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Quickly Tvättcentral Ab
Att: Anders Boström, vd
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Verksamhet
Quickly Tvättcentral Ab
Godbyvägen 6
22100 Mariehamn

Ärende
Ärendet avser revidering av miljötillstånd MPN-03-38/ 17.05.2005 för ett
tvätteri med vatten- och kemtvätt av textilier vid fastigheten på Godbyvägen 6 i
Mariehamn.
Ansökan lämnades till ÅMHM den 29.12.2015 inom utsatt tid. Revidering
ska lämnas i enlighet med 18 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd,
nedan miljöskyddslagen, vilket framgår av befintligt tillstånds giltighet.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM reviderar tillståndsvillkor i miljötillstånd MPN-03-38/ 17.05.2005 för ett
tvätteri med vatten- och kemtvätt av textilier vid fastigheten på Godbyvägen 6 i
Mariehamn.
Miljötillståndets villkor revideras med stöd av 18 § miljöskyddslagen.
Giltighet
Detta tillstånd gäller tillsvidare.
Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 30.06.2028. Om ansökan om revidering av
tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i
enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.
_______________________________________________________________________________________________________________

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 (10)

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
Till underlag för revidering av miljötillståndets villkor krävs inte en
miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt landskapslag (2006:82) om MKB.
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 § miljöskyddslagen

2. Tillståndsinnehavaren ska utse en ansvarig person som har den
kunskap som behövs för att övervaka samtliga arbetsmoment som
utförs 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:
• 55 dB L Aeq dagtid kl. 08-21 helgfri måndag till fredag
• 50 dB L Aeq dagtid kl. 08-17 helgfri lördag
• 45 dB L Aeq övriga tider
24 § punkt a miljöskyddslagen
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4. Verksamhetens maximala produktion får högst vara den teoretiska
mängden 6800 ton/år.
24 § 2 mom. miljöskyddslagen

Kemikalier, avloppsvatten och avfallshantering
5. Kemikalier och kemikalieavfall ska hanteras i enlighet med
informationen om kemikalierna i deras säkerhetsdatablad.
Kemikalier, tvättmedel och flytande avfall av dessa ska förvaras i
behållare som är ändamålsenliga och förvaras så att läckage och spill
förhindras. Vid lagring av större mängder behållare med kemikalier mm
ska tillräckliga skyddsåtgärder såsom invallning, tätt underlag utan
avlopp, låst förvaring vidtas i syfte att förhindra att kemikalieolyckor
uppstår. Spill, olyckstillbud och andra läckage ska kunna stoppas och
samlas upp innan de sprids eller rinner ut i avlopp. Absorberande material
ska alltid finnas lätt tillgängligt i närheten av kemikalielagring och
kemikalieanvändning.
Utrymmen och behållare för kemikalier, tvättmedel och flytande avfall av
dessa ska vara märkta med lagenlig risk- och skyddsinformation i syfte
att personalen ska kunna förebygga olyckor, hantera kemikalierna säkert
och avvärja av kemikalier orsakade faror.
5 §, 24 punkt a och punkt c miljöskyddslagen, CLP förordningen
6. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att det avloppsvatten som uppstår i
verksamheten och som leds in i allmänt avloppsnät inte skadar avloppsnätet, personal som arbetar med avloppsnät eller reningsverk samt att det
inte stör reningsprocessen i kommunalt reningsverk eller minskar slammets
användbarhet. Tungmetaller, nitrifikationshämmande ämnen, olja eller
andra ämnen som i för hög koncentration kan medföra störningar i det
kommunala reningsverkets funktion och ska förhindras att komma in i
avloppsnätet. Sålunda ska utgående avloppsvattens belastning av
potentiellt belastande ämnen kontinuerligt övervakas genom provtagning
och analys.
Representativa vattenprover ska tas på verksamhetens utgående process-/
avloppsvatten. Minst 1 flödesproportionellt prov per år ska tas och
analyseras med avseende på åtminstone; pH, konduktivitet, suspenderade
ämnen (SS), organiskt material som CODCr el Mn och BOD7,ATU, totalfosfor
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(Tot-P), fosfatfosfor (PO4-P), totalkväve (Tot-N) och ammoniumkväve
(NH4-N), klorid (Cl), fluorid (F), opolära alifatiska kolväten, bly (Pb),
kadmium (Cd), koppar (Cu), totalkrom (Cr) och krom 6 (Cr 6+), kvicksilver
(Hg), nickel (Ni), silver (Ag), zink (Zn). Avloppsvattnets pH-värde skall
ligga inom intervallet 6.0 - 10.0. Följande gränsvärden gäller för övriga
parametrar:
Parameter (metaller m.fl.)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Krom (Cr6+)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Silver (Ag)
Zink (Zn)
Sulfat, tiosulfat och sulfit summavärde

Koncentration (mg/l)
0,5
0,01
2,0
1,0
0,1
0,01
0,5
0,2
3,0
400

God internationell laboratoriesed ska iakttas vid provtagningen för att
motverka att proverna förändras mellan tiden för insamling och analys.
Prover ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO/IEC 17025 eller
motsvarande).
26 § miljöskyddslagen

7. Avfallshanteringen ska följa landskapslagen (1981:3) om renhållning
och gällande kommunala föreskrifter samt skötas så att miljöförorening och olägenhet för människors hälsa förhindras. 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 samt beakta speciallagstiftning i fråga om ämnen
som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser. Avfall
ska föras till behandlingsplatser som har myndigheternas tillstånd att
ta emot ifrågavarande avfall och transporteras från anläggningen av
godkända avfallstransportörer.
Vanligt avfall och farligt avfall ska inte blandas sinsemellan om det
inte är nödvändigt för återvinning eller bortförskaffande av avfallet.
4 (10)

Avfall och farligt avfall ska upplagras i för ändamålet lämpliga kärl
som är märkta med innehållet och förvaras på ett skyddat och utmärkt
ställe inomhus eller i utrymme/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

Egenkontroll
8. Egenkontroll ska ske 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. Mottagare av avfallet antecknas också.
Provtagning av avlopps-/processvatten antecknas såsom resultat
och sammanställning av resultat då sådant finns.
Mängden kemikalier som finns i lager samt månatlig/årlig förbrukning
av dem.
Uppgifter om besiktning, underhåll och eventuella reparationer av
olika tekniska konstruktioner som innehåller eller förbrukar
kemikalier. Intyg över köldmediakontroller och service som utförts på
kemtvätt.
Förbrukning av vatten, energi, gas (propan) och perkloretylen m.fl.
Anteckning om driftstörning, olycka eller oavsiktliga utsläpp
till mark, luft eller avloppsvatten.

En rapport ska lämnas till ÅMHM senast den sista februari varje år.
Årsrapporten består av ett sammandrag av uppgifterna från
driftsjournalen.
26 § miljöskyddslagen

Avslutande av verksamhet
9. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa
verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamhet.
5 (10)

Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM, som kan besluta om
sådana undersökningar, åtgärder och försiktighetsmått som krävs vid
avveckling av verksamheten.
24 § d punkten 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-03-38/17.05.2005 som stipulerar att ansökan ska
lämnas senast 31.12.2015. Ansökan inkom till ÅMHM den 29.12.2015.
Revideringen av miljötillståndet innebär att formuleringarna i villkoren förnyats
så de är uppdaterade och tydliga för sökanden, allmänheten och tillsynen hos
ÅMHM. Samtidigt ändrar myndigheten innehållet endast i detta besluts villkor 5,
7 och 9 samt tillför två nya villkor nummer 4 och 8 så att regleringen motsvarar
förutsättningar och bestämmelser i den nya miljöskyddslagen (2008:124), vilken
trädde ikraft 2008. ÅMHM konstaterar att lagstiftningen har skärpts avseende
krav på övervakning och användning av kemikalier i kemikalielagen (FFS
599/2013), antagen på Åland genom landskapslagen (1990:32) om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier samt klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen EG nr
1272/2008). Dessutom gäller för köldmedier statsrådets förordning om underhåll
av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa
fluorerade växthusgaser så kallade ozonförordningen (FFS 452/2009), antagen
genom landskapsförordning (2010:81) om tillämpning i landskapet Åland av
ozonförordningen.
Quickly Tvättcentral Ab, nedan Quickly, är från och med 01.01.2007 helägt av
dotterbolaget Comforta OY som tillhör Lindström koncernen (del av Lindström
Group). Moderbolaget innehar textilservicebolag i hela Europa. Quickly har
genom utförliga dokument påvisat tillräcklig organisation och att de jobbar
ansvarsfullt med sin miljöpåverkan genom att ha utsedda ansvarspersoner, ordna
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utbildning för personalen samt upprätthåller miljöpolicys och certifiering enligt
kvalitetssystem ISO 9001 och ISO 14001. Företaget har således visat på
tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM
konstaterar att Quickly 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 § i samma lag.
Motiveringar till de nya och ändrade villkoren
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
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 om hantering av kemikalier, tvättmedel och avfall
av dessa, vilka krävs enligt speciallagstiftningen och motsvarar de krav på
tillräcklig miljöhänsyn och förebyggande åtgärder som följer av miljöskyddslagen. I villkor 5 har krav på en skälig skyddsnivå vid kemikalie- och
tvättmedelsförvaring samt dess hantering ställts med stöd av 24 § a och c i
miljöskyddslagen.
I villkor 4 fastställer ÅMHM den högsta produktionsmängd som Quickly med
nuvarande kapacitet teoretiskt kan uppnå per år. Villkoret ställs i syfte att kunna
övervaka verksamhetens omfattning. Omfattningen relaterar till de uppgifter om
Quicklys övervakning och förebyggande av utsläpp samt verkliga mängder av
förbrukade kemikalier och dess miljöpåverkan som följer av verksamheten i
enlighet med ansökan. Bestämmelsen om ÅMHM:s möjlighet att ställa villkor
som begränsar produktionsmängd finns i 24 § 2 mom. miljöskyddslagen.
Quickly ansvarar för verksamhetens miljöpåverkan enligt miljöskyddslagens 2 §.
För att uppnå tillräcklig miljöhänsyn, förebygga olägenhet för människors hälsa
utan att denna miljöhänsyn blir oskälig samt i syfte att energianvändningen ska
vara effektiv i enlighet med 4 § miljöskyddslagen har ÅMHM tillfört krav på
egenkontroll i villkor 8. Egenkontrollen eller innehållet i den egenkontroll som
ska ske i verksamheten kan med fördel sammanfalla med de rutiner och
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kvalitetssystem som företaget har uppgett i ansökan. Föreskrifter om egenkontroll
tillförs miljötillståndet i enlighet med 26 § miljöskyddslagen.
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 enligt lagen (1981:3) om
renhållning, nedan renhållningslagen, samt de krav som ställs för hantering enligt
kemikalielagen (FFS 599/2013) och CLP förordningen (EG nr 1272/2008). Därför
ställs krav om tillämpning av bästa tillgängliga teknik vid hantering av specialavfall
från kemikalier och särskild behörighet krävs för att hantera köldmedier. I villkor 7
specificeras 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 fall det har förekommit förorening av mark, andra utsläpp eller miljöpåverkande
verksamhet kan det finnas ett behov att utreda miljökonsekvenser och behovet av
åtgärder vid avslutande av verksamhet. Enligt 24 § punkt d kan villkor innehålla
bestämmelser om åtgärder efter att verksamheten upphört. Vidare föreligger även
förorenarens ansvar enligt 1 § och förbud att förorena mark enligt 5 § i miljöskyddslagen, vilket ska säkerställas genom att företaget meddelar om avslutande
av verksamhet och ÅMHM vid behov kan besluta om att företaget ska vidta
saneringsåtgärder. Om tillståndet inte innehåller tillräckliga bestämmelser för
avslutande kan ÅMHM enligt 34 § miljöskyddslagen besluta om dylika åtgärder i
samband med eller efter avslutande.
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Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med avgiftstabell 1 punkt 12.5
och 12.6 i Ålands landskapsregeringsbeslut (2014:55) om taxa för ÅMHM.
Avgiftens storlek följer av 3 och 5 §§.
Tvätteri (800 e) + kemtvätt (50 % av 800 e)

1200 €

Annonskostnad, delgivning ansökan

380,93 €

Totalt*

1580,93 €

*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

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
Quickly Tvättcentral Ab har ansökt om revidering av miljötillstånd MPN-03-38/
17.05.2005 för ett tvätteri med vatten- och kemtvätt av textilier vid fastigheten på
Godbyvägen 6 i Mariehamn.
Ansökan inkom 29.12.2015 och har kompletterats 24.11.2017, 20.02.2018 samt
23.2.2018.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 27 februari -22 mars 2018 på ÅMHM:s
anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland
27.02.2018. 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
Sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit och ÅMHM har
inte hört Quickly efter delgivningen av ansökan.
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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