MYNDIGHETSBESLUT
Dnr: 2015-0928
Beslut: MB-2016-297

Objekt/verksamhet
Vindkraftverk
Listersby
Vårdö
Beslut
ÅMHM beslutar att revidering av villkor i miljötillstånd MPN-04-19 inte
behöver göras.
Ny tidpunkt för revidering av villkor fastställs till 31.12.2026.
Motivering
Sökanden har uppgivit att de anser att gällande villkor fungerar bra för
verksamheten och att de inte har något behov eller önskan att revidera
villkoren.
Landskapslag (2008:124) om miljöskydd, miljöskyddslagen, anger i 22 §
bestämmelser för revidering av villkor i miljötillstånd. Enligt 1 mom. kan
prövningsmyndigheten besluta att revidering av tillståndsvillkor, som gäller
annan verksamhet än sådan som är tillståndspliktig enligt direktiv
1996/61/EG1, inte behöver göras om revideringen är uppenbart onödig.
Vindkraft är inte prövningspliktigt enligt EG-direktiv. Gällande villkor är
fortsättningsvis relevanta för verksamheten och motsvarar villkoren för
vindkraft av motsvarande omfattning och karaktär. Sedan miljötillståndet
beviljades har inga klagomål på verksamheten riktats till ÅMHM och
myndigheten har inte haft några anmärkningar på verksamheten i samband
med tillsyn. ÅMHM finner därför inget behov av revidering av villkoren.
Enligt ovanstående moment och paragraf i miljöskyddslagen kan
prövningsmyndigheten besluta om ny tidpunkt för revidering i samband
med beslut rörande ansökan om granskning och revidering av villkor. Enligt
3 mom. 18 § miljöskyddslagen ska också i ett tillstånd som beviljats
tillsvidare bestämmas inom vilken tid ansökan om granskning och
revidering av villkor senast ska inlämnas. ÅMHM fastställer därför ny
tidpunkt för granskning och revidering av villkor till 31.12.2026.
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Bakgrund
Ärendet är anhängiggjort hos ÅMHM 23.10.2015 och har tillkännagivits
allmänheten genom elektronisk publicering på ÅMHM:s hemsida
18.11.2015.
Verksamheten har tidigare beviljats miljötillstånd, nr MPN-04-19,
16.6.2005.
Avgift
300 euro
För beslutet uppbärs avgift enligt 14 § taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet avgiftstaxa för 2016, ÅFS 2016:8.
Taxan baseras på 2015 års taxa, avgiftstabell 1, miljögranskningsärenden
punkt 6.2. Avgiften jämkas till 25 % enligt taxans 10 §.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Stig Abrahamsson
Myndighetschef
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
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