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KUNGÖRELSE
Tillståndsansökan enligt vattenlagen
Sökande Salmi Jussi
Ärende

Utfyllnad av vattenområde och bevarande av muddrad farled utanför
Sandö, Pargas

Ansökans huvudsakliga innehåll
Jussi Salmi söker tillstånd enligt vattenlagen för utfyllnad av vattenområde
och bevarande av muddrad farled utanför Sandö i Pargas. Sökanden har
17.2.2016 genom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut nr
49/2017/2 beviljats tillstånd att muddra 2 000 m3tfm från det samfällda vattenområdet Sandö vattenområde 445-876-3-1 utanför fastigheten Kihdinranta 445-659-4-1 och deponera massorna på fastighetens Kihdinranta
445-659-4-1 område. Massor om ca 1 800 m3tfm har i strid med tillståndet
deponerats på grannfastigheterna på ett 2 972 m2 stort område. Därtill har
den muddrade farleden inte gjorts på platsen enligt tillståndsbeslutet. Den
muddrade farledens yta är ca 1 680 m2. Sökanden har föreslagit som ersättningsbelopp 1,5 €/m2 på tillandningsmark, 0,5 €/m2 på område utanför
mark utan byggrätt och 2,0 €/m2 på byggnadsareal enligt plan.
Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna
Denna kungörelse hålls framlagd 15.10. – 14.11.2019 på anslagstavlan i
Pargas stad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan läsas på adressen
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Under kungörelsetiden hålls ansökningshandlingarna offentligt framlagda i
stadskansliet i Pargas, adress: Strandvägen 28.
Framställande av anmärkningar och åsikter
Anmärkningar med anledning av ansökan får framställas av dem vars rätt
eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlåtande begärs av berörda
myndigheter. Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning av ansökan.
Skriftliga anmärkningar och åsikter kan formuleras fritt.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, ANSVARSOMRÅDET FÖR MILJÖTILLSTÅND │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
tfn 0295 016 000
Huvudverksamhetsstället i Tavastehus
Verksamhetsstället i Helsingfors
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Bangårdsvägen 9
registratur.sodra@rfv.fi
PB 150, 13101 Tavastehus
PB 110, 00521 Helsingfors
www.rfv.fi/sodra

Anvisningar om framställandet av anmärkningar
Av anmärkningarna ska framgå följande:
- anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer
- sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan,
ESAVI/24795/2018
- namn och fastighetsbeteckning
- preciserade yrkanden samt grunderna för dessa
- anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas
in elektroniskt
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pålitlig utredning över ombudets behörighet.

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 14.11.2019 i
första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten
www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Delgivning till delägare av fastigheten
Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning även till
fastighetens eventuella övriga innehavare.
Delgivning till delägare i icke konstituerade delägarlag
Det projekt som nämns i ansökan kan också ha konsekvenser på följande
samfällda mark- eller vattenområden:
445-659-878-12 Smf Sandöörarna
445-659-878-13 Kittuis samfällda båtplats på Sandö
445-659-878-11 Samfällda på Sandö II
445-876-3-1 Sandö vattenområde

Ytterligare upplysningar ger
Miljööverinspektör Ilona Joensuu, tfn 0295 016 358
Miljöråd Erja Tasanko, tfn 0295 016 248
e-post: förnamn.efternamn@avi.fi

