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Linda Siltala
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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2020-497
Beslut: MB-2020-318

17.12.2020

Verksamhet
Widmans Kross och Grus
Vestansunda
Gottby
Beslut
Ärendet gällande olaglig hantering av avfall avslutas utan vidare åtgärder.
Motivering
Med anledning av ett till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM,
inkommet klagomål gällande misstänkt felaktig hantering av avfall, utförde
ÅMHM en inspektion på plats. ÅMHM kunde notera att det i täkten fanns
material som enligt villkor 5 i täktens gällande miljötillstånd (MPN-03-53) inte
ska användas som utfyllnad vid avsläntning av täkten. Widmans kross och grus
har heller inte ett miljötillstånd som ger verksamhetsutövaren rätt att ta emot
avfall i enlighet med 29 § i avfallslagen FFS 646/2011 antagen på Åland genom
landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag, avfallslagen.
Avfallet avlägsnades från täkten inom den i föreläggandet utsatta tiden. En faktura
bekräftade att avfallet överlämnats till en godkänd mottagare för ifrågavarande
avfall.
ÅMHM bedömer att de brister som tidigare konstaterats är åtgärdade. ÅMHM
avslutar därmed ärendet utan vidare åtgärder.
Bakgrund
Den 7.8.2020 inkom ett klagomål till ÅMHM som gav misstanke om felaktig
hantering av avfall i täkten som ägs av Widmans kross och grus.
Den 17.8.2020 utförde ÅMHM en inspektion på plats och kunde konstatera att det
vid täkten fanns en mindre hög bestående av papper/kartong samt obehandlade
och målade plankor. Längre ner längs med slänten kunde noteras att det fanns
mera träplankor, betongbitar, material som såg ut att vara trädgårdsavfall,
trädstubbar, papperspåsar, plastavfall och några bildäck. Ett inspektionsprotokoll
med hörande skickades ut. Svar på hörandet inkom den 14.9.2020.
Den 2.11.2020 förelades verksamhetsutövaren att senast den 4.12.2020 avlägsna
plastavfall, pappers- och kartongavfall, träavfall samt bildäck från täkten och köra
det till en godkänd avfallsmottagare.
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Den 3.12.2020 inkom verksamhetsutövaren med en faktura på avfall som körts
bort från täkten och mottagits vid Svinryggens deponi.
Vid ett besök på plats den 7.12.2020 kunde ÅMHM konstatera att det avfall som
ÅMHM förelagt om att ska avlägsnas från täkten var borta. Även ett hinder hade
placerats över vägen för att förhindra dumpning av avfall i täkten.
Avgift
300 €
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.
Inspektion

1 timme

Inspektionsprotokoll

1 timme

Beslut om föreläggande

1 timmar

Beslut om avslut

1 timme

Totalt

4 timmar

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Janne Eriksson
T.f. Sektionschef
Beslutande

Linda Siltala
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
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