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Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
(ÅMHM)
Att. Mikael Stjämfelt
Norragatan 17
22100 MARIEHAMN

Beslutande

07. 03. 2022

. (bSTS- Lo
Naturvårdsintendent Abrahambon-Davi4 ZL

Utlåtande om förnyat täkttillstånd for bergtäkt, sprängning,
krossning och sortering samt lagring av grus på fastigheterna 43-403-
1-58 och 43-403-1-75 i Kyrkoby, Eckerö kommun

Ärende
ÅMHM begär utlåtande från landskapsregeringens gällande ett förnyat
täkttillstånd i Kyrkoby, Eckerö kommun.

Beslut

Miljöbyrån beslutar framföra följande:

- Man bör från ÅMHM:s sida överväga en prövning av verksamheten.
Vid besök till området 1.2.2022 kunde konstateras att man inte har

utnyttjat förevarande tillstånd fullt ut. Det konstateras även på basis av
ansökan att man ämnar expandera täktområdet från det som gavs tillstånd
till 2005. På dessa grunder bör man pröva huruvida ökad aktivitet i
området kan riskera orsaka olägenheter för närmiljön.

- Det finns tre dokumenterade lagskyddade arter i området som riskerar
påverkas negativt i samband med fortsättande och expansion av
täktverksamhet: vanlig groda, padda och pudrad kärrtrollslända. Före
miljöbyrån kan ta närmare ställning till täktplanema bör dessa arter
inventeras för att man ska kunna avgränsa deras habitat. Eftersom
föreslaget täktområde innefattar mark bredvid Lillfladan ska även detta
område inventeras. Samtliga arter är direkt beroende av att vattenområdet
väster om täkten inte påverkas negativt. Det är därför viktigt att man från
verksamhetsutövarens sida ser till att vattnet inte påverkas i samband med
användning av området. Bland annat måste man säkerställa att fordonen
som används vid verksamheten har uppställningsytor som hindrar att olja
eller andra kemikalier kan läcka ut eller att verksamheten inte riskerar

orsaka övergödning av omkringliggande vattenområden. I inlämnad
ansökan saknas information om verksamhetens risker gällande
närliggande vattenmiljö samt försiktighetsåtgärder man vidtar för att
minska dessa. Om man ska kunna bedriva verksamhet i enlighet med 14 §

Postadress

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Åland

Telefon

(018)25000
Telefax

(018)19155
E-post
registrator@regeringen.ax

Webb

www.regeringen.ax

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman



Sidnr

2(2)

landskapslag (1998:82) om naturvård så måste man säkerställa att de
fridlysta arterna i området inte tar skada i samband med verksamheten.

Tillämpade lagrum
14 § landskapslag (1998:82) om naturvård
2 § landskapsfbrordning (1998:113) om natuvård

Ändringssökande
Ändring av beslutet kan sökas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Bilagor
Besvärsanvisning.

För kännedom

Maija Häggblom, härst.



Besvärsanvisning

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i det hos högsta
förvaltningsdomstolen genom skriftliga besvär. Besvär kan anföras av den som beslutet avser
eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar.

Besvärstid

Besvär ska anföras skriftligt inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Närmare
information om hur besvärstiden beräknas finns på omstående sida.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften ska uppges:

■  ändringssökandens namn och kontaktuppgifter, inklusive uppgifter om hemkommun
samt postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till
ärendet kan sändas

■  det beslut i vilket ändring söks

■  redogörelse över till vilka delar ändring söks i beslutet, vilka ändringar som yrkas
samt grundema för yrkandena.

Om ändringssökandens talan förs av dennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon
annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och
hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska
underteckna besvärsskriften.

Bilagor til! besvärsskriften

Till besvärsskriften ska fogas:

•  det överklagade beslutet, i original eller som kopia,
■  intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden

har börjat,

■  de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa
inte redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen och

■  fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt

rättsbiträde.

Inlämning av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen på adressen
Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS, eller elektroniskt på adressen
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Besvärsförfarandet kan även i sin helhet skötas

elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolamas e-tjänst, se närmare information om e-
tjänsten på adressen wvyw.regerineen.ax/besvar

Avgifter
Rättegångsavgiften till högsta förvaltningsdomstolen är 510 euro. I lagen om domstolsavgifter
(FFS 1455/2015) finns bestämmelser om de fall då avgift inte tas ut. Närmare upplysningar
om avgifterna lämnas av högsta förvaltningsdomstolen.



Närmare information om hur besvärstiden beräknas

Besvärsskriften ska inlämnas inom 30 dagar från datumet då mottagaren fatt del av beslutet.

Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista

dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj. Julafton,

midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter besvärstiden också följande vardag.

Dagen for delgivningen beräknas på följande sätt:

■  Offentlig delgivning - Om beslutet har delgivits via offentlig delgivning anses

mottagaren ha fatt del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet publicerades

på myndighetens elektroniska anslagstavla.

■  Vanlig delgivning - Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fatt

del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat

visas.

■  Bevislig delgivning - Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår

datumet for då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har

överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen

då mottagaren fatt del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över

delgivningen.

■ Mellanhandsdelgivning - Om beslutet inte har lämnats direkt till mottagaren eller

dennes lagliga företrädare eller ombud anses mottagaren ha fatt del av beslutet den

tredje dagen efter den dag som framgår av delgivningsbeviset.

■  Vanlig elektronisk delgivning - Om beslutet delgivits som ett elektroniskt meddelande

anses mottagaren ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes,

om inte något annat visas.

■  Bevislig elektronisk delgivning - Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett

elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fatt del av beslutet när det har hämtats

från den länk som myndigheten anvisat.

Besvärsskriften ska vara inlämnad till högsta förvaltningsdomstolen senast kl. 16.15 på

besvärstidens sista dag. Denna tidsfrist gäller även besvär som skickas via förvaltnings-

och specialdomstolamas e-tjänst eller per e-post.


