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KÖZLEMÉNY
Előzetes vizsgálati 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 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az SZ-Energy Kft
Iván község külterületén (028, 032/1, 0146/2, 098, 0107/3, 0107/2, 083/2, 096, 098, 0501/13,
0501/8, 046/4, 0138, 0135, 0103, 0105, 0101/2, 068/1, 071, 0492/1, 0492/3, 0523/8, 0523/4,
0505/3, 0501/14, 0482/12, 0465/3, 0455/34, 0455/40, 0455/37, 0426/24, 0426/31-32,
0426/28, 015/4, 0100, 0503, 04689) szélerőmű-park telepítését tervezi. A szélerőmű-park tervezett névleges összteljesítménye maximálisan 115 MW.
Az SZ-Energy Kft (Iván, Fő u. 84.) mint befektető felkérte a MTC -Meteorologie Consulting
GmbH (A-7000 Ausztria, Eisenstadt, Technologiezentrum, Marktstrasse 3.) tanulmány készítésére. Az MTC megbízásából a MEGATERRA Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft (Budapest, Herman Ottó u. 15.). elkészítette és hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás
előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti üggyel 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 119. szoba Tel.: 94/506-719
2.) A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelentésének napja: 2008. augusztus 18.
3.) A beruházással érintett terület Iván község külterületén található. A tervezett szélerőműpark vonalától (a legközelebbi tervezett turbinát figyelembe véve) a legközelebbi védendő objektum (Iván település legközelebbi lakóháza) 1200 m-re található.
A létesítendő szélerőmű-park területén a beruházó a következő szélerőmű-típusokat kívánja
telepíteni:
ENERCON E-82 típusú (2MW); LEITWIND LTW77 típusú (1,5MW); NORDEX N100 típuTel.: (94) 506–700
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sú (2,5 MW) valamint VESTAS V90 típusú (2MW).
A tervek szerint összesen 46 db szélturbina kerül telepítésre.
Az erőműpark névleges összteljesítménye a várható típus választás függvényében 115 MW,
92 MW, illetve 69 MW.
A tervezett szélerőmű-park környezetbarát áramtermelése révén hozzájárul a megújuló energiaforrások hasznosítási arányának növeléséhez.
A szélerőmű által termelt villamos energia földkábelen keresztül jut majd a közüzemi hálózatba.
4.) A szélerőművek telepítési helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének felügyelőségi honlapon történő megjelentésétől számított huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet
tenni.
5.) Az eljárás során a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában
a következő döntéseket hozhatja:
„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat
eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya
alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;
dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat
előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt – annak kézhezvételekor haladéktalanul, de legalább 3 napon belül – tegyék közszemlére és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a
helyben szokásos módon is közzétegyék.
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely a Iván, Simaság, Sajtoskál, Újkér Körjegyzőségeken, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
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Kapja:
1. Iván-Csáfordjánosfa-Csér-Pusztacsalád Községek Körjegyzősége 9374. Iván,
Főu. 84.
2. Simaság-Nemesládony-Tompaládony Községek Körjegyzősége 9633. Simaság,
Szabadság u. 18.
3. Sajtoskál-Lócs-Iklanberény Községek Körjegyzősége 9632. Sajtoskál, Petőfi u.
21.
4. Újkér Község Jegyzője 9472. Újkér, Csíkos u. 4.

Szombathely, 2008. augusztus 15.
Bencsics Attila sk.
osztályvezető
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