MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2016-894
Beslut: ÅMH-Pn 14/18
Instans: Prövningsnämnden

21.11.2018

Ålands Motorklubb r.f.
Att:
Pb 1962
22111 Mariehamn

Verksamhet
Ålands Motorklubb r.f. (ÅMK)
Pb 1962
22111 Mariehamn

Ärende
Ansökan avser revidering av villkor i miljötillstånd för befintlig
motorsportverksamhet samt viss utökad verksamhet gällande övningsraksträcka
och halkbana.
Tillståndsplikt föreligger enligt 17 § landskapslag (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM reviderar villkoren i miljötillstånd för befintlig motorsportverksamhet
samt beviljar tillstånd för utökad verksamhet gällande övningsraksträcka och
halkbana.
Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. landskapslagen (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.
Giltighet
Detta tillstånd gäller tillsvidare och ersätter i sin helhet miljötillstånd MPN-03-59
samt myndighetsbeslut ÅMH-Mb 119/10 för motorcrossbana.
Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2029. Om ansökan om revidering
av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i
enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.
Ersättning
ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar
_______________________________________________________________________________________________________________

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax
www.amhm.ax

1(11)

att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att
verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för
ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.
Miljökonsekvensbedömning
ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i
enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2018:33) om
miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. Till underlag för detta
beslut krävs inte en MKB.
Villkor och föreskrifter
Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade
med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:
Allmänt
1. Tillståndshavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar
skada eller olägenhet för miljön. Tillståndshavaren ska tillämpa bästa
tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt
möjligt då verksamhet enligt detta tillstånd utförs.
5 § miljöskyddslagen

2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap
som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt
detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndshavaren ska
till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid
byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen

3. Ljudnivån för verksamheten får inte överstiga 55 dB(A) uppmätt som
ekvivalent ljudnivå utomhus vid fast boende samt utomhus vid
befintlig byggnad för fritidsboende.
Ljudnivån avser hela verksamhetsperioden per dygn så som den anges
i villkor nedan. I de fall verksamhet som alstrar ljud pågår endast en
del av perioden eller bullret är intermittent ska den ekvivalenta
ljudnivån mätas eller beräknas för den tid under vilken den bullrande
verksamheten pågår. Ekvivalentnivån tillämpas då på den mest
bullrande timmen.
Undantag gäller för ”bullerdagar” enligt villkor 5 nedan.
24 § miljöskyddslagen
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4. Folkrace- och motocrossbanorna får användas för tränings- och
tävlingsverksamhet under följande tider:
• Tre valfria vardagar per vecka kl. 10.00-21.00,
undantaget dag före helgdag
• Lördag samt dag före helgdag kl. 10.00-18.00
• 15 valfria söndagar per år kl 10.00-18.00
Tillståndshavaren skall tillse att tillträde med motorfordon till banorna
övriga tider förhindras.
24 § miljöskyddslagen

5. Reaktionsövningsbana för accelerationstävlingar/
accelerationsraksträcka får användas enligt nedan för tränings- och
tävlingsverksamhet som riskerar orsaka buller överskridande 55
dB(A)T15 uppmätt som ekvivalent ljudnivå under en tidsperiod om 15
minuter. Ljudnivån får dock inte överskrida 75 dB(AF)max som
maximal ljudnivå hos närboende. Bullergränsvärden gäller utomhus
vid fast boende samt befintlig byggnad för fritidsboende.
Verksamhet med ”bullerdagar” kan bedrivas följande tider under
säsongen april till oktober:
• 8 st valfria vardagar kl. 10.00-21.00,
undantaget dag före helgdag
24 § miljöskyddslagen

6. Tillståndshavaren ska vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och
grundvatten skyddas från förorening.
Eventuellt oljespill eller andra läckage av bränsle eller kemikalier ska
omedelbart saneras. För det ändamålet ska det finnas tillgänglig
saneringsutrustning.
Depåområden för folkrace, motocross och accelerationssträcka ska ha
hårdgjord yta med avrinning via oljeavskiljare. Alternativt ska annan
metod med tillräckligt skydd mot förorening av mark och grundvatten
användas.
Accelerationsraksträckan ska konstrueras så att eventuella läckage av
bränsle eller oljor inte avrinner direkt i utfallsdike. Vattnet från
depåområden och accelerationsraksträckan med hårdgjorda ytor ska
uppsamlas och avledas via oljeavskiljare.
24 § c, e och f punkterna miljöskyddslagen

7. Förbindelsevägen mellan motorcrossbanan och depåområdet öster om
skjutbanan ska stängas av med låst grind eller bom som även
förhindrar passage med motorcykel. Skyltar som varnar för
skjutbaneområde ska finnas vid grindar/bommar.
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Förbindelsevägen får användas endast undantagsvis efter
överenskommelse med Lemlands jaktvårdsförening.
24 § f punkten miljöskyddslagen

8. Kemikalier ska lagras, hanteras och användas så att eventuellt spill
eller läckage inte kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat
sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska
bruk föranleder.
All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till
kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera
eventuella olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de
använda kemikalierna ska finnas lätt tillgängliga i lokalen. Utrustning
för uppsamling av eventuellt spill eller läckage ska finnas tillgängligt
på anläggningen.
Alla kemikalier ska förvaras i täta, förslutna och ändamålsenliga kärl
så att risk för förorening av miljön eller risk för människors hälsa
förhindras. Kemikalier ska förvaras avskilt och vara placerade så att
behållare inte riskerar att skadas, välta, utsättas för extrema
temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas samt att läckage
till avlopp ej sker.
Vid anläggningen får endast sådana kemikalier användas som är
tillåtna enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om kemikalier. Kemikalier som används
inom verksamheten ska antecknas i driftjournal enligt instruktion 12.
4 och 5 §§ samt 24 § punkt e) miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § 1 mom. vattenlagen

9. Avfallshanteringen ska följa landskapslagen om renhållning (1981:3)
och gällande kommunala föreskrifter samt skötas så att
miljöförorening och olägenhet för människors hälsa förhindras.
Följande prioritetsordning ska iakttas för hantering av det avfall som
uppstår i verksamheten:
• förebyggande,
• förberedelse för återanvändning,
• materialåtervinning,
• annan återvinning såsom exempelvis energiåtervinning
samt
• bortskaffande.
Allt avfall och farligt avfall ska upplagras i för ändamålet lämpliga
och märkta kärl och transporteras av myndigheterna godkänd
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transportör samt i övrigt hanteras med omsorg enligt bästa tillgängliga
teknik så att risken för miljöförorening minimeras.
Avfall ska klassificeras i enlighet med den förteckning över de
vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 §
landskapsförordningen (2011:74) om renhållning. Avfallskoden från
förteckningen ska användas vid bortförskaffandet och journalföring i
verksamheten. De avfall som har asterisk (*) i förteckningen är farligt
avfall, om inte annat har beslutats i något enskilt fall.
Allt avfall ska föras till behandlingsplatser som har myndigheternas
tillstånd att ta emot ifrågavarande avfall.
24 § b punkten miljöskyddslagen, 8a - 9 §§ och 13 § renhållningslagen

10. Avloppsvattnet från toalett skall ledas till sluten tank, kommunalt
avloppsnät eller behandlas med alternativ godkänd metod.
Gråvatten ska uppsamlas och hanteras enligt ovan alternativt
behandlas med annan lämplig metod. Vid utökad eller förändrad
verksamhet avseende avloppsanläggningar krävs nytt tillstånd från
behörig myndighet.
4 och 5 §§ samt 24 § b och e punkterna miljöskyddslagen

11. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda
anläggningar och anordningar. Tillståndshavaren ska föra driftjournal.
Journalen ska finnas tillgänglig vid anläggningen och uppvisas på
begäran av inspektionspersonal. I driftjournalen ska antecknas:
•
•
•

•
•
•

Antal tränings- och tävlingstillfällen som utgör ”bullerdagar”
på accelerationsraksträckan
Lagrade och förbrukade mängder kemikalier
Avfallsmängder redovisat med den klassificering och de
koder som finns i Miljöministeriets förordning (FFS
1129/2001)
Kontroll och tömning av oljeavskiljare
Tömningar av slutna tankar
Eventuella tillbud och deras orsak samt vidtagna
korrigerande och förebyggande åtgärder.

26 § miljöskyddslagen

12. Vid avslutande av verksamhet ska ansökan om avveckling göras till
ÅMHM senast 6 månader innan verksamheten avser upphöra.
Ansökan om avveckling ska innehålla en plan/beskrivning av hur
avvecklingen ska ske och vad som eventuellt lämnas kvar och vad som
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återställs. Vidare ska redovisas vilka avfallstyper och -mängder som
finns eller uppstår i samband med avvecklingen samt hur de tas om
hand. Ansökan ska även innehålla en bedömning av eventuell
förorening av mark samt huruvida behov av sanering föreligger samt
en plan för hur saneringen ska gå till.
Myndigheten kan föreskriva om ytterligare undersökningar och
åtgärder i samband med avvecklingen.
34 § miljöskyddslagen

Beslutsmotiveringar
Verksamheterna och dess placering
Ålands Motorklubb r.f. (ÅMK) bedriver motorsportverksamhet på fastighet
417-419-2-46 samt del av fastighet 417-406-1-27, vilka är belägna på
oplanerat område.
ÅMK avser nu att utöka verksamheten genom att bygga en
accelerationsraksträcka om 350 m för att träna reaktionssnabbhet och
provkörning av bilar o motorcyklar. Möjligen kan juniorer köra tävlingar.
Planerad körriktning är från norr mot söder.
Närmaste bostadshus finns söder om banområdet på ca 800 – 1000 m
avstånd, beroende på utgångspunkt för mätningen.
Allmänna innehållsmotiveringar
ÅMHM har gjort en tillåtlighetsbedömning av verksamheterna samt
granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att
då tillståndshavaren vid utförandet av verksamheten förfar i enlighet med
ansökan och iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte
leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 §, a till g punkterna i
miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 §
miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning
som anges i 10 § miljöskyddslagen.
Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig
kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM
konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens
organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.
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Detaljerade innehållsmotiveringar
För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagen
uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa
åläggs tillståndshavaren nödvändiga villkor 1 och 2 om miljöhänsyn i form
av allmänna villkor om bland annat tillämpande av bästa tillgängliga teknik
och att utse en ansvarig person för att se till att verksamheten bedrivs enligt
detta miljötillstånd. Villkoren föreskrivs i enlighet med miljöskyddslagens
24 och 26 §§.
Den mest betydande miljöpåverkan för allmänheten av Ålands Motorklubbs
verksamhet i Vessingsboda är buller. I syfte att minimera risk för negativ
miljöpåverkan anger ÅMHM i villkor 3 högsta tillåtna ekvivalenta
bullernivån som ska gälla hos närboende. Bullergränsvärdet gäller all
verksamhet som bedrivs av ÅMK och utgör grunden för tillåten
bullerbelastning. Villkoret ges med stöd av a punkten 24 §
miljöskyddslagen.
Vissa delverksamheter är av den karaktären att ett medelbullergränsvärde
inte är funktionellt och tillräckligt. För att minimera risk för negativ
miljöpåverkan som inte är ringa ges villkor 4 och 5 med stöd av a punkten
24 § miljöskyddslagen om verksamhetstider och begränsning av
verksamhetsdagar för utförande av delverksamheter. Villkor 4 för folkrace
och motorcross är oförändrat jämfört med tidigare tillstånd. Vid folkrace och
motorcross sker körning runt en bana i ett visst antal varv per träning eller
tävling. Banorna är av terrängbanetyp med olika höjdförhållanden, underlag
och kurvor. Detta gör att det dels skapas ett grundljud som är tämligen
konstant under körtiden men dels också ett ljud som varierar i intensitet då
acceleration och inbromsningar sker omväxlande på banorna.
Den nya planerade verksamheten med övningsraksträcka för
accelerationstävlingar och övning av reaktionsförmåga orsakar en annan
sorts buller med högre ljudtryck men under korta intervall. Ofta rör det sig
om någon eller några sekunder i gången för varje start. Den totala
bansträckan beräknas bli ca 350 m och av dessa är det högst ca 100 m som
kan köras maximalt medan resterande krävs för inbromsning. Syftet är alltså
att öva reaktionssnabbhet och startmoment och ger en möjlighet att testa
fordon. Det buller som uppstår är mera av impulskaraktär jämfört med
folkrace och motorcross. Villkor 5 utgör därmed en form av undantag från
det generella bullervillkoret villkor 3. Villkor 5 tillåter bullerhändelser med
högre ljudtryck, som riskerar utgöra negativ miljöpåverkan. Eftersom direkt
tillämpningsbara bullerdämpande åtgärder inte finns begränsar myndigheten
istället antalet avvikande bullerförekomster på årsbasis och anger
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verksamhetstider i syfte att minimera negativ miljöpåverkan för närboende.
Samtidigt anges en maximalljudnivå som gäller hos närboende under dessa
tillfällen. Enligt 2 mom. 24 § miljöskyddslagen kan myndigheten om det
trots utfärdade villkor krävs besluta om begränsning av produktionen, i detta
fallet antalet bullerhändelser över 55 dB.
Det är förbjudet att förorena mark och grundvatten. Enligt 5 § miljöskyddslagen får ämnen och avfall inte lämnas eller släppas ut i marken så att
marken förorenas på ett sätt som kan leda till negativ miljöpåverkan.
ÅMHM ger därför med stöd av 24 § c, e och f punkterna i miljöskyddslagen
villkor 6 med krav om förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder och beredskap
vid oförutsedda händelser.
Motocrossbanan är belägen norr om resterande verksamhet och avskiljs av
ett markområde var skjutbaneverksamhet pågår. Öster om skjutbanan, d.v.s.
i skjutbanans skjutriktning, finns en väg som förbinder motocrossbanan
direkt med depåområdet. I syfte att förhindra olägenhet för människors hälsa
inkluderas med stöd av 24 § f punkten i miljöskyddslagen villkor 7 gällande
säkerheten i förhållande till skjutbanan.
Kemikalier ska hanteras så att de inte kan förorena mark, luft eller vatten
enligt de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagens 4 och 5 §§.
Med stöd av e punkten 24 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen
utfärdar ÅMHM villkor 8 om hantering av kemikalier inom verksamheten.
Enligt miljöskyddslagens 24 § punkt b kan prövningsmyndigheten besluta
om villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av
avfall och av avfallets skadliga verkningar. Villkor 9 anger att vid hantering
av avfall som uppkommer i verksamheten ska enligt 3b § landskapslag
(1981:3) om renhållning, nedan renhållningslagen, beaktas prioritetsordningen förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning (t.ex. till energi) samt bortskaffande. Olika
typer av avfall ska insamlas, sorteras och hållas avskilda från varandra i alla
skeden av hanteringen, i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälsooch miljörisker samt ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt
enligt 8c § renhållningslagen. Vidare ska enligt samma lag allt avfall
separeras och återvinnas om det är tekniskt möjligt. Enligt 8 d §
renhållningslagen får olika typer av farligt avfall inte spädas ut eller blandas
sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, utom i det fall det är
nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet och det kan göras
utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller miljön.
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Avloppsvatten får inte släppas ut okontrollerat utan måste hanteras på
miljömässigt korrekt sätt så att mark och grundvatten inte förorenas. Idag
finns endast toalett som är ansluten till sluten tank. Avloppsanläggningar
upp till 25 personekvivalenter (pe) är kommunal behörighet enligt 4 §
landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd. I händelse av att
avloppsverksamheten utökas eller ändras väsentligt ska
verksamhetsutövaren i god tid före kontakta Lemlands kommun, alternativt
ÅMHM beroende på antalet personekvivalenter. Villkor 10 ges med stöd av
24 § b och e punkterna i miljöskyddslagen.
Verksamhetsutövaren ska enligt 7 § miljöskyddslagen ha tillräcklig kunskap
om verksamhetens miljöpåverkan och om möjligheterna att förebygga och
begränsa dess negativa miljöpåverkan. Ett stöd för detta är egenkontroll av
verksamheten. ÅMHM föreskriver med stöd av 26 § miljöskyddslagen i
föreskrift 11 att verksamhetsutövaren ska föra driftjournal över
verksamheten samt sammanställa uppgifterna till en lättfattlig årsrapport
som ska finnas tillgänglig på anläggningen och kunna skickas in till
tillsynsmyndigheten på begäran.
På grund av svårigheter att i samband med prövningen bedöma eventuell
påverkan på miljön och därmed behov av åtgärder vid avslutande av
verksamhet utfärdas inga specifika instruktioner för detta. Om tillståndet inte
innehåller tillräckliga bestämmelser för avslutande kan ÅMHM enligt 34 §
miljöskyddslagen besluta om dylika åtgärder i samband med eller efter
avslutande. Med villkor 12 avses att verksamhetsutövaren vid avslutande av
verksamheten ska ansöka om tillstånd för avslutande för att myndigheten ska
kunna göra en bedömning av huruvida det behövs undersökningar,
saneringsåtgärder eller andra försiktighetsmått i samband med avslutandet.
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Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 15 § i Ålands
landskapsregeringsbeslut (2018:2) om taxa för ÅMHM. Dvs avgift debiteras
enligt gällande taxa år 2016.
14.1 Utomhus belägen motorsportbana

800 €

Annonskostnad, delgivning ansökan

132,67€

Totalt*

932,67 €

*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Ålands Motorklubb har ansökt om revidering av villkor i miljötillstånd för
befintlig motorsportverksamhet samt viss utökad verksamhet gällande
övningsraksträcka och halkbana.
Ansökan inkom 22.12.2016 och har kompletterats 8.3.2017 och 13.3.2018.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 1 - 22 oktober 2018 på ÅMHM:s
anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland
1.10.2018. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra
sig över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Bemötande
ÅMHM har inte hört Ålands Motorklubb då ärendet inte tillförts material av
annan än sökanden. Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte
inkommit.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid
framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på
internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att
sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.
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