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Ann-Sofi Wikingson
Tel: (0)18 - 528 631

MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2019-853
Beslut: MB-2020-129

13.05.2020

Verksamhet
Möskatsvägen
Kungsö
Beslut
Ärendet gällande lagring av gödsel avslutas utan vidare åtgärder.
Motivering
ÅMHM initierade ett ärende på grund av brister i den djurhållande verksamheten.
Två högar med djupströbäddar lagrades direkt på mark utanför fårhuset och
därmed inte i enlighet med 4 och 5 §§ i Ålands landskapsregerings beslut
(2016:41) om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket,
nitratbeslutet. Gödseln var otäckt och låg nära diken på gården.
Gödseln är inte längre kvar på gården, utan är placerad på en egen åker i form av
stuka. Verksamhetsutövaren har för närvarande ingen djurhållning.
ÅMHM bedömer att bristen som tidigare konstaterats är åtgärdad och avslutar
ärendet.
Information om stuklagring
Stuklagringen behöver inte anmälas till ÅMHM, men stukan ska anläggas i
enlighet med bilaga 1 i nitratbeslutet. Bilagan bifogas med beslutet. Gödseln från
stukan ska spridas på en åker senast 31.10.2020. Allt skräp som finns i stukan ska
plockas bort och föras till godkänd mottagare.
Bakgrund
Den 19.11.2019 initierade ÅMHM ett ärende gällande brister i gödselhantering.
En begäran om förklaring skickades 21.11.2019.
Svar på skrivelse inkom 05.12.2019.
Inspektion utfördes 16.12.2019 och inspektionsprotokoll med hörande skickades
29.01.2020. Inga tillägg eller invändningar har meddelats myndigheten under
hörandetiden.
Information om gödselstuka inkom 20.04.2020. ÅMHM inspekterade gården och
gödselstukan den 21.04.2020.
Samtal med verksamhetsutövaren 22.04.2020.
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Avgift
262,50 €
För handläggning av föreläggandet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad
timme enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:99) om taxa
för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Begäran om förklaring

0,5 timme

Inspektion

0,5 timme

Inspektionsprotokoll

1 timme

Uppföljande inspektion

0,5 timme

Beslut om avslut

1 timme

Totalt

3,5 timmar

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ann-Sofi Wikingson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande
Bilagor
1. Bilaga 1, Nitratbeslutet (2016:41)
2. Besvärsanvisning
3. Faktura
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