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Givet efter anslag

ÄRENDE

Beslut som gäller anmälan om tillfälligt buller i enlighet med 118 § i
miljöskyddslagen (527/2014)

ANMÄLARE
South West Motorsport r.f.
Axelstigen 6
10620 Ekenäs
Kontaktperson: Jan Söderström
VERKSAMHETEN SOM ORSAKAR BULLER
Miniracingtävling 22.9.2018
PLATS FÖR VERKSAMHETEN
Rallybilstävling som körs inom Ingå kommun och Raseborgs stad.
MOTIVERING FÖR ANMÄLAN OCH MYNDIGHETENS BEFOGENHET
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (Nylands NTM-central)
118 § i miljöskyddslagen
3 § 1 momentet 9 punkten och 2 momentet 3 punkten i lagen om närings-,
trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
2 §, 1 momentet 3 punkten i statsrådets förordning om närings-, trafik- och
miljöcentralerna (1392/2014)
ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANMÄLAN
Anmälan har anhängiggjorts vid Nylands NTM-central 14.5.2018. Anmälan
har kompletterats 13.8.2018 ja 16.8.2018.

AVGIFT

570 €
Faktureringsadress: Axelsstigen 6, 10620 Ekenäs
Faktureringsreferens: South West Motorsport

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND
0295 021 000
www.ntm-centralen.fi
FO-nummer 2296962-1

Registratur
PB 36, 00520 Helsingfors
registratur.nyland@ntm-centralen.fi
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Verksamheten
Arrangerande av tävling
Anmälan gäller en hastighetstävling med rallybilar som körs inom
Raseborgs stad och Ingå kommun den 22 september 2018. Tävlingens start
och depå finns vid Karis ABC-distributionsstation (Läppåkersgatan 2,
Raseborg).
Tävlingsavsnitten körs på Starrbölevägen nr 11069, Sjösängsvägen nr
11069, Finnbölevägen nr 11077 och Stormoravägen nr 11079. I tävlingen
deltar 50–100 rallybilar.
Tävlingen ordnas under tiden 15.00–20.00. Tävlingens första start är kl.
15.15 och den sista starten cirka 3 timmar senare.
Bullerolägenheter och information om dessa
Bullerolägenheten från bilarna är ungefär 73 dB(A) 10 meter från vägen.
Bilarnas bullernivå mäts före och under tävlingen.
Tävlingen orsakar bullerolägenheter för enskilda fastigheter ungefär tre
timmar. Rutten har tre tävlingsavsnitt. De som störs är fastigheterna längs
tävlingsavsnitten. De som bor längs tävlingsrutten informeras om tävlingen.
Tankning, service och avfallsservice
Tanknings- och depåområdet finns vid Karis ABC-distributionsstation. Vid
depån används presenningstäckning under bilarna. Absorbationsmaterial
finns. Den som lämnat in anmälan tömmer skräpkärlen då tävlingen är slut.
Skyddsområden
Tävlingen körs på ett avsnitt av ungefär två kilometer i
grundvattenområde i Forsby som passar för vattentagning (0160652).

ett

Övriga tillstånd och försäkring för verksamheten
Tävlingen har försäkrats. För tävlingen behövs dessutom en räddningsplan
och arrangörstillstånd för evenemang.
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BESLUT
Nylands NTM-central anser att verksamheten i enlighet med anmälan
av South West Motorsport r.f. inte förorsakar speciellt störande buller
eller skakningar på det sätt som avses i 118 § i miljöskyddslagen.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Enligt 118 § i miljöskyddslagen ska verksamhetsutövaren lämna in en
skriftlig anmälan om en åtgärd eller ett evenemang som orsakar tillfälligt
buller eller skakningar, såsom byggande eller publikevenemang, om bullret
eller skakningarna antas vara särskilt störande. Om ett projekt genomförs
inom flera kommuner ska anmälan lämnas till den närings-, trafik- och
miljöcentral inom vars område buller eller skakningar i huvudsak
förekommer.
South West Motorsport r.f. har lämnat in anmälan om miniracingtävling inom
Raseborgs stad och Ingå kommun lördagen den 22 september 2018. Enligt
anmälan körs rallybiltävlingen på en vardag under dagtid på allmänna vägar.
Tävlingsfordonen följer i fråga om gränsvärdena för buller och övriga utsläpp
det som stadgas i statsrådets förordning om fordons konstruktion och
utrustning (1270/2014). Tävlingen pågår under en kort tid och antalet bilar
som deltar i tävlingen är litet. Dessutom informeras de som bor längsmed
tävlingsrutterna om tävlingen i förväg.
Med hänvisning till ovanstående är det buller som verksamheten orsakar
längs tävlingsrutterna inte väsentligt annorlunda än bullret från annan
vägtrafik.
Nylands NTM-central anser att verksamheten i enlighet med anmälan inte
kan antas orsaka sådant buller eller sådana skakningar som är speciellt
störande på det sätt som avses i 118 § i miljöskyddslagen.
TILLLÄMPANDE LAGRUM
84, 85, 118, 122, 190, 191 § miljöskyddslagen (527/2014)
24, 26 § statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014)
Lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1392/2014)
Lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och
näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda
prestationer 2018 (1066/2017)
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HANDLÄGGNINGSAVGIFTEN OCH DESS BESTÄMNING
Avgiften som debiteras för handläggning av anmälan om verksamhet som
orsakar tillfälligt buller eller skakningar är 570 euro. Handläggningen av
anmälan har tagit 10 h vid Nylands NTM-central.
Avgiften för beslutet bestäms i statsrådets förordning (1066/2017) som getts
utifrån lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) i fråga om
avgiftsbelagda prestationer vid närings-, trafik- och miljöcentralens samt
utvecklings- och förvaltningscentralen i enlighet med avgiftstabellen år
2018.
INFORMATION OM BESLUTET
Beslut
South West Motorsport r.f.
Axelstigen 6
10620 Ekenäs
För kännedom
Miljövårdsmyndigheten i Raseborg stad (elektroniskt)
Miljövårdsmyndigheten i Ingå kommun (elektroniskt)
Finlands miljöcentral (elektroniskt)
Kungörelse på anslagstavlor
Informationen om beslutet offentliggörs på Nylands NTM-centrals
anslagstavla och beslutet kungörs på Raseborgs stads och Ingå kommuns
anslagstavlor.
ÖVERKLAGANDE
Ändring i detta beslut kan sökas genom att överklaga hos Vasa
förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning medföljer som bilaga.

Detta dokument har godkänts elektroniskt. Ärendet avgjordes av
överinspektör Marjo Vuola och föredrogs av överinspektör Annastiina
Juvankoski.

BILAGA

Besvärsanvisning

Tämä asiakirja UUDELY/5112/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument UUDELY/5112/2018 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Juvankoski Annastiina 13.09.2018 07:58
Ratkaisija Vuola Marjo 13.09.2018 09:33

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet
Den som är missnöjd med beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland kan söka ändring
i det hos Vasa förvaltningsdomstol genom skriftliga besvär. Besvärsskriften skall lämnas till
förvaltningsdomstolens registratorskontor inom besvärstiden.
Besvärstid
Besvärsskriften skall tillställas besvärsmyndigheten senast trettio (30) dagar från datum för
beslutet, denna dag inte medräknad. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, ingår därpå följande vardag i
besvärstiden.
Innehållet i besvärsskriften
I besvärsskriften skall anges
 ändringssökandens namn och hemkommun
 postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas
ändringssökanden
 det beslut i vilket ändring söks
 till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
 de grunder på vilka ändring yrkas.
Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan
person har uppgjort besvären, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för
denna person.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.
Bilagor till besvärsskriften
Till besvärsskriften skall fogas
 beslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i original eller kopia
 de handlingar som ändringssökande åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte
redan tidigare har tillställts myndigheten
 fullmakt för ombudet.
Inlämning av besvärsskriften
Besvärsskriften kan lämnas in av ändringssökanden personligen eller av någon som han gett
fullmakt åt. Besvärsskriften kan också på eget ansvar sändas med posten eller genom bud. Om
besvärsskriften postas skall den lämnas in i så god tid att den hinner fram sista dagen av
besvärstiden under ämbetsverkets tjänstetid. Besväret kan lämnas även via förvaltnings- och
specialdomstolarnas e-tjänst https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Be

Rättegångsavgift
För behandling i förvaltningsdomstol uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift på 250 €.
I lagen om domstolsavgifter (1455/2015) stadgas skilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.
Vasa förvaltningsdomstols adress:
Korsholmsesplanaden 43, 4. vån., PB 204, 65101 Vasa
Telefon: 029 56 42780, Telefax 029 56 42760
Öppettid: 8 – 16.15
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi

