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PÄÄTÖS
Nro 45/08/2
Dnro Psy-2007-y-177
Annettu julkipanon jälkeen
8.4.2008

ASIA

Lumijärvi II-pohjavedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen,
Vihanti

LUVAN HAKIJAT

Vihannin Vesi Oy
PL 13
86401 VIHANTI
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HAKEMUS
Vihannin Vesi Oy on ympäristölupavirastoon 20.12.2007 toimittamassaan
hakemuksessa pyytänyt lupaa rakentaa Lumijärvi II-pohjavedenottamo ja
ottaa ottamosta pohjavettä 1 000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna Vihannin kunnassa.

ASIAN KÄSITTELY YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOSSA
Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa ja Vihannin kunnassa 25.1.–25.2.2008 sekä erityistiedonantona asianosaisille. Lisäksi Vihannin kunnan kaavoitusviranomaiselta on pyydetty hakemuksesta lausunto.
Hakemuksen johdosta ovat ympäristölupavirastoon toimittaneet muistutuskirjelmän Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Vihannin kunta, Alpuan
kalavesien osakaskunta sekä yhteisesti AA ja BB, CC sekä DD ja EE.
Ympäristölupavirasto on 28.2.2008 kehottanut hakijaa täydentämään hakemustaan sekä varannut hakijalle tilaisuuden selityksen antamiseen muistutuksista.

HAKEMUKSEN PERUUTUS
Hakija on 27.3.2008 peruuttanut hakemuksensa.

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
Kun hakija on peruuttaneet hakemuksensa, asian käsittely jätetään sikseen.

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Asian käsittelymaksu on 690 euroa.
Perustelut
Asian, joka koskee pohjaveden ottamista yli 500 m3/d, käsittelymaksu on
alla mainitun oikeusohjeen maksutaulukon mukaan 2 300 euroa. Peruutetusta hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksutaulukon mukaisesta maksusta. Kun hakemus on peruutettu hakemuksen tiedoksiantamisen jälkeen, työmääräksi arvioidaan 30 % koko asian käsittelyn työmäärästä. Käsittelymaksu on näin ollen 690 euroa.
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Oikeusohje
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006)
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Ympäristöneuvos

Jukka Sihvomaa

Päätöksen on tehnyt ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa ympäristölupavirastoista annetun lain 8 §:n 3 momentin nojalla.
JS/es

Liite
Valitusosoitus

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 8.5.2008, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, 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 ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston 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
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 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.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
sähköposti:
aukioloaika:

Oikeudenkäyntimaksu

Veteraanikatu 1, 2. kerros
PL 113, 90101 Oulu
asiak.palv. 020 690 182; telekopio 020 490 6499
kirjaamo.psy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

