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MILJÖTILLSTÅND 

Ärende: 2021-770 

Beslut: ÅMH-Pn 3/23 

Instans: Prövningsnämnden 

 

Ålands landskapsregering 

Infrastrukturavdelningen 

Pb 1060 

22111 Mariehamn 

18.01.2023 

Verksamhet 

Mellanlagringsplats för uppbruten asfalt 

Fastighet 170-430-2-26 Vestansunda 

Jomala 

Ärende 

Detta ärende 2021-770 avser revidering av miljötillstånd ÅMH-Pn 25/16 från 

14.12.2016 för en offentlig anläggning för mellanlagring av vanligt och farligt 

avfall inklusive jord och stenmaterial på del av fastigheten Staffans 170-430-2-26 

Vestansunda i Jomala. Infrastrukturavdelningen förbereder även återanvändning 

av massorna på området genom att sortera och tillfälligt krossa massor. 

Tillståndsplikt föreligger enligt 17 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, 

nedan miljöskyddslagen. Revidering sker med anledning av 18 § 3 mom. 

miljöskyddslagen, vilket framgår av giltigheten för miljötillstånd ÅMH-Pn 25/16. 

Beslut  

Miljötillstånd 

ÅMHM beslutar att revidering av tillståndsvillkor för befintlig anläggning för 

mellanlagring av avfall och farligt avfall inklusive jord och stenmaterial på en del 

av fastigheten Staffans 170-430-2-26 i Vestansunda i Jomala inte behöver 

genomföras. Beslut ÅMH-Pn 25/16 fortsätter därmed gälla i oförändrad form. 

ÅMHM beslutar om revidering av tillståndsvillkor med stöd av 22 § miljöskydds-

lagen. 

Giltighet 

Detta tillstånd gäller tillsvidare. 

Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och revidering av 

tillståndsvillkor med 5 års intervaller. Ansökan om revidering av villkoren i 

miljötillstånd ÅMH-Pn 25/16 ska lämnas på nytt senast 01.03.2028. 

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 
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verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för 

ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Villkor och föreskrifter 

Tillståndshavaren ska följa villkor och föreskrifter såsom de stadgats i beslut 

ÅMH-Pn 25/16 den 14.12.2016. 

Förändringar i lagstiftning 

Laghänvisningarna för vissa villkor i miljötillståndet är inte korrekta på grund av 

förändringar i lagstiftningen. Dessa förändringar har inte påverkat relevansen i de 

fastställda villkoren. Följande lagar, förordningar och bestämmelser har ändrats: 

- Landskapslagen (1981:3) om renhållning ersätts med Finlands avfallslag (FFS 

646/2011), vilken är antagen på Åland genom landskapslag (2018:83) om 

tillämpning av rikets avfallslag.  

- Bestämmelsen i 2 § Ålands landskapsregeringsbeslut (1998:92) återfinns 

numera i 2 § LF (2018:90) om avfall.  

Beslutsmotiveringar 

Allmänna innehållsmotiveringar 

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering har inlämnat en ansökan 

22.11.2021 om granskning av miljötillstånd i god tid innan 01.12.2021 i enlighet 

med bestämmelse i beslut ÅMH-Pn 25/16 från 14.12.2016. Revideringen avser 

miljötillstånd för en befintlig offentlig anläggning för mellanlagring av avfall och 

farligt avfall inklusive jord och stenmaterial på del av fastigheten Staffans 170-

430-2-26 Vestansunda i Jomala. Verksamhetsutövaren har inte ansökt om någon 

utökning eller förändring av befintlig verksamhet. Situationsplan från 05.03.2010 

gäller fortfarande för verksamheten på området. 

Infrastrukturavdelningen har i ansökan beskrivit att samma förutsättningar 

avseende innehållet i villkoren i miljötillstånd ÅMH-Pn 25/16 råder och de kan 

hållas inom ramen för verksamheten. 

Miljöskyddslagen anger i 22 § bestämmelser för revidering av villkor i 

miljötillstånd. Enligt 1 mom. kan prövningsmyndigheten besluta att revidering av 

tillståndsvillkor, som gäller annan verksamhet än sådan som är tillståndspliktig 

enligt direktiv 2010/75/EG, inte behöver göras om revideringen är uppenbart 

onödig. 

ÅMHM har i samband med den regelbundna tillsynen och årsrapporter 

kontrollerat att villkor i tillståndet följs. Verksamhetsutövaren följer sitt 
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egenkontrollprogram, vilket godkänts av ÅMHM 20.09.2017 och provtar 

utgående lakvatten, sediment i dammen och utgående vatten samt ett kärr i 

omgivningen. Åtgärder med anledning av provtagningen har inte behövts. 

Resultaten från provtagningen år 2022 visar att lakvattnet endast innehåller 

mindre mängder metaller och saknar både olje- och PAH-föroreningar vid 

provtagningstillfället. Även lakvatten i diken uppströms och nedströms har 

liknande resultat. I sedimenten i dammen förekommer föroreningar i form av 

alifater och olika PAH:er (PAH-M, PAH-H) och både cancerogena och icke 

cancerogena ämnen. Sedimenten klassas sålunda som farligt avfall då de grävs 

upp och ersätts med nytt material. I bassängen förekommer rikligt med rötter och 

det visar på en icke toxisk miljö för växtflora men de ska samtidigt inte få ta över 

dammen så att dess funktion för retention av lakvatten och separering försämras. 

Åtgärder kan vidtas enligt gällande villkor och bestämmelser.  

Verksamhetsutövaren önskar inte någon ändring av villkor och innehållet i 

villkoren följer även den nyare lagstiftning som tillkommit sedan beslutet togs, se 

avsnittet ”förändringar i lagstiftning” ovan. ÅMHM beslutar efter genomgång av 

verksamheten att revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 25/16 

inte genomförs. En tidpunkt för inlämning av ansökan för nästa revidering 

fastställs i detta beslut till senast den 01.03.2028. Ansökan ska inlämnas till 

ÅMHM inom föreskriven tid för att inte riskera att miljötillståndet upphör att 

gälla i enlighet med 21 § punkt e i miljöskyddslagen. 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med bilaga 3 § i Ålands 

landskapsregeringsbeslut (2021:124) om taxa för ÅMHM. Avgiften specificeras i 

bilaga 1, avgiftstabell 1;  

Revideringsbeslut utan ändring i villkor, instruktioner eller föreskrifter  292 € 

Besvär 

Besvärsanvisning bifogas.  

Beslutet justeras omedelbart. 

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 

 

Ulrika Sandell-Boman      Erica Sjöström 

Prövningsnämnden       Miljöskyddsinspektör 

Beslutande        Föredragande 

Bilagor 

1. Ärendehantering 

2. Besvärsanvisning 
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Ärendehantering 

Ansökan 

Infrastrukturnämnden vid Ålands landskapsregering har ansökt om revidering av 

miljötillstånd ÅMH-Pn 25/16 från 14.12.2016. Revideringen avser miljötillstånd 

för en befintlig offentlig anläggning för mellanlagring av vanligt och farligt avfall 

inklusive jord och stenmaterial på del av fastigheten Staffans 170-430-2-26 

Vestansunda i Jomala. Ansökan ska göras i enlighet med giltigheten för befintligt 

miljötillstånd. 

Ansökan inkom 22.11.2021. 

Meddelande om ansökan 

Meddelande om ansökan enligt 16 § i landskapslag (2008:124) om miljöskydd 

tillsammans med ärendets handlingar har varit tillgängliga på ÅMHM:s 

elektroniska anslagstavla och i myndighetens reception på Norragatan 17 under 

tiden 8.12 - 30.12.2022. I meddelandet framgick att envar har rätt att skriftligen 

yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid. 

Yttranden 

Inte några yttranden har inkommit under tiden för det elektroniska meddelandet. 

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 

ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan 

anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 


