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Tárgy: A Raaba Tech Kft. által Söjtör
külterületén lévő
ingatlanokra tervezett
napelemes kiserőmű előzetes vizsgálati
eljárása – Közlemény
Melléklet: 1 pld. közlemény

A Raaba Tech Kft. (9700 Szombathely, Hóvirág u. 9.) megbízásából eljáró KALKULUS 2004 Kft. (9700
Szombathely, Március 15. tér 2.) 2016. október 12-én benyújtotta a Söjtör külterületén lévő ingatlanokra
tervezett napelemes kiserőmű előzetes vizsgálati dokumentációját.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5.
§-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívom, hogy haladéktalanul, de
legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben
szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d)
pontjára – a közzétételt követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.
A közzététel időpontja a Főosztály honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő megjelenés napja:
2016. október 25.
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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KÖZLEMÉNY
A Raaba Tech Kft. által Söjtör külterületén lévő ingatlanokra tervezett napelemes kiserőmű
előzetes vizsgálatának megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Raaba Tech Kft. (9700
Szombathely, Hóvirág u. 9.) megbízásából eljáró KALKULUS 2004 Kft. (9700 Szombathely, Március 15.
tér 2.) 2016. október 12-én benyújtotta Főosztályunkra a Söjtör külterületén lévő ingatlanokra tervezett
napelemes kiserőmű előzetes vizsgálati dokumentációját.
A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltak figyelembe vételével előzetes
vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506 700, e-mail:
nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.
Kérelem és mellékleteinek elérési helye:
www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei
Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Főosztály hirdetőtábláján, illetve honlapján
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő megjelenésének napja: 2016. október 25.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d)
pontjára – a közzétételt követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.
A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti üggyel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgyának rövid ismertetése
A Raaba-Tech Kft. a Söjtör, külterület 0335/4, 0335/5, 0337/3 és 0339/2 hrsz. alatti területre 3,5 MW
csúcsteljesítményű, elektromos hálózatra csatolt napelemes kiserőmú telepítését tervezi.
A kiserőmű területén fogadó állomás létesül kapcsoló berendezéssel. A kapcsoló berendezésből
indulnak a betápláló kábelek, amelyek egy-egy transzformátor illetve inverter állomásba kapcsolódnak,
melyekbe a napelem füzérek bekötésre kerülnek.
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A tervezett létesítéssel érintett telkek összes területe 41806 m . A tervezett napelemes kiserőmű illetve a
kapcsolódó létesítmények gyakorlatilag a telek teljes területét érintik.
Vélelmezett hatásterület
A kivitelezés során a munkagépek által okozott levegőterhelés hatásterülete 25 méter, lakott területeket
nem érint. A szállítási tevékenység hatásterülete az útvonalak középvonalától számított 24 méter, ezt
követően a légszennyezettség a maximális érték 5 %-ára csökken. A kivitelezés befejezése után mindkét
terhelés megszűnik, üzemeléskor légszennyező hatások nem lépnek fel.

A kivitelezéssel érintett területhez legközelebb lévő zajtól védendő terület távolsága 400 méter. A
kivitelezés során zajvédelmi szempontból határérték túllépés nem várható, a határérték jellemzőem már
a beruházással érintett telek határán teljesül.
Üzemelés során a beépíteni tervezett transzformátorok jelentenek állandó zajforrást, azonban
hatásterületük a telekhatáron belül marad.
Az ügy irataiba való betekintés rendje
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Főosztályon és a tevékenység telepítési helye szerinti
település jegyzőjénél lehet betekinteni.
Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a
nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási időben az eljárás során keletkezett iratokba – az eljárás
bármely szakaszában – betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében
másolatot kérhet.
A Főosztály ügyfélfogadási ideje és helye:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 118. szoba
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:30 – 12:00
Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek: 8:30 – 12:00
A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást
kapni.
A Ket. 28/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a hatóság postai úton, telefaxon,
személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, elektronikus úton, szóban és telefonon
tart kapcsolatot az ügyféllel.
Az eljárás eredményeként meghozható döntések
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Főosztály az alábbi döntéseket hozhatja:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy
a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
aa) 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,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá
sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési
engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével
írja elő.”

Szombathely, 2016. október 24.
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