PÄÄTÖS

Länsi- ja Sisä-Suomi

Nro

100/2014/1

Dnro

LSSAVI/85/04.08/2013

Annettu julkipanon jälkeen
26.5.2014

ASIA
Valkeakosken kaupungin keskusjätevedenpuhdistamon ympäristöluvan
muuttaminen, Valkeakoski
HAKIJA
Valkeakosken kaupunki
PL 20
37601 VALKEAKOSKI
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Valkeakosken kaupungissa kiinteistöllä 90813-1-1, osoitteessa Tuomaalantie 32 Valkeakoski.
HAKEMUKSEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1
§:n 1 momentin kohta 13 a.
VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 13 a.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
3.7.2013.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Valkeakosken kaupungin keskuspuhdistamolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 28.4.2008 myöntämä ympäristölupa nro 14/2008/1.
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Valkeakosken kaupunki on hakenut muutosta Valkeakosken keskusjätevedenpuhdistamon ympäristölupaan, koska on aikeissa johtaa Valkeakosken
kaupungin Kemmolan jätevedenpuhdistamon jätevedet siirtoviemärin valmistuttua Valkeakosken kaupungin keskuspuhdistamolle.
Hakija on pyytänyt hakemuksen jättämisen jälkeen asiasta lausunnon valvontaviranomaiselta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, luvan muutostarpeesta Valkeakosken kaupungin Kemmolan jätevedenpuhdistamon jätevesien johtamiLÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
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sesta siirtoviemärin valmistuttua Valkeakosken kaupungin keskuspuhdistamolle.
Pirkanmaan ELY-keskus on 7.2.2014 antamassaan lausunnossa katsonut,
että koska Kemmolan jätevesien kuormitusosuus on hyvin pieni, noin 2 prosenttia verrattuna keskuspuhdistamon kuormitukseen, ei Kemmolan alueen
jätevesien johtamiseksi keskuspuhdistamolle ole tarpeen hakea tätä varten
ympäristölupaan muutosta.
HAKEMUKSEN PERUUTUS
Valkeakosken kaupunki on 23.4.2014 peruuttanut hakemuksen perustuen
valvovan viranomaisen kannanottoon.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jättää hakemuksen käsittelyn sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksen.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä peritään maksua 400 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa
tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Tässä tapauksessa maksu
määräytyy valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 -mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen maksun ollessa luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 50 euroa/h. Asian vaatima työmäärä on ollut 8 tuntia.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Valkeakosken kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.
JAKELU
Päätös
Valkeakosken kaupunki
Tiedoksi
Valkeakosken kaupunginhallitus
Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
(sähköisesti)
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta käsittelymaksun osalta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
LIITTEET
Valitusosoitus

Stefan Nyman

Janne Kohonen

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Stefan Nyman ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Janne Kohonen.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 25.6.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset,
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa,
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Wolffintie 35, Vaasa
PL 200, 65101 Vaasa

0295 018 450
06-317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
klo 8-16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

