
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet MILJÖTILLSTÅND 
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Ansökningsblankett A 
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601         
E-post: kansliet@amhm.ax  
Hemsida: www.amhm.ax 
  

  
Ansökan kan lämnas in elektroniskt på 
ovanstående e-postadress. Ifylles av alla 
sökanden. 
 
Diarienummer - ifylles av myndigheten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan avser: 

 Ny verksamhet 

 Utökning eller förändring av befintlig verksamhet 

 Förnyande av miljötillstånd 

 Revidering av tillståndsvillkor 

 
Tidigare miljötillstånd: 

   Miljötillstånd finns, nr       

Tillståndet är giltigt t o m       .      .   20      

A. Uppgifter om sökanden 
 
1.1 Kontakt uppgifter / Företagets uppgifter 

Namn:       

Adress:       

Post nr:       Postort:       

Telefon:       E-post       
 
1.2 Kontaktperson om annan än sökanden 

Namn:       

Adress:       

Post nr:       Postort:       

Telefon:       E-post       
 
1.3 Om sökanden inte är en privatperson lämnas  

FO-nummer:       
 
2 Uppgifter om sökandens organisation och sakkunskap avseende miljöansvar 

      
 
 
 

Ålands landskapsregering

Strandgatan 37

22 100 Mariehamn

25000

Björn Ekblom

Strandgatan 37

0457 526 7030 bjorn.ekblom@regeringen.ax

01450276-7

ÅLR, myndighetsansvar för infrastrukturen på Åland
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3. Uppgifter om sökandens ekonomi (se kapitel F. Förteckning över uppgifter som skall bifogas ansökan) 

Bilaga nr:      

B. Uppgifter om den verksamhet/åtgärd som ansökan avser 
 
4.1 Ange verksamhetens art och omfattning 

      

Metodbeskrivning bifogas , bilaga nr:      Situationsplan bifogas  , se bilaga nr:      
 
4.2 Om ansökan avser utökning/förändring av befintlig verksamhet beskriv vilken ändring som avses 

      

Metodbeskrivning bifogas , bilaga nr:      Situationsplan bifogas  , se bilaga nr:      
 
5. Uppgift om verksamhetens inledande och eventuella avslutande 

Tidpunkt för verksamhetens inledande     .    .      Fortgående verksamhet 

Tidpunkt för verksamhetens avslutande      .    .     
 
6. Detaljer om verksamhetstider, varaktighet och eventuell säsongsbundenhet 

      
 
 
 

 Redovisas på ÅLR:s hemsida under fliken för ekonomi: Årsredovisn. 2019 (248 sidor)

Utfyllnad av tryckbankar och utbytande av bakmateriel i befintlig vägkropp till lättbank i enlighet 
med bifogade handlingar.

1 9 2021

15 4 2022

Vägen kommer att vara avstäng för allmän trafik under byggtiden. Färjetrafiken läggs om och 
det gamla färjfästet på östra sida Torsholma används under byggnadstiden. Engånsåtgärd.
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7. Ange om verksamheten eller åtgärden sker i yrkesmässig verksamhet 

Ansökan avser yrkesmässig verksamhet  

 icke yrkesmässig verksamhet  
 
8. Beskriv den teknik eller metod som används för utförande av verksamheten 

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     

C. Uppgifter om platsen för verksamheten/åtgärden: 
 
9. Fastighetsbeteckning 

Enligt lantmäteriets fastighetsregister:        -       -       -      
 
10. Karta över platsen för verksamhet (se kapitel F. Förteckning över uppgifter som skall bifogas ansökan) 

Karta bifogas:  Ja bilaga nr:     
 
11. Situationsplan över platsen för verksamhet med markerade utsläppspunkter  
(se kapitel F. Förteckning över uppgifter som skall bifogas ansökan) 

Karta bifogas:  Ja bilaga nr:     
 
12-13. Beskriv naturförhållanden och eventuella kulturvärden på platsen och i dess omgivning 

      
Känner inte till om det finns eventuella kulturvärden på platsen   
 
14. Ange avstånd till närmaste fast- eller fritidsboende 

Boende:       Avstånd:       
 
15. Uppgifter om övrig verksamhet i närområdet, typ och avstånd anges  

Typ:       Avstånd:                m 

Typ:       Avstånd:                m 

Typ:       Avstånd:                m 

Materialutbyte och utfyllnad av mottryckbankar sker med entreprenadmaskiner.

1

35 895 0 852

2

1

Allmän landsväg nr 752, sjöbank och bro
Se utlåtanden från kulturbyrån och fiskeribyrån (Bilaga 3 och 4)
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16. Uppgifter om sökandens möjligheter till alternativ placering av verksamheten 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:     

D. Uppgifter om verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan 

17. Påverkan på vatten 
(använd tilläggsblankett 17 B vid ansökan om förfogande över annans egendom, 17 C vid ansökan om 
vattenuttag samt 17 D vid ansökan om muddring) 
 
Ange om verksamheten har inverkan på 

 Fiskebeståndet och möjligheten att bedriva fiske 

 Samfärdsel 

 Rekreationsmöjligheter, naturskönhet, kulturvärden och trivsel i omgivningen 

 Möjlighet att bedriva annan verksamhet i området 

 Annan påverkan? Vilken?       

17.1 Vattenföretag 
Avser verksamheten bortledande, byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning, 
rensning eller liknande åtgärd i vatten? 

 Nej (gå vidare till punkt 17.2 nedan) 

 Ja verksamheten avser:       
 

Sker verksamheten på samfälld strand?  Ja  Nej 

Sker verksamheten på samfällt vatten?  Ja  Nej 
 
Innehar sökanden rådighet över det erforderliga området? 

 Ja Dokument som verifierar rådigheten bifogas i bilaga nr:     

 Nej Ansökan om förfogande över området söks hos kommunen (enl. 123 § byggnadslagen) 

 Nej Anhåller om förfogande över annans område   (fyll i blankett 17B) 
 
Ange om verksamheten ingår i någon dikes-, avlopps- eller bevattningssammanslutning 

 Nej       

 Ja Vilken sammanslutning:       

Finns ej

Grumling av vatten

Utfyllnad av tryckbankar  totalt ca 1750 m2

5
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17.2 Utsläpp till vatten 
(vid utsläpp av avloppsvatten se kapitel 21.Avlopp) 
 
Uppgifter om art och omfattning av de utsläpp av ämnen verksamheten kan förorsaka i vatten  

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:     
 
Ange användningsområde för ovan nämnda ämnen 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       
 
Vilka försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för utsläpp i vatten av de ämnen som 
används i verksamheten? Finns förutsättningar att använda alternativa ämnen/kemikalier? 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       

18. Utsläpp i mark 
(vid utsläpp av avloppsvatten se kapitel 21.Avlopp) 
 
18.1 Ange art och omfattning av de utsläpp av ämnen som verksamheten kan förorsaka i mark 

      
      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       

Kemikalieinformation bifogas:  Ja bilaga nr:       
 
 
 

Grumling av vatten

Bergbanksutfyllnad (Mottrycksbankar). Utbredning enligt bilaga 1 ca 1750 m2

Verksamheten är planerad  att bedrivas inom tidsramen 1 september 2021- 15.4 2022, varför 
inga åtgärder behövs ss. anläggande av gardiner för att motverka grumling eller motsvarande 
åtgärder.
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18.2 Uppgifter om användningsområde för de olika ämnena 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       
 
18.3 Vilka försiktighetsåtgärder vidtas för att minska risken för utsläpp i mark av de ämnen som 
används i verksamheten? Finns förutsättningar att använda alternativa ämnen/kemikalier? 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       

19. Utsläpp i luft 
 
19.1 Ange slag av ämnen och mängder som förbrukas och ger utsläpp till luft (halogener, flyktiga 
organiska kolväten s.k. VOC m.fl.) 

Ämne:       Mängd:                   (ton alt. kg/h alt. g/m3) 

Ämne:       Mängd:                   (ton alt. kg/h alt. g/m3) 

Ämne:       Mängd:                   (ton alt. kg/h alt. g/m3) 

 

Kemikalieinformation bifogas:  ja bilaga nr:       
 
19.2 Uppgifter om användningsområde för de olika ämnen som avgår till luft 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       
 
 
 
 

Sprängsten i sjön som mottrycksbank

Alternativ finns inte
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19.3 Vilka försiktighetsåtgärder/anläggning kommer att användas för att minska utsläpp av 
ämnen till luft? Finns förutsättningar att använda alternativa ämnen/kemikalier 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       

20. Buller, lukt, skakningar eller annan liknande miljöpåverkan 
 
20.1 Uppgifter om art och omfattning av buller, lukt och skakningar eller annan miljöpåverkan 

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     
 
20.2 Vilka försiktighetsåtgärder/anläggningar kommer att användas för att minska buller eller 
annan miljöpåverkan på omgivningen? 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       

21. Avlopp  
(använd tilläggsblankett 21.B vid ansökan om avloppsanläggning över 50 pe) 
 
21.1 Inkoppling till kommunalt avlopp 

 Kommunalt avlopp är anslutet till reningsverk:       

 Kommunal avloppsanslutning är möjlig. Avtal om inkoppling bifogas i bilaga nr:        

 Detaljer om avloppslösning bifogas (i punkt 21.2 eller i tilläggsblankett 21 B) 

 Åtminstone anläggningens utformning, kapacitet, reningsgrad samt belastning skall anges nedan 
 
 

Buller och avgaser från entreprenadmaskiner/fartyg under byggnadstiden
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21.2 Information om avloppsvattnet och anläggningen. Ange mängder och omhändertagande  

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     

22. Avfall 
(använd tilläggsblankett 22.B vid ansökan om avfallsanläggning) 
 
22.1 Uppgifter om avfall. Ange typ, mängd, hantering av avfall som uppkommer i verksamheten 

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     

23. Råvaror, kemikalier och bränsle 
23.1 Uppgifter om de råvaror, bränsle, kemikalier och övriga ämnen som förekommer i 
verksamheten, avseende art, mängd, hantering, förbrukning och förvaring 

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     

24. Vatten och energianvändning 
24.1 Uppgifter om vattenförbrukning och energianvändning 

Vatten:       liter eller kbm per år 

El:       kWh per år 

Övrigt:       

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsritning bifogas  ja bilaga      
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E. Egenkontroll av verksamheten 
 
25. Uppgifter om teknik/metoder (enligt principen om bästa tillgängliga teknik) som används för att 
minska verksamhetens miljöpåverkan 

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     
 
26. Förslag till skyddsåtgärder/försiktighetsmått och kontrollprogram 

      

Metodbeskrivning bifogas:  ja bilaga nr:     Situationsplan bifogas  ja bilaga nr:     
 
27. Provtagnings- eller mätresultat från tidigare utförd övervakning och kontroll 

      

Mer uppgifter bifogas:  Ja bilaga nr:       

 

Underskrift 
 

Ort:        Datum:       

              

 Underskrift + namnförtydligande  Ombuds underskrift + namnförtydligande 
(fullmakt skall bifogas) 
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F. Förteckning över uppgifter som skall fogas till ansökan 
 

 
 
28. Sökande som inte ger sin frivilliga fullmakt (nedan) till att miljö- och 
hälsoskyddsmyndigheten inhämtar uppgifter om sakägare skall istället lämna 
förteckning över sakägare i form av utdrag och karta från lantmäteribyrån. Sakägare är 
den vars rätt eller skyldighet berörs. Förteckningens omfattning beror på det enskilda 
ärendets karaktär. Myndigheten arbetar efter följande riktlinjer: 
 

1. Sakägare är alla rågrannar till den fastighet på vilken verksamheten finns eller 
kommer att anläggas om risk finns för att anläggningen kan leda till störning. 

2. Sakägare är generellt alla fastighetsägare i en o,5-1 km radie från landverksamhet 
dock beroende på verksamhetens omfattning och omgivningsstörning. 

3. Sakägare är alla vattenägare och strandägare inom en 2 km radie från 
utsläppspunkt i vatten. En kilometer kan användas vid speciellt små utsläpp. I 
ärenden som inte berör direkta utsläpp kan andra riktlinjer följas.  

4. För kablar, rör, farleder eller liknande i vattendrag gäller generellt att sakägare är 
alla vars vatten- eller strandområde direkt berörs av verksamheten. 

 
 Frivillig fullmakt (ifylles alltid) 
 Undertecknad ger härmed sin tillåtelse till att miljö- och hälsoskyddsmyndigheten å 

dennes vägnar beställer förteckning över sakägare i form av utdrag och karta från 
lantmäteribyrån. Kostnaden betalas av sökanden genom att den adderas till avgiften för 
beslutet. Kryssa i ja eller nej nedan. Vid nej bifogas egen lantmäteriförteckning enligt 
ovan. 

  Ja  Nej 
 

 
 
29. Kopia av tillstånd som beviljats verksamheten/åtgärden och som är relevanta för 
prövning av miljötillstånd. 

 
 

 
30. Till ansökan som avser ny verksamhet skall lämnas uppgifter från kommunen om 
vilka plan eller byggnadsbestämmelser som gäller för området. 

 
 

 
31. Uppgifter om sökandens ekonomi, exempelvis kopia av årsredovisning. Uppgifterna 
används för bedömning av solvens. (Ange bilagans nummer under punkt 3 i blanketten) 

 
 

 
32. Till ansökan som avser arbete eller anläggning i vatten skall fogas uppgifter som 
styrker sökandens rådighet över berörda vattenområden eller att de som har rådighet 
över området givit sitt medgivande till vattenföretaget1. 

 
 

 
33. Karta i tillräckligt detaljerad skala av vilken framgår platsen för verksamheten eller 
åtgärden. (Ange bilagans nummer under punkt 10 i blanketten) 

 
 

 
34. Situationsplan över platsen för verksamheten/åtgärden inklusive uppgifter om    
eventuella utsläppspunkter. (Ange bilagans nummer under punkt 11 i blanketten) 

 

                                                 
1 Gäller ej om sökanden har anhållit om tillstånd till att förfoga över annans egendom enligt 6 kap. 8 § vattenlagen. 


