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MYNDIGHETSBESLUT
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19.01.2022

Verksamhet
Gödselhantering
Ödkarby
Beslut
ÅMHM beviljar sökanden undantag för lagring av all gödsel i egen gödselstad
enligt 5 § i Ålands landskapsregerings beslut (2016:41) om begränsning av
utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket, nitratbeslutet.
Nitratbeslutet som bifogas detta beslut ska följas till alla delar. Observera speciellt
5 § samt bilaga 1. Utsläpp till vatten ska förhindras.
Motivering
Enligt 5 § 4 mom. nitratbeslutet är ett undantag från storleken för en gödselstad
möjligt bl.a. om gödseln lagras i vederbörligen anlagda och täckta gödselstukor,
förutsatt att lagringen sker enligt förfaringssätt i bilaga 1 och att utsläpp till vatten
kan förhindras.
Uppgifterna i den inkomna underrättelsen är förenliga med nitratbeslutet.
Bakgrund
Sökanden har inkommit med underrättelse om undantag för lagring av all gödsel i
egen gödselstad 18.01.2022. Gården har nöt i en omfattning av cirka 62
djurenheter. Behovet av stuklagring är för ca 300 m3 djupströbädd. Sökanden
planerar att anlägga gödselstukan på arrenderad mark i Ringsböle, Jomala
kommun. Stukans placering framgår av den karta som har bifogats underrättelsen.
Gödseln myllas ned i området under våren 2022.
Information
ÅMHM vill informera om att lagring av gödsel endast i undantagsfall ska ske i
form av stuka och att en årlig anläggning av gödselstukor på samma plats bör
undvikas.
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Avgift
För beslutet uppbärs en avgift om 195 euro enligt avgiftstabell 1 i Ålands
landskapsregerings beslut (2021:164) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ann-Sofi Wikingson
Miljöskyddsinspektör
Beslutande

Bilagor
1. Ålands landskapsregerings beslut (2016:41) om begränsning av utsläpp i
vatten av nitrater från jordbruket
2. Besvärsanvisning
3. Faktura (ej vid e-faktura)
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