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Verksamhet
Ålands Skogsindustrier Ab (Önningebyenheten)
Kyrkvägen 26
22410 Godby

Ärende
Ärendet behandlar en revidering av miljötillstånd MPN-03-37/29.08.2006 för
lastningskaj, sågverksamhet samt träskyddsbehandlingsanläggning i Önningeby,
Jomala kommun.
Ansökan lämnades till ÅMHM den 29.12.2016 inom utsatt tid. Ansökan avser
revidering av gällande miljötillstånd MPN-03-37/29.08.2006 och har fått
diarienr 2016-905.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM reviderar miljötillstånd MPN-03-37/29.08.2006 för lastningskaj,
sågverksamhet samt träskyddsbehandlingsanläggning i Önningeby, Jomala
kommun.
Miljötillståndets villkor revideras med stöd av 18 § miljöskyddslagen.
Giltighet
Detta tillstånd gäller tillsvidare.
Tillståndsinnehavaren ska lämna en ansökan om granskning och revidering av
tillståndsvillkor senast 31.12.2026. Om ansökan om revidering av
tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i
enlighet med 21 § 2 mom. punkt e i miljöskyddslagen.
_______________________________________________________________________________________________________________

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
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Ersättning
ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar
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
Verksamheten är pågående. Till underlag för revidering av miljötillstånd
krävs inte en miljökonsekvensbedömning enligt landskapslag (2006:82)
om miljökonsekvensbedömning.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter
utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:
Allmänt
1. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar
skada eller olägenhet för miljön. Tillståndsinnehavaren ska tillämpa
bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är
ekonomiskt möjligt då verksamhet enligt detta tillstånd utförs.
4 och 4a §§ miljöskyddslagen

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

3. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller
liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
• 50 dB L Aeq dagtid kl. 07-18 helgfri måndag till fredag samt
helgfri lördag
• 45 dB L Aeq övriga tider
24 § punkt a miljöskyddslagen
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4. För området ska finnas en aktuell situationsplan. I situationsplanen ska
olika byggnader, verksamheter eller funktioner tydligt framgå. Vidare
anges plats där avfall hanteras och utsläppspunkter, avloppsbrunnar
grundvattenbrunnar (provtagningsrör) och brandbrunnen.
En ny detaljerad situationsplan enligt ovanstående ska lämnas till
ÅMHM senast 6 månader efter att miljötillståndet vunnit laga kraft.
Ifall tillståndsinnehavaren utför större ändringar, flyttar verksamheter och
byggnader, containrar eller omstrukturerar verksamheten ska situationsplanen
uppdateras och lämnas till ÅMHM.
24 § punkterna a och e miljöskyddslagen

5. Förvaring av kemikalier (bränsle, brännolja m.fl.) i cisterner eller
förvaringskärl ska om cisternen eller kärlet inte genomgår återkommande besiktning, finnas i en invallning eller liknande, dvs. med
underlag och kanter som gör att innehållet inte kan rinna ner i mark eller
vatten. Invallningen ska rymma minst det största cisternen eller
förvaringskärlets volym + 10 % av eventuella ytterligare cisterners eller
förvaringskärls volym.
Vid uppställning av förvaringskärl med kemikalier ska påkörningsskydd
alltid finnas om risk för påkörning föreligger. Förvaringskärl ska vara
stadigt uppställda och placeras i ställ, på pall eller liknande, inte direkt
på underlaget.
Regnskydd eller tak ska finnas som skydd av cisterner och förvaringskärl.
Även droppskydd, spillplåtar eller spilluppsamlingstråg ska finnas på alla
ställen där spill eller läckage kan förväntas, exempelvis vid anslutningsrör,
påfyllning, pump, provtagningsställe, tappställe och avluftningsställen m.fl.
På områden med omfattande oljehantering ska eventuella brunnar vara
anslutna till oljeavskiljare.
24 punkterna a, e och f miljöskyddslagen

6. Behållare med kemikalier, färger eller flytande avfall ska vara
ändamålsenliga och förvaras så att spridning i omgivningen förhindras.
Vid lagring av större mängder behållare med kemikalier (över 5000 liter
kemikalier) ska förvaring av behållare ske i container eller inomhus med
tillräckliga skyddsåtgärder för att förhindra kemikalieolyckor. Utrymmen
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och behållare ska vara märkta med lagenlig risk- och skyddsinformation
för att avvärja av kemikalier orsakade faror. Spill, olyckstillbud och andra
kemikalieläckage ska kunna stoppas och samlas upp innan de avrinner till
omgivande mark, dagvattenbrunnar eller ut i avlopp.
I produktionslokal, verkstad eller lagerutrymme (container) där kemikalier
förvaras får inte golvbrunnar finnas. Absorberande material ska alltid
finnas lätt tillgängligt i närheten av kemikalielagring och -användning.
5 §, 24 punkt a och punkt c miljöskyddslagen, CLP förordningen
7. Avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras enligt prioritetsordningen: förebyggande, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning (t.ex. till energi) samt bortskaffande. Avfall
som omhändertas i verksamheten ska hanteras enligt principen om bästa
tillgängliga teknik. Avfall som bortskaffas får endast lämnas till en av
myndigheterna godkänd mottagare eller transportör för ifrågavarande avfall.
När avfallsmottagare med miljötillstånd saknas ska bortskaffande av avfallet
ordnas på annat behörigt sätt. Tillvägagångssättet ska godkännas av ÅMHM.
Avfall som huvudsakligen utgörs av kartong, papper, plast, glas, metall eller
träavfall och som inte förorenats av kemikalier, vilket då klassar avfallet
som farligt avfall, ska utsorteras som återvinningsmaterial och tas omhand i
återvinningssyfte. Avfallet lämnas till avfallsmottagare med miljötillstånd
vilket följer av renhållningsmyndighetens (kommunens) föreskrifter. Avfall
med producentansvar hanteras skilt från övrigt avfall och ska tas om hand av
producenterna.
Vanligt avfall och farligt avfall ska inte blandas sinsemellan om det inte är
nödvändigt för återvinning eller bortförskaffande av avfallet. Avfall ska i
väntan på bortforsling förvaras i märkta och avsedda behållare samt i
utrymme eller plats utomhus med tak och skydd.
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.
24 § punkt b miljöskyddslagen, 3b §, 4 § och 8a- 8f §§ renhållningslagen
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Blånadsskyddsbehandling
8. Verksamhetsutövaren ska lämna en plan för hur behandlingen av
träprodukter med blånadsskydd kan säkras från utsläpp i miljön genom
att lägga fram en ny utformning av behandlingsanläggningen med
skydd för vätskor och marken från dropp, spill, olyckor och väderpåverkan. Planen ska avse hela anläggningens utformning och förslag
till uppföljande egenkontroll så att kravbestämmelsen avseende allmän
miljöhänsyn uppfylls. Utformningsplanen lämnas till myndigheten för
godkännande innan arbetet med anläggningen påbörjas.
En anläggning som fyller kravbestämmelserna ska tas i bruk senast 15
månader efter att detta tillstånd vunnit laga kraft.
4 §, 5 §, 24 § punkterna a, e och f samt 26 § 4 mom. miljöskyddslagen

Träskyddsbehandlingsanläggning
9. Cylindern för träskyddsbehandling får inte orsaka läckage som kan nå
till mark, luft eller vatten. Periodiska besiktningar av cylindern som
verksamhetsutövaren låter utföra ska dokumenteras och journalföras
enligt villkor om egenkontroll.
24 § punkt e och 26 § miljöskyddslagen

10. Alla ämnen och blandningar, t.ex. träskyddsmedel som används vid
anläggningen ska ha uppdaterade säkerhetsdatablad på svenska.
Förvaring ska ske i en pärm i utrymmen där ämnena eller
blandningarna används.
Endast träskyddsmedel (biocider) som är godkända får användas vid
behandling av träprodukter.
24 § punkt e miljöskyddslagen, CLP förordningen, artikel 17 biocidförordningen (EU nr
528/2012)

11. En modernisering av torkning av impregnerade träprodukter utomhus
måste ske så att kraven för hanteringen fyller kraven för bästa
tillgängliga teknik. Torkningen ska ske under kontrollerade former
under tak så att stänk, dropp och spridning av kemikalier i
omgivningen inte sker. Tak och väggkonstruktion med droppuppsamling som motsvarar en lätt inomhus konstruktion ska vara
färdigställd senast 6 månader efter att detta tillstånd vunnit laga kraft.
5 §, 24 § punkterna a och e miljöskyddslagen
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12. Större driftstörningar, utsläpp av kemikalier eller olyckor som
förorsakar utsläpp till luft, mark eller vatten ska omedelbart tas om
hand genom behövliga åtgärder för att förhindra, avhjälpa och
uppskatta dess omfattning. Dessa händelser ska föras in i journalen
och en kontakt till ÅMHM genast tas för att anmäla händelsen.
24 § punkterna c och d miljöskyddslagen.

Lastningskaj Carlshamn
13. När fartyg anlöper till lastningskajen ska ändamålsenliga mottagningsanordningar och en godkänd avfallsplan finnas för mottagande och
hantering av avfall.
6§ och 7§ landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och
lastrester

Egenkontroll
14. Egenkontroll förs genom att en driftsjournal förs varje månad över
verksamhetens miljöpåverkan. Journalen ska finnas tillgänglig vid
inspektion och åtminstone omfatta följande:
•

•

•
•

•
•

Statistik över typ och mängd av avfall som uppkommer i
verksamheten, både från träförädling och övrig försäljning och
kontorsverksamhet. Mottagare av avfallet antecknas också.
Provtagning av kontrollbrunnar och grundvatten, resultat och
sammanställning av resultaten då sådan finns. Övervakning av
området sker med anledning av sanering och tidigare förorening.
Mängden kemikalier som finns i lager samt förbrukningen av dem.
Uppgifter om besiktning, underhåll och eventuella reparationer av
olika konstruktioner som bränslecisterner, värmepanna,
tryckimpregneringscylinder, blånadsskyddsbehandling och
kemikalieförvaring.
Förbrukning av vatten, olja samt energi m.fl.
Anteckning om driftstörning, olycka eller oavsiktliga utsläpp.

En rapport ska lämnas till ÅMHM senast den sista februari varje år.
Årsrapporten består av ett sammandrag av uppgifterna från driftsjournalen.
26 § miljöskyddslagen
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Avslutande av verksamhet
15. Vid avslutande av verksamhet ska meddelande om avveckling göras
till ÅMHM, som kan föreskriva om undersökningar och åtgärder i
samband med avvecklingen.
34 § miljöskyddslagen

Beslutsmotiveringar
Revidering av villkoren i miljötillståndet
Tillståndsinnehavaren ska ansöka om revidering då miljötillståndet
föreskriver inom vilken tidpunkt en ansökan om granskning och revidering
av tillståndsvillkor senast ska lämnas i enlighet med 18 § landskapslag
(2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen. Revidering av
villkoren i miljötillståndet görs med stöd av kravet på revidering i
befintligt miljötillstånd MPN-03-37/29.08.2006 då ansökan registrerats
hos ÅMHM inom föreskriven tid. Ansökan inkom 29.12.2016 och
miljötillståndet stipulerar senast 31.12.2016.
Revideringen av miljötillståndet innebär att alla villkoren förnyats så att
innehållet i villkoren nu motsvarar förutsättningar och bestämmelser i
den nya miljöskyddslagen, vilken trädde ikraft 2008. Samtidigt ändrar
myndigheten visst innehåll i villkoren för att de ska bli tydligare för
sökanden, allmänheten och tillsynen hos ÅMHM samt för att det behövs
förebyggande åtgärder för att inte riskera negativ miljöpåverkan enligt
miljöskyddslagens kravbestämmelser, den lagstiftning som anges i 10 §
miljöskyddslagen samt de EU-förordningar som gäller på Åland.
ÅMHM konstaterar att lagstiftningen har skärpts avseende krav på hantering
och användning av kemikalier (kemikalielagen FFS 599/2013), tillhandahållande på marknaden och användning av träskyddsmedel (biocidförordningen EU nr 528/2012), förebyggande och säkerhet vid lagring
(kemikaliesäkerhetslag FFS 390/2005) samt klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen, EG nr
1272/2008). Utöver skärpt lagstiftning finns även flertalet rapporter om
användning av bästa tillgängliga metoder, bl.a. för träskyddsbehandlingsanläggningen och behandling av askor, vilka delgivits Ålands
skogsindustrier Ab under beredningen av ärendet.
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Verksamhetsutövaren har genom utförliga dokument påvisat tillräcklig
kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM
konstaterar således att den nya organisationen Ålands skogsindustrier Ab
uppfyller kravet om verksamhetens organisation så att verksamheten kan
skötas i enlighet med 7 § miljöskyddslagen, med iakttagande av den
allmänna miljöhänsyn som avses i 4 och 4a §§ i samma lag.
Motiveringar till villkoren och föreskrifterna
För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräcklig
miljöhänsyn, miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs
tillståndsinnehavaren nödvändiga villkor med nummer 1-15 i detta beslut.
Villkoren föreskrivs i enlighet med miljöskyddslagens 24 och 26 §§.
Det allmänna villkoren 1 och 2 föreskrivs för att i enlighet med de allmänna
kravbestämmelserna i 4 och 4a §§ miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd
och förebygga olägenhet för människors hälsa ska verksamhetsutövaren tillämpa
bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt möjligt
och utse en ansvarig person som kan tillse att miljötillståndets villkor följs.
Verksamhetsutövaren avser att begränsa olägenhet i form av hög ljudnivå
(buller) från verksamheterna genom att arbetet främst kommer att ske under
vardagar kl. 7-18, vilket inte utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under
dygnet. ÅMHM reglerar ljudnivåerna i villkor 3 så att ändamålet med
verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots begränsning av
ljudnivån. Ålands skogsindustrier Ab anhåller om att tillfälliga arbetsuppgifter
får utföras även utöver de normala arbetstiderna varvid ÅMHM reglerat
ljudnivån även för övriga tidpunkter av dygnet.
Enligt villkor 4 ska en aktuell situationsplan finnas för området i syfte att platser
för utsläpp, dess art och mängder (kapacitet) samt tekniska anordningars
placering ska vara kända i syfte att verksamheten ska planera för egenkontroll,
förebygga utsläpp och negativ miljöpåverkan samt minimera olycksrisker.
Villkor 4 ställs med stöd av 24 § punkt a och punkt e miljöskyddslagen.
Enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier (2014/24) gäller kemikalielagen (FFS 599/2013) på
Åland. Enligt samma landskapslags 3a och 3b §§ ska ÅMHM sköta de uppgifter
som ankommer på närings- trafik- och miljöcentralen (NTM centralen) och en
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kommunal myndighet i Finland. Vid sådan hantering av kemikalier som avses i
kemikalielagen, med beaktande av kemikaliernas mängd och farlighet ska
tillräcklig omsorg och försiktighet iakttas. Sålunda ställer ÅMHM likvärdiga
och ändamålsenliga krav i villkor på hantering av kemikalier, vilka krävs enligt
speciallagstiftningen och motsvarar de krav på tillräcklig miljöhänsyn och
förebyggande åtgärder som följer av miljöskyddslagen. De krav som ställs i
villkor 5, 6 och 9 ger en grundläggande skyddsnivå med bästa tillgängliga teknik
som är skälig att kräva vid kemikalieförvaring, hantering och egenkontroll.
Enligt miljöskyddslagens 24 § punkt b kan ÅMHM besluta om villkor rörande
avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall och av avfallets
skadliga verkningar. Bestämmelserna i villkor 7 har moderniserats och reglerar vilka
generella principer för avfallshantering som gäller samt ställer krav om tillämpning
av bästa tillgängliga teknik då avfall hanteras i den egna verksamheten. Därför
fastställer ÅMHM att hanteringen av avfall (askor) från den egna verksamheten ska
ske på ett behörigt sätt som godkänns av ÅMHM innan avfallet bortskaffas. Villkor 7
specificerar också att vid hantering av avfall som uppkommer i verksamheten ska
enligt 3b § 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
hälso- och 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 8d § 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.

I verksamheten hanteras en gammal blånadsskyddsanläggning som står öppen
utomhus och direkt på marken. Anläggningen behöver förbättras för att uppnå
en sådan standard som utgör bästa tillgängliga teknik. Den behöver förbättras så
att oavsiktliga utsläpp, förorening av mark eller olyckor till följd av materialutmattning eller icke övertäckt bassäng, förebyggs. I villkor 8 föreskrivs om att
lämna en plan för hur behandlingen av träprodukter med blånadsskydd kan
säkras från utsläpp i miljön genom en ny utformning av behandlingsanläggningen. Förslaget till utformning ska lämnas till myndigheten innan
arbetet påbörjas och anläggningen med anledning av planen ska tas i bruk inom
15 månader från att tillståndet vunnit laga kraft. Verksamhetsutövaren är skyldig
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att kontrollera verksamhetens utsläpp enligt 26 § miljöskyddslagen. ÅMHM kan
ålägga verksamhetsutövaren att lägga fram en plan för egenkontroll till
tillsynsmyndigheten. Förorening av mark som kan leda till negativ
miljöpåverkan får inte ske genom att ämnen släpps ut i marken enligt 5 §
miljöskyddslagen. Villkoret ställs i syfte att förebygga och begränsa utsläpp
samt minska risken för olyckor när bättre teknik enligt 4a § miljöskyddslagen
finns och skäligen kan krävas.
Träskyddsmedel och liknande produkttyper klassas som biocider då de används
för att skydda trä från och med sågverksstadiet eller träprodukter genom
bekämpning av organismer, inbegripet insekter, som förstör träets kvalitét eller
utseende. Tillhandahållande och användning av biocidprodukter regleras av
Europakommissionen och rådets förordning nr 528/2012. Enligt förordningen
får endast biocidprodukter som är godkända i enlighet med förordningen
användas i verksamheten.
Oavsiktliga utsläpp, förorening av mark eller olyckor till följd av hantering av
impregnerade träprodukter kan förebyggas. Om markförorening sker, ska
verksamhetsutövaren sanera och återställa marken så att negativ miljöpåverkan
undanröjs eller begränsas i så stor utsträckning som möjligt enligt 5 §
miljöskyddslagen. I villkor 11 krävs en modernisering av torkning och förvaring
av träskyddsbehandlade produkter efter träskyddsbehandlingsanläggningen i
förebyggande syfte. Nuvarande torkning sker utomhus i en öppen konstruktion
med tak. En bättre teknik är övertäckning med väggar och fullt väderskyddad
torkning med tätt underlag. Tak- och väggkonstruktion som motsvarar en lätt
inomhuskonstruktion utgör en sådan skälig förbättring av torkningen som
myndigheten kan kräva för tillräcklig miljöhänsyn med beaktande av den bästa
tillgängliga tekniken inom verksamhetsområdet. Konstruktionen ska tas i bruk
inom 6 månader från att tillståndet vunnit laga kraft.
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 villkor 14 att
verksamhetsutövaren ska föra journal månadsvis över verksamheten samt
sammanställa uppgifterna till en sammanfattande årsrapport som ska skickas in
till ÅMHM eller kunna uppvisas på begäran vid tillsyn.
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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 15 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.
Vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer
verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 §
miljöskyddslagen. ÅMHM beslutar om reviderat miljötillstånd med stöd av 18 §
miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som
anges i 10 § miljöskyddslagen.

Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med avgiftstabell 1 punkt 13 i
Ålands landskapsregeringsbeslut (2016:8) om taxa för ÅMHM. Avgiftens storlek
följer av 3 §.
Skogsindustri
Annonskostnad, delgivning ansökan

1600 €
308,76 €

Totalt*
*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

1908,76 €

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Ålands skogsindustrier Ab har ansökt om revidering av miljötillstånd MPN-0337/29.08.2006 för lastningskaj, sågverksamhet samt träskyddsbehandlingsanläggning i Önningeby, Jomala kommun.
Ansökan inkom 29.12.2016 och har kompletterats 03.1.2017, 08.11.2017 och
10.11.2017.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 15 november - 7 december 2017 på
ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland
15.11.2017. 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
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.

12 (12)

