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Sökanden 
Brändö kommun 
22940 Åva 

Ärende  
Ansökan avser tillstånd för mellanlagring av hushållsavfall vid återvinningscentral på 
fastigheten Korsö Depå RNr 1:14, Korsö i Brändö kommun. 

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  
- 10 § 1 mom. landskapslag (2008:124) om miljöskydd (miljöskyddslagen) och 
- 28b § landskapslag (1981:3) om renhållning (renhållningslagen). 

Beslut 

Miljötillstånd 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 17 § 1 mom. miljö-
skyddslagen Brändö kommun tillstånd till en återvinningscentral för mellanlagring av 
hushållsavfall1 på fastigheten Korsö Depå RNr 1:14, Korsö i Brändö kommun. 

Giltighet 

Detta tillstånd gäller tillsvidare. Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om 
granskning och revidering av tillståndsvillkor senast 31.05.2019. Om ansökan om 
revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i 
enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen. 

                                                 
1 enligt definition i 2 § punkt 2) LL (1981:3) om renhållning. 
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Ersättning 

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten 
konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor 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 

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med 2 
och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) 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: 

1. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som 
möjligen förorsakas av verksamheten. Negativ miljöpåverkan vid mellanlagring av 
hushållsavfall ska undvikas, undanröjas eller begränsas genom att rimliga åtgärder 
vidtas vid behov. 

4 § miljöskyddslagen 

2. Tillståndsinnehavaren ska utse en ansvarig person som är kompetent att övervaka 
anläggningen så att miljötillståndet följs. Personens namn och kontaktuppgifter ska 
meddelas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Vid byte av ansvarig person 
ska uppgifterna uppdateras.  

7 § miljöskyddslagen 

3. Verksamheten får inte förorsaka buller utomhus vid närmaste störningskänsliga 
objekt överstigande: 

• 55 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00 – 18.00  
helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag. 

• 50 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00 – 22.00  
helgfri måndag till fredag. 

• Övriga tider får den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 45 dB(A). 
24 § punkt a) miljöskyddslagen 

4. Hushållsavfall får lämnas till återvinningscentralen för mellanlagring innan avfallet 
avlägsnas för återvinning eller slutligt omhändertagande. Vid återvinningscentralen 
får inte avfall deponeras. 
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 Avfall som mellanlagras på området ska återvinnas eller återanvändas senast inom 
tre år eller avlägsnas från anläggningen till annan plats för återvinning eller slutligt 
omhändertagande inom ett år från tidpunkten då mellanlagring vid återvinnings-
centralen inletts. 

 28e § punkt 2) renhållningslagen, 4 § 2 mom. punkt 1) deponeringsförordningen 

5. Endast sådant hushållsavfall som anges av avfallskategorin 20 01 Kommunalt 
avfall (även separat insamlade fraktioner) får mellanlagras på återvinnings-
centralen. Ifall mellanlagring av andra typer av hushållsavfall än de som 
specificeras genom avfallskategorin med koden 20 01 kommer att mottas till 
återvinningscentralen, ska ÅMHM godkänna mottagning av avfallet innan 
mellanlagring av andra avfallstyper får inledas. 

 Avfallskoden anges i enlighet med den förteckning över de vanligaste typerna av 
avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskapsregerings beslut (1998:92) 
om avfall och farligt avfall samt förfaranden för återvinning och slutligt omhänder-
tagande. Avfallskoderna i förteckningen ska användas vid registerhantering. 

24 § punkt b) miljöskyddslagen, 28e § punkt 1) renhållningslagen, 2 § ÅLSB (1998:92) 

6. Mellanlagring av avfall får endast ske på hårdgjorda ytor och i behållare avsedda 
för ändamålet. Olika typer av avfall ska separeras och platsen eller behållaren ska 
märkas med typ av avfallsinnehåll. Avfall får inte förekomma på andra platser eller 
i andra kärl på området än de som anvisats i situationsplan, om de inte tillfälligt 
förvaras på området i lämpligt kärl med ÅMHM:s godkännande. 

 Farligt avfall ska förvaras under tak i behållare som är övertäckta eller förvaras 
inomhus på gjutna golv utan avlopp eller i för ändamålet avsedda förvarings-
containers. 

För området ska alltid finnas en aktuell situationsplan. En detaljerad situationsplan 
över området ska lämnas till ÅMHM senast 6 månader efter detta tillstånd trätt 
ikraft. I situationsplanen ska alla avfallskärl och dess placering, avfallstyp och 
största lagringskapacitet framkomma. 

24 § punkt b) miljöskyddslagen, 8b-c §§ renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. vattenlagen 

7. Området där mellanlagring sker ska vara inhägnat med staket, stängsel eller 
liknande. Lagring av avfall får inte ske utanför inhägnaden. Mellanlagring av farligt 
avfall ska ske i låsbara utrymmen. Tillträde för allmänheten tillåts till återvinnings-
centralen inklusive mellanlagring av farligt avfall under tiden för öppethållning. I 
situationsplanen, vilken ska uppgöras enligt villkor 6, ska området som förses med 
inhägnad utmärkas.  

25 § punkt b) miljöskyddslagen, 28e § punkt 3) renhållningslagen 
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8. Eventuellt oljespill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning för 

uppsamling av eventuellt spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Olyckor där 
avfall läcker ut i omgivningen ska omedelbart rapporteras till ÅMHM. 

 Skötsel av återvinningscentralen ska ske kontinuerligt och avfallskärl eller behållare 
ska skötas och hållas i användbart skick.   

Om misstanke uppkommer att omgivningen förorenas av lakvatten, ytavrinning 
eller fast avfall från mellanlagringsplatsen ska ÅMHM underrättas samt åtgärder 
vidtas för att avhjälpa miljöföroreningen. 

 24 § punkt b, c och e) miljöskyddslagen, 8a-d §§ och 28e punkt 2) renhållningslagen, 4 kap. 7-8 §§ 
vattenlagen 

9. Avfallsinnehavaren, Brändö kommun, svarar för transport av avfallet till en 
godkänd avfallsmottagare. Mottagaren ska inneha vederbörliga tillstånd för 
mottagning av avfall. Transporter till avfallsmottagare ska ske med transportörer 
som har genomgått miljögranskning och innehar erforderligt beslut för transporter 
eller som är behöriga enligt gällande lag. 

 2b §, 8f  §, 28i § och 28n § renhållningslagen 

10. Ett register ska föras över farligt avfall som hanteras vid anläggningen samt över in- 
och utgående transporter av farligt avfall. Följande uppgifter ska antecknas i 
registret; 

• Avfallets mängd 

• Typ av avfall (enligt den sexsiffriga avfallskoden)  

• Avfallets ursprung (typ av hushålls- eller företagsavfall) 

• Transportmetod/transportör (namngiven transportör) 

• Destination d v s  vem som är mottagare eller slutlig omhändertagare av 
avfallet/återvinningsprodukten 

• Övriga uppgifter som kan behövas för övervakning av avfallets 
miljöfarlighet t ex olyckor eller exceptionella händelser. 

Registret skall sparas i 10 år och kunna visas för ÅMHM vid inspektion. 

 26 § miljöskyddslagen, 28l § renhållningslagen 

11. Tillståndsinnehavaren 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. 
34 § miljöskyddslagen 



ÅMH-Pn 4/09, 10.06.2009 5 (6)
  

 
Beslutsmotiveringar 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har granskat miljötillståndsansökan 
samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att verksamheten 
inte leder till sådan negativ miljöpåverkan som definieras i 3 § miljöskyddslagen. 
Mellanlagring av kommunalt avfall vid återvinningscentral är en åtgärd som utförs i 
syfte att undvika, undanröja eller begränsa negativ miljöpåverkan och utgör en rimlig 
hantering av hushållsavfall från bosättning, handel och industri eller liknande 
institutioner. I 8c § renhållningslagen anges att avfall ska återvinnas om det är tekniskt 
möjligt samt att olika typer av avfall ska insamlas och hållas avskilda från varandra i 
alla skeden av avfallshanteringen för att avfallshanteringen ska kunna ordnas på ett 
ändamålsenligt sätt. Kommunen ska dessutom enligt 16 § renhållningslagen besörja att 
avfall kan mottas, lagras och oskadliggöras eller på annat sätt behandlas ändamåls-
enligt. För detta syfte ska kommunen tillse att det för avfallsverksamheten finns ett 
tillräckligt antal ändamålsenliga anläggningar. Mellanlagring av kommunalt avfall vid 
en återvinningscentral utgör en ändamålsenlig avfallshantering och verksamheten kan 
förverkligas enligt lag varvid mellanlagring av kommunalt avfall vid återvinnings-
centralen uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd i enlighet med 17 § 
miljöskyddslagen. 

Sökanden utgör en kommunal myndighet som är organiserad på ett trovärdigt sätt samt 
är tillräckligt solvent och kunnig för att beviljas miljötillstånd. Vidare gör ÅMHM, 
utgående från det material som framlagts i ärendet, bedömningen att verksamheten med 
beaktande av givna villkor inte står i strid med enskilda eller allmänna intressen. 

Verksamhetsutövaren svarar enligt 4-5 §§ miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen, 
oavsett givna villkor, för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och begränsas samt 
för att försämring av vattenkvaliteten förhindras, så även efter det att verksamheten 
avslutats. För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagens 2 
kap. kunna uppnå tillräckligt miljöskydd åläggs tillståndshavaren med nödvändiga 
villkor, enligt miljöskyddslagen 24 §, om avfallshanteringen samt förebyggande och 
begränsning av avfallets skadliga verkningar, åtgärder vid störningar och exceptionella 
situationer samt andra åtgärder för att förebygga och begränsa negativ miljöpåverkan. I 
villkor har även väsentliga krav enligt 8a - 16c §§ renhållningslagen införts, om 
hantering och mellanlagring av avfallet samt åtgärder för att sortering och återvinning 
befrämjas. Det innehåll som ett tillstånd för avfallsverksamhet ska ha enligt 28e § 
renhållningslagen, har fastställts genom angivande av omfattning och slag av avfall, 
tekniska krav på avfallshanteringen samt uppgifter om säkerhetsåtgärder som ska 
vidtas. Dessutom har krav på ett register fastställts med stöd av 28l § renhållningslagen. 

Eftersom verksamheten potentiellt kan ge upphov till sådan miljöförorening som avses 
i miljöskyddslagens 3 § är tillståndet belagt med detaljerade villkor om ansvarsperson, 
ljudnivåer, avfallstyper, skydd mot omgivningen samt skötsel av återvinningscentralen. 
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Återvinning, sortering och transporter av hushållsavfall ska ske i enlighet med 
kravbestämmelserna i 8a-8f §§ renhållningslagen, vilka specificerats i villkor 5, 6, 8 
och 9.  

Enligt 4 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen ska tillståndsinnehavaren vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder för att mark, yt- och grundvatten i omgivningen skyddas 
från miljöpåverkan och försämrad vattenkvalitet varvid beslut om tillstånd ska omfatta 
tillräckliga uppgifter om säkerhetsåtgärder som ska vidtas enligt 28e § punkt 3) 
renhållningslagen. I tillståndet har därför angetts, i villkor 6 och 7, att avfallet måste 
hanteras på hårdgjord yta, i för ändamålet avsedda behållare och farligt avfall 
åtminstone hanteras under tak i behållare med lock samt att området ska inhägnas. 
Allmänhetens möjlighet att lämna avfall begränsas i villkor 7 eftersom Brändö 
kommun som tillståndsinnehavare ansvarar för att avfall i verksamheten inte överges 
eller hanteras okontrollerat i enlighet med förbudet i renhållningslagens 8a §. Farligt 
avfall ska alltid förvaras i låsbara utrymmen så att olyckor förebyggs. 

Med ovanstående motiveringar finner Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet grund 
för beviljande av miljötillstånd till en återvinningscentral för mellanlagring av 
hushållsavfall2 på fastigheten Korsö Depå RNr 1:14, Korsö i Brändö kommun. 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 14.2 i avgiftstaxa 2009 för 
ÅMHM, fastställd av Ålands landskapsregering genom beslut nr 312 S10/31.12.2008. 
 
Särskild lagringsplats € 300,00
Lantmäteriförteckning, kostnad € 52,07
Totalt  € 352,07
  

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning. 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras i ÅMHM:s ärendeakt. 
 
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 
 
 
 
 
Ordförande Ulrika Karlsson Föredragande Erica Sjöström 
Prövningsnämnden Miljöhandläggare 

                                                 
2 enligt definition i 2 § punkt 2) LL (1981:3) om renhållning. 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ärendet har inletts vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 06.11.2008.  

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt tillsammans med ärendet om avslutning av deponi i 
Brändö (nr 2008-0159) under tiden 06.04 - 27.04.2009 på Brändö kommuns anslags-
tavla och vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli. I delgivningen 
framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom 
ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inga yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning. 

Utlåtanden 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har inte begärt utlåtanden.  

Bemötande 
I ärendet har inte inkommit något för sökanden att yttra sig över. 

Delgivning av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges 
offentligt på Brändö kommuns och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets 
anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten 
på kommunkansliet och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli. Beslutet 
finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets 
hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra 
besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 


