010). Ej heller i ären-
den som initierats av privatperson som berör social- och hälso-
vårdens kundavgifter enligt lagen om social- och hälsovårdens 
kundbetalningar (734/1992). 
 

Protokoll 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras 
hos Borgå stads registratur vid servicekontoret Kompassen.  
 
Post- och besöksadress: Krämartorget B, 06100 Borgå 

E-postadress:  kirjaamo(at)porvoo.fi 

Telefonnummer:   020 69 2250 

 

Öppettider för registraturen: mån–fre kl. 9.00–15.00
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Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 45 
 
Anvisningar om hur man begär omprövning (kommunallagen 16 kap.) 
 
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING 
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skrift-
ligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

 
Rätt att begära omprövning 

 
Omprövning får begäras av: 

 
• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller 
  fördel direkt påverkas av beslutet (part) 

  • kommunmedlemmar. 
 
  Tidsfrist för begäran om omprövning 
 
  Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Borgå stads registratur 
senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  

 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sän-
des, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning an-
ses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att med-
delandet sändes, om inte något annat visas.  

 
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det 
att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.  

 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om 
omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på 
en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommar-
afton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första var-
dagen därefter. 

 
Omprövningsmyndighet 

 
Omprövning begärs hos Borgå Miljöhälsosektionen 

 
Registraturens kontaktinformation; 

 
Post- och besöksadress: Krämaretorget B, 06100 Borgå  
E-postadress:  kirjaamo(at)porvoo.fi 
Telefonnummer:   020 69 2250 

 
Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15. 

 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
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Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form. 

 
I omprövningsbegäran ska uppges: 

 
• det beslut i vilket omprövning begärs 
• hurdan omprövning som begärs 
• på vilka grunder omprövning begärs. 

 
I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som 
har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress 
och telefonnummer.  

 
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande 
ska också e-postadress uppges. 

 
Protokoll 

 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos 
Borgå stads registratur. 

 


