ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Prövningsnämnden
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel. växel (018) 528 600, Fax. (018) 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax / www.amhm.ax

B E S L UT
Beslut nummer

Diarienummer

ÅMH-Pn 33/12 2010-0038
Beslutsdatum

14.11.2012

Sökanden
Svinryggens Deponi Ab
Hammarlandsvägen 817
22130 Gottby

Ärende
Ansökan avser tillstånd för verksamhet med deponering av icke
farligt avfall vid anläggningen på fastigheterna Karlskog R:nr 2:8
och Myran R:nr 2:10 i Ödanböle, Jomala.
Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § landskapslag (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, då verksamheten förutsätter
tillstånd enligt 28b § 1 mom. landskapslag (1981:3) om renhållning,
nedan renhållningslagen.
Beslut om avskrivning
ÅMHM avskriver ärendet i samråd med Svinryggens Deponi Ab
eftersom bolaget återtagit sin ansökan om miljötillstånd och lämnar
ärendet utan prövning.
Beslutsmotiveringar
Svinryggens Deponi Ab meddelar till ÅMHM den 8 oktober 2012
att de inte längre söker om miljötillstånd för en ny deponi för icke
farligt avfall på fastigheterna Karlskog R:nr 2:8 och Myran R:nr
2:10 i Ödanböle, Jomala. ÅMHM avskriver därmed ärendet i
samråd med sökanden.
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Avgift
I enlighet med § 14 i Ålands landskapsregerings beslut (2012:6) om taxa för
ÅMHM uppbärs en behandlingsavgift för ärenden som inkommit före taxans
ikraftträdande enligt gällande taxa vid registreringen av ärendet. Enligt 7 § i
gällande taxa uttas en sådan andel av avgiften som motsvarar arbetsinsatsen
som gjorts med stöd av 3 § och övriga kostnader som tillkommit med stöd
av 4 §. I ärende har en komplettering beretts av ÅMHM med en arbetstid om
14h.
Faktureras:
Miljötillstånd för deponi, beredning i 14h å 20 €/h

280,00

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Karlsson
Prövningsnämnden

Föredragande Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör

Bilaga 1

ÄRENDEHANTERING
Ansökan
Svinryggen Deponi Ab har inlämnat en ansökan om miljötillstånd för en
deponi för icke farligt avfall vid befintlig anläggning i Ödanböle, Jomala.
Ärendet har kompletterats av sökanden 25.05.2010. ÅMHM har begärt
komplettering 12.07.2012.
Delgivning av ansökan
Ansökan har inte delgivits offentligt.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under
tiden 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.

