ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2008

Nr 43

Nr 43
LANDSKAPSLAG
om ändring av 13 § landskapslagen om miljökonsekvensbedömning
Föredragen för Republikens President den 1 februari 2008
Utfärdad i Mariehamn den 14 februari 2008

Utfärdad
Mariehamn
I enlighet med lagtingets
beslut1 iändras
13 §
landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning som följer:
13 §
Delgivning
Den MKB-ansvarige ansvarar för delgivning
och information enligt denna bestämmelse.
Ett meddelande om beslutet om att en MKB
skall upprättas skall anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med
allmän spridning i landskapet enligt vad som
föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland om offentlig delgivning. Meddelandet skall anslås eller publiceras senast fjorton dagar före avgränsningssammanträdet.
Ett meddelande om att ett utkast till MKB
har upprättats skall anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla eller
publiceras i minst en lokal tidning med allmän
spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs
i förvaltningslagen för landskapet Åland om

den
21 september
2006
offentlig
delgivning.
Meddelandet skall anslås
eller publiceras minst tjugoen dagar före upprättandet av den slutliga MKB:en.
I ett meddelande som avses i 2 och 3 mom.
anges ärendets art, vem den MKB-ansvarige är,
vilka de beslutande myndigheterna är, var
handlingarna i ärendet finns tillgängliga samt
vart synpunkter får lämnas. Ett meddelande
enligt 2 mom. skall dessutom innehålla uppgifter om tid och plats för avgränsningssammanträdet. Meddelandet och handlingarna i ett
ärende som avses i 2 och 3 mom. skall i mån av
möjlighet också publiceras i elektronisk form.
Samtidigt med att en delgivning verkställs
enligt 2 eller 3 mom. skall sakägarna, såvida
antalet sakägare inte överstiger trettio personer och de är kända, samt myndigheter som kan
vara berörda eller som kan antas ha kännedom
om fakta av någon betydelse för bedömningen
delges ett meddelande med i 4 mom. föreskriven information per post genom brev enligt vad
som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland om vanlig delgivning.
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