ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Prövningsnämnden
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

B E S L UT
Beslut nummer

Diarienummer

ÅMH-Pn 15/14 2014-0265
Beslutsdatum

11.06.2014

Sökanden
Gottby bevattningsbolag
Gottby
Ärende
Gottby bevattningsbolag ansöker om rättelse av sakfel i miljötillstånd MPN04-2 för uttag av bevattningsvatten ur sjöarna Katthavet och Kungsöfjärden i
Gottby och Kungsö byar i Jomala kommun, i enlighet med 8 kap. 45 §
Förvaltningslag (2008:9), nedan förvaltningslagen.
Beslut om rättelse av sakfel
ÅMHM rättar med stöd av 8 kap. 45 § förvaltningslagen sakfel i villkor 2 i
miljötillstånd MPN-04-2, för uttag av bevattningsvatten ur sjöarna sjöarna
Katthavet och Kungsöfjärden i Gottby och Kungsö byar i Jomala kommun.
Tidigare formulering av villkor 2:
2.

Vattenuttag får endast ske så länge vattennivån i täkten inte
underskrider nivån + 0,30 m N60, vilket konverterat till lokalt
höjdsystem motsvarar + 0,55 på pegeln vid pumphuset.

Ny formulering av villkor 2:
2.

Vattenuttag får endast ske så länge vattennivån i täkten inte
underskrider tröskelnivån med 45 centimeter. Pegelns nollnivå ska
kalibreras mot tröskelnivån.

Rättelsen bifogas till Miljöprövningsnämndens beslut MPN-04-2.
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Rättelsen rör inmätning av pegel och tröskelns nivå och grundar sig på
oriktig uppgift i inkomna handlingar till miljötillstånd MPN-04-2, med
beslutsdatum 30.08.2005. Rättelsen innebär inte någon ändring av
uttagsmängd.
Avgift
För detta beslut uppbärs avgift i enlighet med 14 § i avgiftstaxa 2014 för
ÅMHM, fastställd av Ålands landskapsregering genom ÅFS 2014:11.
Rättelse av sakfel 7 h * 45 €
Lantmäterikostnad
Totalt

d

315,00 €
23,22 €
338,22 €

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell
Prövningsnämnden

Föredragande Mats Westman
Miljöskyddsinspektör

Bilaga 1

ÄRENDEHANTERING
Ansökan
Ärendet har inletts vid ÅMHM den 14.03.2014.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 24 april – 2 maj 2014 på ÅMHM: s
anslagstavla och enligt sändlista. I delgivningen framgick att vem som helst
hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid.
Yttranden
Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Bemötande
Sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.
Delgivning av beslut
Beslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under
denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även
tillgängligt på internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen
framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands
förvaltningsdomstol.

