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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
Utfärdad i Mariehamn den 10 november 2005

ens President den
Med stöd av 18 § landskapslagen (2001:30)
7) Uppgift om verksamheten/åtgärden utgör
Utfärdad
i
Mariehamn
juni 2005 verksamhet.
om miljöskydd och miljötillstånd samt 6 kap. ettden
led23
i yrkesmässig
7 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland
8)
Beskrivning
av den teknik/metod som anariehamn den
upphävs 6 §, 7 §, 8 § och 10 § landskapsför- vänds för utförande av verksamheten/åtgärden.
ordningen (2001:35) om miljöskydd och miljöC) Uppgifter om platsen för verksamheten/
tillstånd, 6 § sådan den lyder i landskapsförord- åtgärden:
ningen 2002/75, samt
9) Beteckning enligt lantmäteriets fastigändras 3 §, 4 §, 5 §, 11 § och 12 §, 4 § sådan den hetsregister för den fastighet verksamheten/
lyder i landskapsförordningen 2002/75, som föl- åtgärden skall genomföras på.
jer1:
10) Karta i tillräckligt detaljerad skala av
vilken framgår platsen för verksamheten/åtgär3§
den.
Uppgörande av tillståndsansökan
11) Situationsplan över platsen för verksamAnsökan jämte bilagor uppgörs i tre exem- heten/åtgärden inklusive uppgifter om eventuplar.
ella utsläppspunkter.
12) Beskrivning av naturförhållandena på
4§
platsen och i dess omgivning, inklusive uppgifter
Innehållet i en ansökan om tillstånd
om förekomst av skyddsvärda arter och biotoEn ansökan om tillstånd skall innehålla:
per.
A) Uppgifter om sökanden:
13) Beskrivning av kulturvärden på platsen
1) Sökandens namn, kontaktperson och kon- och i dess omgivning.
taktuppgifter.
14) Avstånd till närmaste fast- eller fritidsbo2) Uppgifter om sökandens organisation och ende.
sakkunskap med avseende på förmåga att före15) Beskrivning av övrig verksamhet i närombygga och begränsa verksamhetens/åtgärdens rådet omfattande uppgifter om typ av och avskadliga miljökonsekvenser.
stånd till verksamheterna.
3) Uppgifter som styrker sökandens ekono16) Uppgifter om sökandens möjligheter till
miska förutsättningar för genomförande av den alternativ placering av verksamheten/åtgäri ansökan avsedda åtgärden/verksamheten.
den.
B) Uppgifter om den åtgärd/verksamhet som
D) Uppgifter om verksamhetens huvudsakliansökan avser:
ga miljöpåverkan:
4) Beskrivning av art och omfattning av den
17) Art och omfattning av de utsläpp av ämåtgärd/verksamhet som ansökan omfattar.
nen verksamheten kan förorsaka i vatten, inklu5) Tidpunkt för verksamhetens inledande och sive utsläpp i allmänt avloppsnät.
eventuella avslutande.
18) Art och omfattning av de utsläpp av äm6) Uppgifter om verksamhetstider samt om nen verksamheten kan förorsaka i mark.
eventuell säsongsbundenhet.
19) Art och omfattning av de utsläpp av äm1)
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nen verksamheten kan förorsaka i luft.
20) Art och omfattning av buller, lukt, skakning eller likvärdig störning som verksamheten
kan förorsaka.
21) Beskrivning av art och omfattning av det
avloppsvatten som uppstår i verksamheten
samt om hur det tas om hand. I beskrivningen
skall ingå uppgifter om eventuellt avloppssystems utformning, reningsgrad, kapacitet och
belastning.
22) Beskrivning av art, mängd och hantering
av det avfall som uppkommer i verksamheten.
23) Uppgifter om de råvaror, kemikalier,
bränslen och övriga ämnen som förekommer i
verksamheten avseende art, mängd, hantering,
förbrukning och förvaring.
24) Uppgifter om vatten- och energianvändning.
E) Egenkontroll av verksamheten:
25) Uppgifter om vilken teknik och vilka andra
metoder som används för att förebygga eller, om
det inte är möjligt, minska verksamhetens/åtgärdens negativa miljöpåverkan.
26) Ett förslag till skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått samt ett förslag till hur kontroll av åtgärdens eller verksamhetens utförande och verkningar skall ske.
27) Tillgängliga provtagnings- eller mätresultat av eventuell miljöövervakning.
F) Övriga uppgifter som skall fogas till ansökan:
28) Förteckning över sakägare i form av utdrag
från lantmäteriet med omfattning enligt miljöprövningsnämndens direktiv.
29) Kopia av eventuella övriga tillstånd som
har beviljats verksamheten/åtgärden och som
har relevans för tillståndsprövningen.
30) Ansökan som avser ny verksamhet skall
innehålla uppgifter från kommunen om vilka
plan- eller byggnadsbestämmelser som gäller
för området.
5§
Övriga uppgifter
Ansökan om tillstånd för verksamheter för
vilka förutsättningarna för tillstånd reglerats

genom förordning eller beslut som meddelats
med stöd av landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd eller den lagstiftning
som nämns i 11 § samma lag skall utöver vad
som framgår av 4 § innehålla sådana uppgifter
som krävs för prövning av de aktuella bestämmelserna.
Miljöprövningsnämnden kan därtill i varje
enskilt tillståndsärende kräva andra uppgifter
och handlingar som behövs för behandling av
ansökan.
11 §
Ansökningar om ändring av verksamheten
I ansökan om tillstånd för ändring av verksamhet i enlighet med 12 § landskapslagen om
miljöskydd och miljötillstånd skall ingå uppgifter om hur förändringen påverkar den tidigare
verksamheten samt dess miljöpåverkan. Därutöver skall i tillämpliga delar ingå vad som
bestäms i 4 §.
Miljöprövningsnämnden kan därtill i varje
enskilt tillståndsärende kräva andra uppgifter
och handlingar som behövs för behandling av
ansökan.
12 §
Ansökan om revidering av tillståndsbeslut och
om ett nytt tillstånd för viss tid
I ansökan om granskning och revidering av
tillståndsvillkor i enlighet med 28 § 2 mom.
landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd skall ingå sådana utredningar som föreskrivits i tillståndet. Därutöver skall i tillämpliga delar ingå vad som bestäms i 4 §.
Miljöprövningsnämnden kan därtill i varje
enskilt tillståndsärende kräva andra uppgifter
och handlingar som behövs för behandling av
ansökan.
________
Denna landskapsförordning träder omedelbart i kraft.
________
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