PÄÄTÖS

Länsi- ja Sisä-Suomi

Nro

86/2014/1

Dnro

LSSAVI/20/04.08/2013

Annettu julkipanon jälkeen
25.4.2014

ASIA
Jäteglykolin hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kauhajoki
HAKIJA
Länsi-Väri Oy
c/o Arto Tuomi
Katsastustie 12
61800 Kauhajoki

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Hakemus koskee puhdistetun jäteglykolin hyödyntämistä puuteollisuudelle
tarkoitetuissa merkkausväreissä sekä metsäkoneissa käytettävän värin valmistuksessa.
Perustettava yritys Länsi-Väri sijaitsee Kauhajoen kaupungissa Lellanevan
kylässä kiinteistöllä 136:15 (kiinteistörekisteritunnus 232-405-136-15).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin
ja 2 momentin kohdan 4 mukaan sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1
momentin kohdan 13 f mukaan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 § 1 momentin kohdan 13 f perusteella, koska laitoksella
hyödynnetään muualla kuin siinä syntyneitä vaarallisia jätteitä.

ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
11.2.2013.

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817
Wolffintie 35
kirjaamo.lansi@avi.fi
PL 200, 65101 Vaasa
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 15.3.2013 antama päätös koetoimintailmoituksesta (nro 29/2013/1, Dnro LSSAVI/21/04.08/2013)

HAKEMUKSEN PERUUTTAMINEN
Hakija on peruuttanut hakemuksensa 14.4.2014.

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS
Ratkaisu
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että asian käsittely jää
sikseen, koska hakija on peruuttanut hakemuksensa.
RATKAISUN PERUSTELUT
Asian käsittely päättyy Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, koska
hakija on peruuttanut ympäristölupahakemuksensa.
Tämä päätös ei estä laittamasta uutta lupahakemusta vireille.
KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Tästä päätöksestä peritään maksua 164,40 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Perustelut
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 mukaan sellaisen jätteen käsittelytoiminnan ympäristöluvan käsittelymaksu, jossa hyödyntämis- tai käsittelylaitoksessa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa, on 8 220 euroa. Peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksutaulukon mukaisesta maksusta.
Tässä tapauksessa maksusta peritään kaksi prosenttia, koska asiaa ei ole
vielä kuulutettu.
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Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Kauhajoen kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.
JAKELU
Päätös
Länsi-Väri Oy
Tiedoksi
Kauhajoen kaupunki
Kauhajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto
hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta vain käsittelymaksun osalta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
LIITTEET
Valitusosoitus

Riitta Reijonen

Maria Lövdahl

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Riitta Reijonen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl.

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 26.5.2014

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.

