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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras 10 § 4 mom., 15 § 1 mom., 17 § 2 mom.
och 20 § 1 mom. b punkten landskapslagen
(2008:124) om miljöskydd samt
fogas till lagens 10 § 1 mom. en ny d punkt
och till lagen en ny 24a § som följer:
10 §
Krav på tillstånd och miljögranskning
Tillstånd krävs för verksamhet som förutsätter tillstånd enligt
------------------------------------d) 6 kap. landskapslagen (1998:82) om naturvård, nedan naturvårdslagen.
------------------------------------Miljögranskning krävs för verksamheter
som förutsätter miljögranskning enligt vattenlagen, renhållningslagen eller 6 kap. naturvårdslagen. Miljögranskning krävs därtill
för verksamhet som landskapsregeringen med
stöd av 52 § belagt med krav på miljögranskning. Miljögranskning krävs dock inte om verksamheten samtidigt är föremål för tillstånd
eller ansökan om tillstånd enligt denna lag.
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15 §
Beslut med anledning av miljögranskning
Prövningsmyndigheten ska granska ansökan
om miljögranskning. Om myndigheten finner
grundad anledning att anta att verksamheten
inte är förenlig med denna lag eller den lagstiftning som nämns i 10 §, ska myndigheten
pröva dess laglighet. Myndigheten ska därvid
meddela detta till den sökande och redovisa
sina grunder för antagandet. Myndigheten kan
informera om vad som måste iakttas för att
verksamheten ska vara förenlig med lag samt
om verksamheten helt eller delvis inte kan
förverkligas i enlighet med lag. I 24 och 24a §§
finns närmare bestämmelser om vilka instruktioner myndigheten kan meddela.
------------------------------------17 §
Förutsättningar för tillstånd
------------------------------------Om verksamheten inte uppfyller förutsättningarna enligt 1 mom. ska tillståndet i första
hand förenas med sådana villkor enligt 24, 24a
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och 25 §§ som skäligen kan krävas för att förutsättningarna ska vara uppfyllda. Om sådana
villkor inte är tillräckliga för att verksamheten
ska kunna förverkligas i enlighet med nämnda
förutsättningar ska ansökan avslås.
20 §
Återkallande av tillstånd
Prövningsmyndigheten kan på initiativ av
tillsynsmyndigheten besluta att återkalla tillstånd innan tillståndets giltighet löpt ut om
------------------------------------b) tillståndshavaren trots upprepade tillsynsåtgärder enligt 30 § åsidosätter villkor
om minskande av verksamhetens negativa
miljöpåverkan eller om täktverksamhet enligt
6 kap. naturvårdslagen,
-------------------------------------

24a §
Instruktioner och villkor för täktverksamhet
Prövningsmyndigheten kan i samband med
miljöprövning av täktverksamhet enligt 6 kap.
naturvårdslagen besluta om instruktioner respektive villkor som behövs av naturvårdsskäl
eller för att trygga säkerheten kring en täkt.
_________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
Bestämmelserna i 20-23, 27-28 och 30-34 §§
landskapslagen om miljöskydd ska tillämpas på
täkttillstånd som beviljats och villkor rörande
täkttillstånd som utfärdats med stöd av landskapslagen (1998:82) om naturvård före denna
lag träder i kraft.
_________
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