Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 94

23.10.2014

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti/ Lohjan
Energiahuolto Oy Loher, Roution lämpölaitos
413/11.01.00/2013
YMRAKLK 23.10.2014 § 94

Rekisteröintimenettelystä

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (253/2010) tuli voimaan
1.6.2010. Lakimuutoksen myötä ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä toimintoja siirrettiin ympäristölupamenettelyn piiristä kevyempään rekisteröintimenettelyyn. Rekisteröitäviä toimintoja ovat mm. polttoaineteholtaan vähintään 5 megawatin, mutta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköt. Rekisteröitäville laitoksille ei haeta ympäristölupaa.
Toiminnanharjoittaja tekee rekisteröitävästä toiminnasta ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen rekisteröi toiminnan,
jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä
ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.
Pohjavesialueille sijoittuvat toiminnot tarvitsevat edelleen ympäristöluvan.
Lämpölaitoksien teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista sekä rekisteröinti-ilmoituksen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013). Rekisteröitävän lämpölaitoksen on noudatettava asetuksen vaatimuksia eikä rekisteröintimenettelyssä voida antaa asetusta täydentäviä määräyksiä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varmistaa jälkivalvonnalla sen, että lämpölaitos noudattaa asetuksen
(750/2013) vaatimuksia.
Lämpölaitosten rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään koskee
kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviä energiantuotantoyksiköitä, joiden polttoaineteho on vähintään 5 megawattia, mutta alle
50 megawattia. Vähintään 1 megawatin, mutta alle 5 megawatin laitokset
rekisteröidään, jos energiantuotantoyksikkö sijaitsee samalla laitosalueella
muiden yksiköiden kanssa ja niiden yhteenlaskettu polttoaineteho ylittää 5
megawattia tai energiantuotantoyksikkö on osa muutoin ympäristöluvanvaraista toimintaa.
Energiatuotantolaitoksen rekisteröinti-ilmoitus; Roution lämpölaitos
Salmenmäentie 22
Lohjan Energiahuolto Oy Loher on toimittanut 1.2.2012 Lohjan kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain (86/2000) 65 §:n
mukaisen ilmoituksen energiantuotantolaitoksen rekisteröimiseksi ympäristösuojelun tietojärjestelmään. Ilmoitusta on täydennetty 22.4.2014 ja
29.4.2014. Ilmoitus koskee Lohjan Energiahuolto Oy Loherin Roution lämpölaitosta osoitteessa Salmenmäentie 22, kiinteistöllä NR:o 444-444-00010263.
Lämpölaitoksen Lohjan ympäristölautakunnan 22.6.2005 § 127 myöntämä
ympäristölupa on rauetettu 21.8.2014 § 68 ympäristö- ja rakennuslauta-

kunnan päätöksellä. Laitoksesta ei arvioida aiheutuvan naapuruussuhdelain mukaista haittaa. Lämpölaitoksella on kolme raskaalla polttoöljyllä toimivaa kattilaa, joiden polttoaineteho ovat 1,06 MW ja 2,2 MW ja 1,79 MW.
Laitoksen piipun korkeus on 25 m. Laitos luopuu asteittain raskaanpolttoöljyn käytöstä vuoteen 2018 mennessä, jolloin tilalle otetaan kevyt polttoöljy.
Laitoksella tarkkaillaan määräajoin typpidioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Vuoden 2013 päästöt olivat seuraavanlaiset: typpidioksidi 6,76 t,
rikkidioksidi 14,6 t, hiukkaset 0,3 t ja hiilidioksidi 2598 t. Laitoksesta ei aiheudu hakemuksen mukaan häiritsevää melua.
Toimintaa koskeva rekisteröinti-ilmoitus on tarkastettu Lohjan ympäristövalvonnassa, ja on todettu, että rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.
Rekisteröinneistä peritään asian käsittelyyn käytetyn työajan mukaan Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (kaupunginvaltuusto
14.12.2011 § 119) mukaisesti 431,20 euroa. Asian käsittelyyn on käytetty 8
tuntia (53,90 euroa/tunti). Maksun osalta päätökseen liitetään valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen. (Auli Kokkonen)
Erikseen jaettavat asiakirjat:
- sijaintikartta
Esitys
Yj

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää, että
1. Lohjan Energiahuolto Oy Loherin Roution lämpölaitos rekisteröidään
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
2. toiminnanharjoittajalle lähetetään erillinen ilmoitus rekisteröinnistä.
Lohjan Energiahuolto Oy Loherin Roution lämpölaitoksen rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksuksi määrätään 431,20 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ote

Lohjan Energiahuolto Oy Loher
Kalevankatu 4, 08100 Lohja

Tiedoksi

Lohjan ympäristöterveyspalvelut
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
Lohjan kaupunginhallitus
Asianosaisina kuullut lähinaapurit

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei voi valittaa muilta osin kuin maksun määräämisen
osalta Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
------------------------------------

