MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2013-1025
Beslut: ÅMH-Pn 16/20
Instans: Prövningsnämnden

25.11.2020

Rundbergs Bil & Service Ab
Att: Daniel Rundberg
PB 1235
22 111 Mariehamn

Verksamhet
Rundbergs Bil & Service Ab
Lager och omlastningsstation för flytande bränsle
Långnäs
Lumparland

Ärende
Ansökan avser nytt miljötillstånd för ett befintligt lager för flytande bränsle
(diesel, brännolja m.fl.) i byggnad med 8 stycken dubbelmantlade tankar om 90
m3 vardera och fristående mindre behållare om högst 30 m3 för brännbara
vätskor samt omlastningsstation på egen fastighet Stenen Rnr. 1:77 i Klemetsby,
Lumparland. Beslut om miljötillstånd MPN-03-27 av den 25.03.2004 gäller
fram tills nytt beslut om miljötillstånd vinner laga kraft.
Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § 2 mom. punkt f i landskapslag
(2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen, då Rundbergs Bil &
Service Ab har ansökt om nytt miljötillstånd för befintlig verksamhet.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beviljar tillstånd för fortsatt verksamhet med befintligt lager för flytande
bränsle i byggnad med 8 stycken bränslecisterner om 90 m3 vardera och
omlastningsstation med tillhörande utrustning för påfyllnad, tömning och
gasåtervinning. Därtill får mindre förvaring i behållare av brännbara vätskor om
högst 30 m3 finnas på området.
Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.
Giltighet
Detta tillstånd gäller tillsvidare.
Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 30.11.2030.
_______________________________________________________________________________________________________________
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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
verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för
ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.
Miljökonsekvensbedömning
Sedan 1 september 2018 gäller en ny landskapslag (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. ÅMHM har övervägt
behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 § i
landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning. Till
underlag för detta beslut krävs inte en MKB.
Villkor och föreskrifter
Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade
med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:
Allmänt
1. Rundbergs Bil & Service Ab är ansvariga för att verksamheten inte
förorsakar skada eller olägenhet för miljön. Tillståndshavaren ska
tillämpa bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är
ekonomiskt möjligt då verksamhet enligt detta tillstånd utförs.
5 § miljöskyddslagen

2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap
som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt
detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndshavaren ska
till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid
byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen

3. Området för verksamhet ska utmärkas tydligt samt skyddas med
omgivande inhägnad för att förhindra att obehöriga personer kan
beträda området och föranleda olyckor på området.
24 § punkt c miljöskyddslagen
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4. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller
liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
• 55 dB L Aeq dagtid kl. 06-16 helgfri måndag till fredag samt
helgfri lördag
• 45 dB L Aeq övriga tider
24 § punkt a miljöskyddslagen

5. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa
verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten.
Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva
om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt vid behov
pröva verksamheten om eventuell sanering med anledning av
förorenad mark på området så kräver.
24 § punkt d miljöskyddslagen

Lagerverksamheten
6. Med detta tillstånd får högst 750 m3 flytande bränsle och andra
brännbara vätskor lagras i cisterner eller behållare på området vid ett
och samma tillfälle.
24 § punkt a miljöskyddslagen

7. Brännbara vätskor samt andra kemikalier som förvaras inomhus ska
hållas i separata utrymmen eller skåp som är märkta. Om förvaringen
sker utanför invallningsområdet ska det finnas tillräckliga skydd för att
hindra spridning till omgivningen vid normal hantering av vätskorna och
olyckstillbud såsom läckageskydd, skyddande ventilering, säkrat avlopp
så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas.
Det får inte finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme där brännbara vätskor
eller kemikalier förvaras om de inte leds till avloppslös uppsamlingsbrunn eller oljeavskiljare innan utlopp.
24 § punkt b miljöskyddslagen

8. Cisterner med tillhörande utrustning som förvaras utomhus ska
underhållas och skötas kontinuerligt samt hållas i användbart skick.
Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning
för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt för att
snabbt kunna begränsa följderna av ofrivilliga utsläpp på området.
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Olyckor där brännbara vätskor läcker ut i omgivningen ska omedelbart
rapporteras till ÅMHM. Om misstanke uppkommer att omgivningen
förorenas av spillvatten, ytavrinning eller fast avfall från anläggningen
ska företaget underrätta ÅMHM och vidta åtgärder för att avhjälpa
miljöföroreningen i samråd med ÅMHM.
24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 4 kap. 7 - 8 §§ vattenlagen

9. Vid uppställning av förvaringskärl och behållare utomhus ska
påkörningsskydd alltid finnas om risk för påkörning föreligger.
Förvaringskärl ska vara stadigt uppställda och placeras i ställ, på pall
eller liknande, inte direkt på underlaget på grund av korrosionsrisk.
Regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av förvaringskärl och
behållare utomhus. Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller
liknande anordningar ska finnas på alla ställen där spill eller läckage
kan förväntas, som exempelvis vid anslutningsrör, påfyllningspumpar
och tappställen.
24 § punkt e miljöskyddslagen

10. Oljeavskiljare ska finnas för verksamheten och vara av klass 1 med
koalescensfilter som har ett utsläpp av olja på maximalt 5 mg/l vid test
enligt SS-EN 858-1. Oljeavskiljare ska vara dimensionerat för det
flöde som behövs för normal verksamhet i enlighet med EU-standard
EN 858 samt tillverkarens instruktioner.
Företaget ska sköta och underhålla oljeavskiljare kontinuerligt så att
de fyller sin funktion och har fungerande flöden, larm samt tillräcklig
lagringskapacitet.
24 § punkt e miljöskyddslagen

11. Allt avfall och farligt avfall ska separeras och hanteras med hänsyn till
principen om bästa tillgängliga teknik samt förvaras i märkta och för
ändamålet avsedda kärl. Avfallet ska återvinnas om det är tekniskt
möjligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt avfall får endast
transporteras eller lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare
för ifrågavarande avfall.
Slam och olja från oljeavskiljare och spilloljetankar (avfallskod 130502*
och 13506*), slam från slamavskiljare (130503*) samt oljehaltigt vatten
från oljeavskiljare (130507*) ska hanteras och behandlas som farligt avfall
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och föras till en godkänd mottagare. Övrigt oljeavskilt vatten (från
oljeavskiljare) får ledas ut från området till dagvattendiket.
Oljeavfall som uppkommer vid läckage eller spill av olja på området ska
uppsamlas och föras till godkänd mottagare. Alla mängder avfall som
uppstår i verksamheten ska antecknas i driftsjournalen, vilken upprättas
enligt villkor 13.
Vid grävning och anläggningsarbeten på fastigheten ska innehållet i de
jord- och schaktmassor som grävs upp utredas genom tillräcklig provtagning. Ifall massorna innehåller branschtypiska föroreningar som
överstiger de gränsvärden som anges för mindre känslig markanvändning i
förordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor, ska dessa
också behandlas som avfall. Före all form av förflyttning av massorna på
området ska företaget underrätta ÅMHMs tillsyn.
24 § punkt e och f miljöskyddslagen, 26 § miljöskyddslagen

Avfall, egenkontroll och driftjournal
12. För kontroll av verksamhetens miljökonsekvenser ska det finnas en
skriftlig egenkontrollplan. Ett förslag till företagets egenkontrollplan
ska lämnas inom 2 månader från detta besluts ikraftträdande. I planen
ska både förslag till provtagning och utvärdering av provresultat ingå.
Provtagning ska alltid utföras av en av myndigheten godkänd provtagare med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är
representativa för verksamheten. Proven ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, EN 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande).
26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen

13. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. Journalen ska
innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan
och innehålla uppgifter om:
• Typ och mängd av brännbara vätskor i lager samt utgående mängd
per dag eller månad
• Avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten
• Verksamhetens energiförbrukning
• Provtagning enligt godkänd egenkontrollplan med utvärdering
• Förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som utförts
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• Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats.
Företaget ska sammanställa en årsrapport baserad på uppgifter ur
driftjournalen och skicka den till ÅMHM så att den finns hos
myndigheten senast den sista februari varje år.
26 § miljöskyddslagen

Beslutsmotiveringar
Verksamheterna och dess förutsättningar
Rundbergs Bil & Service Ab avser att fortsätta verksamheten med befintligt
lager för flytande bränsle i byggnad med 8 stycken bränslecisterner om 90
m3 vardera samt omlastningsstationen med tillhörande utrustning för
påfyllnad, tömning och gasåtervinning. Därtill håller företaget mindre
förvaring i behållare av brännbara vätskor på området. Verksamhet och
omfattning är densamma som reglerats av miljötillstånd MPN-03-27 av den
25.03.2004. Beslut om uppförande och byggande av lagret beviljades
tillstånd första gången 12.10.1998 (ÅMN 31-98-81). Befintligt miljötillstånd
är tidsbegränsat i enlighet med bestämmelser i miljötillståndet. Detta nya
miljötillstånd ersätter således det tidigare miljötillståndet MPN-03-27 från år
2004.
ÅMHM har bedömt verksamheterna samt granskat förutsättningarna för
beviljande av tillstånd. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 §
miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den relevanta
lagstiftning som följer av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot
förorening av luften i ÅFS 2001:38. ÅMHM beslutar att då Rundbergs Bil &
Service Ab vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som
föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § punkt b i miljöskyddslagen. Ändrad lagstiftning
sedan det tidigare tillståndet beviljades stipulerar att ett miljötillstånd ska
beviljas tillsvidare i enlighet med 18 § miljöskyddslagen samt att en tid kan
bestämmas inom vilken ansökan om revidering ska lämnas till ÅMHM,
vilket har införts i detta miljötillstånd.
Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig
kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM
konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens
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organisation enligt 7 § miljöskyddslagen med beaktande av den ekonomiska
redovisning företaget uppvisat samt att det inte krävs villkor om ställande av
säkerhet i enlighet med 25 § miljöskyddslagen.
ÅMHM konstaterar slutligen att platsen för lagret och omlastningsstationen
med tillhörande utrustning uppfyller den förutsättning för tillstånd som
anges i 6 § miljöskyddslagen, eftersom inte några nya verksamheter
tillkommit och ändrat på verksamheternas miljöpåverkan. Miljötillstånd
beviljas således med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen.
Allmänna villkorsmotiveringar
För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräckligt
miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs företaget
nödvändiga villkor om miljöhänsyn. Villkoren föreskrivs i enlighet med
miljöskyddslagens 24 och 26 §§.
I de allmänna villkoren regleras bland annat att företaget ska utse en ansvarig
person för efterlevande av miljötillståndet, godkända ljudnivåerna hos grannar
vid pågående verksamhet samt att företaget måste söka om tillstånd vid
avslutande eller sanering av området.
Specifika villkor reglerar mängden brännbara vätskor som får förvaras i
cisterner eller behållare på området, avfallshantering, tillräckligt säker
utrustning och hållbara anordningar med krav på att förebygga miljöskador
bland annat genom att tömma och sköta oljeavskiljare på ett kontrollerat och
noggrant redovisat sätt. Vidare ska både driftsjournal och övervakning av
anläggningens miljöpåverkan ske enligt en egenkontrollplan som lämnas till
myndigheten för godkännande.
Detaljerade villkorsmotiveringar
Verksamhetsutövaren utför verksamheterna under begränsade arbetstider,
vardagar kl 06:00-16:00 och lördagar kl 10:00-13:00. Olägenhet i form av buller
från verksamheterna begränsas av att verksamheten utförs dagtid, vilket inte
utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. ÅMHM reglerar
ljudnivåerna hos närmaste grannar i villkor genom att ange högsta ekvivalenta
ljudnivåer utomhus vid olika verksamhetstider, så att ändamålet med
verksamheten enligt 4 § miljöskyddslagen kan uppnås trots begränsning av
ljudnivån. Högsta tillåtna ljudnivån fastställs till 55 dBA Laq under normal
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arbetstid respektive 45 dBA Laq övriga tider. Även om företaget har begränsade
verksamhetstider uppstår det i allmänhet tillfälliga behov att utföra vissa
tillhörande arbetsmoment, varvid ÅMHM reglerat ljudnivån även för övriga
tider utöver verksamhetstiderna. Villkoret föreskrivs med stöd av 24 § punkt a
och c i miljöskyddslagen.
Enligt miljöskyddslagens 24 § b punkten kan prövningsmyndigheten besluta om
villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall
och av avfallets skadliga verkningar. Villkor 11 reglerar verksamhetens
avfallshantering. För att säkerställa att avfallshanteringen inte förorsakar
olägenhet för miljö eller människors hälsa måste avfallet hanteras korrekt. Krav
på hur avfall ska hanteras återfinns i 2 och 5 §§ i landskapsförordning (2018:90)
om avfall samt i 8, 12 och 13 §§ i rikets avfallslag (FFS 646/2011) antagen på
Åland genom landskapslag (2018:83). Avfallet ska återvinnas om det är tekniskt
möjligt om återvinningen inte medför merkostnader jämfört med att avfallshanteringen ordnas på annat sätt. Endast godkända avfallsaktörer får motta
avfall. Avfallshanteringen får inte leda till nedskräpning och förorening av
miljön. Av denna anledning behöver avfallet förvaras i lämpliga kärl och
sorteras samt olika avfallstyper hållas isär så långt det är möjligt men minst med
beaktande av lagregleringen om separering av farligt avfall.
Utsläpp från lagring av olja och andra petrokemiska produkter måste förhindras
i möjligaste mån för att skydda miljön på området och i verksamhetens
omgivning. Diesel och lätt brännolja avdunstar visserligen inte lika lätt som den
flyktiga bensinen och tyngre oljeföreningar löser sig svårligen i vatten men
aktsamhet i verksamheten behöver iakttas. Spridning av oljeförorening från spill
med förorenat vatten kan ske när yt-, regn- och smältvatten som rinner bort från
området eller om olyckor och spill sker i verksamheten. ÅMHM har därför ställt
krav på utformning och skötsel av oljeavskiljare samt att utrustning för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Dessutom ska förvaringskärl och behållare utomhus förses med påkörningsskydd och regnskydd eller tak
bör finnas vid nyanläggning av förvaringskärl och behållare utomhus.
Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller liknande anordningar ska vidare
finnas på alla ställen där spill eller läckage kan förväntas för att minimera
spridning av oljeförorening. Enligt 4 kap. 1 § vattenlag (1996:61), vattenlagen,
ska vattenfarlig verksamhet utövas så att ändamålet nås med minsta skada och
olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget
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omöjliggörs. Särskilt ska eftersträvas att vattenmiljön skadas så lite som möjligt
och verksamheten utföras med minsta intrång och olägenhet för allmänna och
enskilda intressen. Med stöd av 4 kap. 7 § vattenlagen respektive 5 § i
miljöskyddslagen har ÅMHM konstaterat att skyddsåtgärderna utgör sådana
som skäligen kan fodras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av
vattenkvalitet samt förebygga och begränsa den skada negativ miljöpåverkan
riskerar att medföra.
Av kolväteföreningarna är det framförallt de aromatiska, kolväteföreningar som
innehåller molekylen bensen, som ger hälsoskador vid exponering och flera av
de polyaromatiska kolväteföreningarna (PAH:erna) i olja är cancerogena. Därför
är det viktigt att anläggningen underhåller återvinningen så att ångan som bildas
kan samlas in och omhändertas vid lossning av bilarna.
För att övervaka verksamhetens miljökonsekvenser har ÅMHM krävt att
företaget upprättar en egenkontrollplan liksom den som tidigare funnits i
verksamheten. Då det finns ett behov att anpassa egenkontrollen till
verksamheten beslutar myndigheten att företaget lämnar en ny plan inom en viss
tid och att de grundvattenrör som finns på området ska skötas samt att
grundprovtagning ska ske även i fortsättningen. Redovisning av egenkontroll
enligt plan och de övriga punkterna som ska övervakas i en driftjournal för
verksamheten är omfattande och driftjournalen behöver lämnas till ÅMHM
årligen för att tillräcklig övervakning av verksamhetens miljökonsekvenser ska
kunna ske. Föreskriften ges med stöd av 26 § miljöskyddslagen.

Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 14 § i Ålands
landskapsregeringsbeslut (2018:99) om taxa för ÅMHM.
Lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter med en
lagringsvolym för 1 000 m3 eller mer

4570,00 €

Annonskostnad, delgivning ansökan

337,28 €

Totalt*

4907,28 €

*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.
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Besvär
Besvärsanvisning bifogas.
Beslutet justeras omedelbart.
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Rundbergs Bil & Service Ab har ansökt om nytt miljötillstånd för ett befintligt
lager för flytande bränsle (diesel, brännolja m.fl.) i byggnad med 8 stycken
dubbelmantlade cisterner om 90 m3 vardera samt fristående mindre
cisterner/behållare för brännbara vätskor på egen fastighet Stenen Rnr. 1:77 i
Klemetsby, Lumparland. Ansökan inkom 30.10.2013 och har kompletterats
26.6.2019. Tillsynsprotokollen har tillfogats handlingarna av ÅMHM.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 2 - 24 november 2020 på ÅMHM:s
anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland
2.11.2020. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra
sig över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
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
internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att
sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.
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