ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Nr 31

2001

Nr 31
LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd
Föredragen för Republikens President den 23 maj 2001
Utfärdad i Mariehamn den 8 juni 2001

I enlighet med lagtingets beslut1)
upphävs 11 § 2 mom. och
ändras 1 och 2 §§, 5 § 2 mom., rubriken för 6 §,
9 och 10 §§ samt 11 § 3 mom., varvid 3 mom. blir
2 mom., landskapslagen den 14 augusti 1997
om Ålands miljöprövningsnämnd (65/1997)
som följer2):
1§
Tillståndsmyndighet
Ålands miljöprövningsnämnd är tillståndsmyndighet enligt vattenlagen för landskapet
Åland (61/1996) och landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) och är underställd Ålands landskapsstyrelse.

i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöter gälla.
5§
Ärendenas beredning
-------------------------------------Miljöprövningsnämnden bör höra sakkunnig
inom det verksamhetsområde som prövas. Besiktning kan ske på platsen och om skäl finns
skall nämnden anordna ett offentligt möte. Miljöprövningsnämnden bör även inhämta yttrande från den kommun som kan ha väsentliga
intressen att bevaka i frågan samt från sakkunnig landskapsmyndighet eller annan myndighet
med väsentliga intressen att bevaka i frågan.
--------------------------------------

6§
Delgivning och kungörelse av ansökan
2§
Tillsättande och sammansättning
-------------------------------------Miljöprövningsnämnden består av fem leda9§
möter vilka tillsätts av landskapsstyrelsen för
Ändring och återkallande av tillstånd
en mandatperiod om fyra år så att omväxlande
Miljöprövningsnämnden kan i enlighet med
två respektive tre ledamöter utses vartannat
år. Bland ledamöterna utser landskapsstyrel- landskapslagen om miljöskydd och miljötillsen en ordförande och en vice ordförande för en stånd ändra eller återkalla givet tillstånd och
har de övriga befogenheter som framgår av
mandatperiod om två år.
Bland ledamöterna skall finnas kompetens nämnda lag.
inom områdena teknik, biologi och ekonomi och
10 §
en ledamot skall ha särskild kännedom om
Delgivning och kungörelse av tillstånd
näringslivet. En ledamot skall vara jurist.
Tillståndsbeslutet, dess ändring och återkalLandskapsstyrelsen skall tillsätta personliga
ersättare för ledamöterna. För ersättarna skall lande skall kungöras och delges enligt 6 § 1 mom.
___________
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En sakägare anses ha blivit delgiven tillståndsbeslutet den sjunde dagen efter den dag
som anges som postningsdag i beslutet eller, om
sådan inte anges, från poststämpelns datum
om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.
Kungörelse skall ske under minst tre veckor
efter anslag. I kungörelsen anges tillståndsbeslutets innehåll och var tillståndsbeslutet finns
tillgängligt i sin helhet.

11 §
Besvär
------------------------------------Om beslutets verkställighet bestäms i landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd.
————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
Åtgärder för verkställigheten av denna lag får
vidtas innan lagen träder i kraft.

Mariehamn den 8 juni 2001
ROGER NORDLUND
lantråd
Sune Eriksson
föredragande ledamot
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