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Dnr 2929.11.0086 

Å lands miljö - öch ha lsöskyddsmyndighet 

Nörragatan 17 

22100 Mariehamn 

 

Ått: Erica Sjö strö m 

Mariehamn den 15 mars 2021 

 

Komplettering avseende ansökan om förlängning 17.2.2020 

Enligt ö verenskömmelse med Å lands miljö - öch ha lsöskyddsmyndighet/Erica Sjö strö m ö versa ndes 

bifögat fö r sö kanden Vind ÅX Åb:s del kömplettering avseende ansö kan öm fö rla ngning av miljö tillsta nd 

Å MH-Pn 4/15, vilken har la mnats in öch anha ngiggjörts 17.2.2020.  

Sö kanden, genöm Henrik Lindqvist, har i telefönsamtal 12.3.2021 med Erica Sjö strö m fö rsta tt att man 

avser ö ppna ett nytt a rende fö r tillsta ndsansö kan. Sö kanden vill uppma rksamma myndigheten pa  att 

a rendet avseende fö rla ngd ansö kan öm tillsta nd har inletts hös myndigheten redan 17.2.2020, da  

ansö kan öm fö rla ngning har inkömmit. Å rendets inledande enligt detta har bekra ftats av Å MHM i brev 

28.7.2020, dnr 2020-210-7 samt i körrespöndens med sö kanden. Det finns da rfö r inga ska l eller na gön 

grund fö r att ö ppna upp ett nytt a rende.   

Vi ö nskar er skyndsamma bekra ftelse pa  att ni delar va r uppfattning ga llande a rendets inledande. Skulle 

ni möt va r fö rmödan vara av annan uppfattning ber vi er a terkömma till öss ömedelbart. Med tanke pa  

a rendets vikt kömmer undertecknad att sta  i köntakt med er fö r att sa kersta lla att a rendet avseende 

fö rla ngning av miljö tillsta nd söm har inletts 17.2.2020 förtfarande a r anha ngigt öch att bifögad 

kömplettering fögas till na mnda a rende.  

 

Med va nlig ha lsning 

 

Dan Karlssön 

Sö kandens bitra de i a rendet 

 

 

 

Bilagor 

1. Kömplettering avseende ansö kan öm fö rla ngning 17.2.2020 ja mte bilagör 1-31 


