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KÖZLEMÉNY
Környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárás megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet- továbbiakban Kormányrendelet - 8. §. (1) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Zala Hőerőmű Kft. Söjtör külterületén 19,9 MW villamos teljesítményű szalmatüzelésű erőmű létesítését tervezi.
A Zala Hőerőmű Kft. kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás egységes környezethasználati engedély kérelemmel összevont, módosított környezeti hatástanulmányát az összevont eljárás lefolytatása céljából.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése és a Kormányrendelet 8. §. (1) bekezdése értelmében a fenti ügygyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba Tel.: 94/506-719
2.) A Zala Hőerőmű Kft. kérelmére az előzetes vizsgálatban hozott 83-1/8/2007. számon módosított 83-1/6/2007. számú határozatunkban valamint a Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak alapján felügyelőségünk a csökkentett villamos kapacitással (19,9 MWe) tervezett erőmű
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárását
2008.július 3-án megindította.
3.) Az elsősorban gabonaszalma tüzelésű, villamos energia termelésre szolgáló hőerőművet
Söjtör község külterületén, a 0335/3-5, 0336, 0337/3, 0338, 0339/2 hrsz. alatti területeken tervezik megépíteni. Az erőmű gőztermelő berendezése egy 56,84 MW hőteljesítményű gőzkazán, melyhez 1 db légszennyező pontforrás tartozik. Az erőmű nyersanyag ellátásához Söjtör
település 30 km-es vonzáskörzetében mintegy 25-30 ezer ha szántóterületen lévő biomassza
betakarítására van szükség. Az erőmű éves tüzelőanyag igénye kb. 108 ezer tonna.
Az erőmű által termelt villamos energia 120 kV-os földkábelen keresztül jut az országos hálózatba.
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4.) A tevékenység hatásterülete az erőműtől számított 1640 m sugarú kör által határolt terület.
5.) A Kormányrendelet 12-15.§-ai szerinti, országhatáron átterjedő környezeti hatásokra irányuló eljárás hatóságunknál nincs folyamatban.
6.) Az eljárás megindításával egyidejűleg a kérelem és mellékletei megküldésre kerülnek a telepítési hely szerinti Söjtör-Pusztaszentlászló Körjegyzőség Jegyzőjének, továbbá a kérelem
és a közérthető összefoglalása megküldésre kerül a feltételezetten érintett Bak, Baktüttös és
Tófej települések jegyzőjéhez azzal, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül
gondoskodjon a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő
közhírré tételéről. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama 30 nap, melyen belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
7.) A felügyelőség a Kormányrendelet 24. § (9) bekezdése alapján hozott döntése alapján
a) egységes környezethasználati engedélyt ad ki,
b) elutasítja a kérelmet.
Ezen közlemény valamint a kérelem és mellékletei, illetve a közérthető összefoglaló megtekinthető Söjtör-Pusztaszentlászló Községek Körjegyzőségén, Bak-Sárhida Községek Körjegyzőségén, Tófej-Baktüttös-Pusztaederics Községek Körjegyzőségén, illetőleg a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen
és időpontban.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba
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A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
Kapja:
-

Söjtör-Pusztaszentlászló Községek Körjegyzősége (8897 Söjtör, Petőfi u. 2.)
Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)
Tófej-Baktüttös-Pusztaederics Községek Körjegyzősége (8946 Tófej, Rákóczi u. 48.)
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