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Sökanden 
Flygfyrens Stållager Ab 
Flygfyrsvägen / Pb 2015 
22111 Mariehamn 

Ärende  
Flygfyrens Stållager Ab ansöker om miljötillstånd för hantering av järn- och metall-
skrot, blybatterier, skrotfordon och viss annan typ av avfall totalt ca 700-1000 ton/år 
vid anläggningen på fastigheten Stållagret 8:0 i Sviby, Jomala samt transport av 
icke-farligt och farligt avfall.  

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  
- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (nedan 

miljöskyddslagen), 
- 6 kap. 18 § Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (nedan vattenlagen), 
- 26 § LL (1967:36) om hälsovården (nedan hälsovårdslagen) och 3 kap 10 § 

punkt 19) landskapsförordningen (1973:63) om hälsovården (nedan 
hälsovårdsförordningen), 

- 28b och 28c §§ LL (1981:3) om renhållning (nedan renhållningslagen). 

Ansökan har anhängiggjorts vid Ålands miljöprövningsnämnd 21.05.2007 med ärende-
nummer MPN-07-41. Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av 
lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands 
miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008. 

Beslut 

Miljötillstånd 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskydds-
lagen Flygfyrens Stållager Ab miljötillstånd för en offentlig anläggning avseende 
hantering av viss typ av avfall på fastigheten Stållagret 8:0 i Sviby, Jomala samt 
transport av icke-farligt och farligt avfall.  
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Giltighet 

Detta tillstånd gäller tillsvidare. 

Ansökan om revidering av tillståndsvillkor skall lämnas till Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet senast 31.12.2018. I det fall att ansökan om revidering av 
tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet 
med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

Ersättning 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 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 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvens-
bedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvens-
bedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. 

Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 § och 26 
§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen samt 28e § renhållningslagen. 
 
Allmänt 
 

1. Tillståndshavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån 
som möjligen förorsakas av verksamheten. Om något villkor inte uppfylls 
p.g.a. oförutsedda händelser eller olyckor, skall detta omedelbart anmälas till 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 
23 § och 25 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28m § renhållningslagen 
 

2. Verksamheten får inte förorsaka buller utomhus vid permanent- eller 
fritidsbostad, skola, daghem eller motsvarande verksamhet överstigande: 

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

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

•   Övriga tider får inte ekvivalent ljudnivå (LAeq) överskrida 45 dB(A). 
25 § punkt 5 miljöskyddslagen 
 

3. Tillståndshavaren skall utse en ansvarig person som har lämplig kompetens för att 
övervaka anläggningen så att miljötillståndets villkorspunkter följs. Personens 
namn och kontaktuppgifter skall meddelas till Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet. Vid byte av ansvarig person skall uppgifterna uppdateras. 
23 § miljöskyddslagen 
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4. Kemikalier skall hanteras och användas så att eventuellt spill eller läckage 
inte kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön 
eller orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska bruk föranleder. Kemikalier 
som används inom verksamheten skall anmälas till Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet. 

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till 
kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de skall hantera eventuella 
olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de använda 
kemikalierna skall finnas lätt tillgängliga i verksamheten. Utrustning för 
uppsamling av eventuellt spill eller läckage skall finnas tillgängligt på 
anläggningen. 

Alla kemikalier skall förvaras på ett ändamålsenligt sätt, i täta, förslutna och 
ändamålsenliga kärl så att risk för förorening av miljön eller risk för 
människors hälsa förhindras. Kemikaliebehållare och –förråd skall vara 
placerade så att behållare inte riskerar att välta, utsätts för extrema 
temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas. 
5 §, 7 § och 25 § punkt 5) miljöskyddslagen 

 
5. Bränsle skall lagras i ett lagringskärl, tank eller container, som skall vara 

typgodkänt (enligt SFS standard) och kärlet skall placeras på tät yta. Icke 
typgodkända tankar kan användas om lagringskärlet har en invallning eller 
motsvarande läckageskydd som minst rymmer en volym som motsvarar den 
mängd petroleumprodukter som förvaras i kärlet. 

Tomma bränslebehållare som förvaras utomhus skall lagras på hårdgjord 
eller tät yta som förhindrar spridning av föroreningar till jord och begränsar 
spridning till vatten samt möjliggör kontroll och uppsamling vid läckage. 
25 § punkt 5) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e punkt 3 renhållningslagen 

 
Avfallshantering vid anläggningen 
 

6. Avfall skall klassificeras i enlighet med den förteckning över de vanligaste 
typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 § Ålands landskaps-
regerings beslut (1998:92) om avfall och farligt avfall samt förfaranden för 
återvinning och slutligt omhändertagande. Avfallskoderna i förteckningen 
skall användas vid all dokumentation och registerhantering i verksamheten. 
26 § miljöskyddslagen, 2 § 2 mom. renhållningslagen 

 
7. Avfall som mellanlagras i verksamheten skall återanvändas eller återvinnas 

inom tre år eller avlägsnas från anläggningen till annan plats för slutligt om-
händertagande inom ett år från tidpunkten då mottagning till området skett. 
25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 8a § renhållningslagen, 4 § 2 mom. punkt 1) deponeringsförordningen 
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8. Totalt får avfall i en mängd om högst 1000 ton per år mellanlagras och 
hanteras på anläggningen.  

Hanteringen av avfallet omfattar insamling, mellanlagring, sortering eller 
annan mekanisk återvinning. Avfall får inte förbrännas, kemiskt separeras 
eller kemiskt omvandlas vid anläggningen. 
25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 28i § punkt 1) och 5) renhållningslagen, 5 § LF (2003:33) om 
avfallsförbränning  

 
9. Vid mottagning av avfall skall medföljande dokumentation över avfallet 

kontrolleras så att beskrivningen av avfallet stämmer överens med avfallet 
som lämnas samt att mottagningskriterierna uppfylls. 

Mottagningskriterierna vid anläggningen är följande; 

• Endast den typ av avfall som anges i förteckning i bilaga 2 får mottas. 
Mottagning av avfall och eget avfall som utsorteras i verksamheten 
antecknas i registret enligt villkor 11.  

• Mottagning får inte ske av sådant avfall som kräver en hantering som 
inte är tillåten enligt villkor 8. Ifall sådant avfall som anläggningen inte 
är behörig att hantera har mottagits, skall avfallet lämnas till annan 
behörig mottagare eller godkänd anläggning för omhändertagande. På 
samma sätt hanteras avfall som utsorteras i verksamheten.  

25 § punkt 2) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § o. 28 § vattenlagen, 28e § punkt 2) och 5) 
renhållningslagen 
 

10. Mellanlagring av avfall får endast ske på hårdgjorda ytor eller i behållare 
avsedda för ändamålet. Olika typer av avfall skall separeras och platsen eller 
behållaren skall märkas med innehållets art. Farligt avfall skall förvaras 
under tak i behållare som är övertäckta. Den reviderade situationsplanen 
skall förses med utmärkning av de olika typerna av avfall, deras placering på 
området samt vilken hantering som sker på olika delar av området. En 
utvidgad situationsplan i enlighet med detta villkor skall uppföras och 
inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 6 månader 
efter att tillståndet vunnit laga kraft. 
25 § punkt 1) miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 8a - 8d §§ och 28e § punkt 2) 
renhållningslagen 

 

11. Ett register skall föras över inkommande avfall till anläggningen samt över 
utgående avfall. Följande uppgifter skall antecknas i registret; 

• Mängd och tidpunkt (datum) då avfallet mottagits 

• Typ av avfall (enligt den sexsiffriga avfallskoden) som mottagits 

• Avfallets ursprung (avfallslämnaren, plats för hämtning eller eget 
avfall)  
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• Avfallstransportör (egen eller annan namngiven transportör) 

• Plats på anläggningen där avfallet mellanlagras eller hanteras (exakt 
placering på området enligt situationsplan) 

• Behandlingsmetod (sortering, mellanlagring, återvinning m.fl.) 

• Mängd avfall som säljs eller transporteras från anläggningen samt 
vem som är mottagare eller slutlig omhändertagare av avfallet/ 
återvinningsprodukten 

• Övriga uppgifter som behövs för statistik och övervakning av avfallet. 

En kopia av registret skall årligen vid utgången av februari månad tillsändas 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Registret skall sparas i 3 år vid 
anläggningen och kunna visas för myndigheten vid inspektion samt vid 
behov ges till sakägarna och kommunen för påseende. 
26 § miljöskyddslagen, 28l § renhållningslagen 

 
Avfallstransport 
 

12. Transportfordon som används i verksamheten skall tvättas för att förhindra 
spill av förorenande ämnen i miljön. Tvätt får endast ske på ställe som har en 
för fordonstvätt godkänd avloppsanläggning. Ifall fordonstvätt skall ske på 
anläggningen måste en godkänd avloppsanläggning med kontrollerad 
uppsamling och avledning av tvättvattnet uppföras. En plan över uppförandet 
av en fordonstvätt skall inlämnas och godkännas av myndigheten innan 
fordonstvättning får ske i verksamheten. 
26 § 3 mon. miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e § punkt 2) renhållningslagen 

 
13. Transportfordon skall förses med hela och funktionerande behållare, flak eller 

liknande anordning för transport av avfall. Anordning som läcker eller har 
skador som riskerar att släppa ut avfall under transporten skall tas ur drift tills 
de reparerats eller ersatts. Transportaggregat som innehåller farligt avfall skall 
märkas synligt om innehållet på utsidan för övrig trafik, allmänheten och 
utryckningsfordon och vara väl övertäckta så att avfallet inte sprids under 
transporten. 
25 § 3 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 3) renhållningslagen 
 

14. Ett skilt register skall föras över avfall som transporteras. Avfallstransport- 
registret skall innehålla; 

• Leveransdatum 
• Destination 
• Insamlingsfrekvens 
• Lagring (i transport behållaren eller anordning) 
• Transportmetod 
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Registret skall sparas i 3 år vid anläggningen och kunna visas för Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet vid inspektion. 
26 § miljöskyddslagen, 28l § renhållningslagen 
 

Kontroll och provtagning 
 

15. Tillståndshavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och grund-
vatten i omgivningen skyddas från förorening. Eventuellt oljespill eller andra 
läckage skall omedelbart åtgärdas. Dagvatten från området skall uppsamlas i 
nackdiken kring området där sådana är möjliga att anlägga utan onödig 
sprängning. Ett tillräckligt antal kontrollbrunnar skall ordnas för provtagning 
och kontroll av dagvattnets kvalitet och utloppet från systemet skall vara 
reglerbart. Olje- eller annan avskiljningsbrunn skall placeras före utlopp i 
dagvattensystemet.  

Ett förslag till utformning av dagvattensystem skall inlämnas till Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 6 månader efter att tillståndet vunnit 
laga kraft. Ett förslag till kontrollprogram skall bifogas och programmet skall 
innehålla uppgifter om vilka analyser av dagvattnet som kommer att utföras 
samt antal och säsongsbundenhet av provtagningar i dagvattnet. Kontroll-
programmet skall åtminstone innehålla analyser av pH, konduktivitet och 
branschtypiska föroreningar. Dagvattensystemet, kontrollbrunnarnas placering 
och kontrollprogrammet skall godkännas av myndigheten innan de tas i bruk. 
25 § punkt 1) och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 8a § samt 6 kap. 28 § vattenlagen 

 
16. Provtagning enligt kontrollprogrammet för dagvatten skall utföras av en av 

myndigheten godkänd provtagare med iakttagande av god laboratoriesed under 
förhållanden som är representativa för verksamheten. Proven skall analyseras av 
ett ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller mot-
svarande). Resultatet av provtagningarna enligt kontrollprogrammet samt en 
sammanställning och utvärdering av resultaten skall inlämnas till myndigheten 
årligen. 
25 § punkt 1) och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 8-8a §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen 
 

Avslutning och sanering 
 

17. Utredning av eventuell förorening av mark och vatten i områden som tas ur 
bruk skall ske genom att en provtagningsplan tas fram. Provtagningsplanen 
skall innehålla förslag till analyser och dess antal samt plats där provtagning 
utförs. Provtagningsplanen skall skickas till Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet för godkännande innan planen verkställs. Resultat och samman-
ställning av resultaten skall efter utförandet meddelas till myndigheten. 
26 § 3 mom. miljöskyddslagen 
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18. Tillståndshavaren skall söka tillstånd hos Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet för upphörande av verksamhet då anläggningen tas ur bruk. 
52 § miljöskyddslagen 

Beslutsmotivering 
Flygfyrens Stållager Ab bedriver verksamhet på fastigheten Stållagret 8:0 i Sviby, 
Jomala. Området ingår i ett förslag till delgeneralplan över området Sviby-Torp, 
vilken ännu inte antagits av kommunen.  
 
Flygfyrens Stållager Ab innehar varken förläggningstillstånd enligt 28 § hälsovårds-
lagen eller avfallstillstånd enligt 28b § i renhållningslagen. Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet har bedömt att verksamheten uppfyller förutsättningarna 
avseende förläggning enligt 22 § miljöskyddslagen eftersom verksamheten inte 
förläggs i strid med vederbörligen fastställd plan och verksamhetens art är sådan att 
förorening kan begränsas och olycksrisker förebyggas. Även förutsättningarna för 
platsen enligt 4 kap. 6 § vattenlagen uppfylls då verksamheten med beaktande av 
åtgärder enligt villkor medför endast liten risk för olägenhet för vattenmiljön. 
Myndigheten konstaterar efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd att 
verksamheten med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren är förenlig 
med miljöskyddslagen och den lagstiftning som nämns i 11 § i samma lag och kan 
beviljas miljötillstånd. Vid tillståndsprövningen har dessutom de allmänna miljö-
skyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen beaktats i den mån det inte har ansetts 
oskäligt att uppfylla dem. 
 
Eftersom verksamheten potentiellt kan ge upphov till sådan miljöförorening som 
avses i miljöskyddslagens 3 § 1 mom. är tillståndet belagt med villkor rörande 
buller, kemikalie- och avfallshantering, avfallstransport och fordonstvätt samt 
kriterier för avfallsmottagning och till dessa verksamheter hörande registerföring 
och rapportering. För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor som förhindrar, 
förebygger och begränsar föroreningar med stöd av miljöskyddslagen 25-26 §§ och 
vattenlagens 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § samt 28e § renhållningslagen. Vid 
fastställandet av dessa villkor har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna för 
desamma. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård 
samt vad som i övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen. 
 
Verksamheterna på anläggningen bedöms var för sig inte leda till någon betydande 
miljöförorening eller fara för sådan förorening. Verksamheterna kan förorsaka buller i 
omgivningen varvid i villkor 2 fastställts värden för de A-vägda ekvivalenta ljud-
nivåerna som inte får överskridas vid bostad, skola och daghem eller motsvarande 
verksamhet under de angivna tidpunkterna i syfte att oskälig störning från 
verksamheten inte får förekomma. Om någon ljudnivå överskrids medför det en 
skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas. Med 
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beaktande av att villkoren i tillståndet utgör tillräckligt skydd förorsakar anläggningen 
inte varaktigt oskäligt besvär hos grannar på ett sådant sätt som anges i 17 § lagen 
(13.2.1920/26) om vissa grannelagsförhållanden, i den lydelse lagen hade före den 
01.01.1993, varvid Flygfyrens Stållager Ab tillåts nyttja fastigheten för ansökt 
verksamhet. 
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har i tillståndvillkor 8, 9 och 11 beslutat om 
åtgärder för att begränsa avfallets skadlighet vid mellanlagring och hantering samt om 
att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas enligt 4 kap. 7 § vattenlagen genom villkor 16 
och 17 i syfte att eventuell försämring av vattenkvalitet förebyggs och att vatten-
kvaliteten övervakas genom provtagning. Myndigheten finner därmed att det i enlighet 
med 4 kap. 3 § vattenlagen vidtagits tillräckliga försiktighetsmått så att nyttan med att 
avfallsåtervinning av de typer av avfall som hanteras vid anläggningen i enlighet med 
renhållningslagens intentioner klart överstiger den eventuella skada som kan följa av 
verksamheten. 
 
Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är tillståndshavaren skyldig att iaktta de skyddsåtgärder, 
tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan 
fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vattenkvalitet. Enligt 4 
kap. 8 § vattenlagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen förbjudet. 
Genom 1 § vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland krävs tillstånd för att till 
ytvatten få släppa ut vissa farliga ämnen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
finner därav att ett förslag om uppsamling av dagvatten som avrinner från 
anläggningen skall utformas i syfte att kunna kontrollerat det dagvatten som kan 
påverkas av verksamheten. Utformningar av kontrollåtgärder skall godkännas av 
myndigheten innan uppförandet så att onödiga brister eller felaktiga kontroller 
undviks. Avfall och farligt avfall skall hanteras på hårdgjorda underlag, sorterat eller i 
lämpliga behållare för att garantera rationell och miljösäker hantering. Farligt avfall 
skall dessutom hållas under tak och i täckta behållare för att förorening från 
hanteringen såsom läckage, spill och utsläpp av kemiska föreningar begränsas av 
tekniska åtgärder. All övrig hantering skall därtill ske på ett sådant sätt t.ex. genom 
sortering, märkning av avfallsbehållare och upplagsplatser samt detaljerad 
situationsplan att verksamheten uppnår tillräckligt skydd för vattenkvaliteten och att 
skötseln av verksamheten skapar en grund för framgångsrik skötsel av verksamheten i 
enlighet med miljöskyddslagen 22 §. 
 
Tillståndet innehåller särskilda villkor för avfallstransporter av både icke-farligt och 
farligt avfall. Den främsta påverkan på miljön från avfallstransporter, utöver den 
faktiska bränsleförbrukningen, sker vid tvätt av fordonen då all fast- och flytande 
förorening som fastnat på fordonet spolas bort med tvättvattnet. Kontrollerad 
insamling av tvättvattnet vid tvättning med tillhörande rening av avloppsvattnet 
måste därför ske och utgör en sådan skälig skyddsåtgärd som avses i 4 kap. 7 § 
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vattenlagen. Den godkända avloppsanläggningen måste dock inte finnas på området 
utan kan även samutnyttjas med andra verksamhetsidkare varvid endast en plan för 
uppförande av tvättningsanläggning vid anläggningen kommer att krävas. Enligt 28l 
§ renhållningslagen är verksamhetsutövaren skyldig att föra eget register över farligt 
avfall som transporteras varvid villkor om särskild registerföring av avfalls-
transporter har ställts i tillståndet. 
 
Alla verksamheter som har som huvudsyfte att motta och hantera avfall för 
återvinning utgör en del i en kedja av hantering av avfall. För att kedjan skall kunna 
följas från producerat avfall till miljösäker och lagenlig återvinning av avfallet 
måste mottagande anläggning föra statistik över mottagningen. Därav har villkor 
ställts i tillståndet om att ett register skall föras över allt inkommande avfall i 
enlighet med 28l § renhållningslagen. Tillåten hantering på anläggningen följer av 
lag och t.ex. avfall som uppstår i verksamheten i form av obehandlat trä får inte 
förbrännas enbart i syfte att bortförskaffa avfallet utan skall föras till godkänd 
förbränningsanläggning där energi eller värme genereras eller avfallsförbränning får 
ske genom särskilt tillstånd. I ansökan ingår inte heller någon form av hantering 
såsom demontering av skrotbilar, separering av kylvatten och oljor från bildelar eller 
annan kemisk separering eller behandling. För att tydliggöra vilken hantering som 
får ske med detta tillstånd har dessa verksamheter, vilka även vanligen förknippas 
med hanteringen av de avfall som anges i ansökan och som kommer att mottas på 
området, särskilt uteslutits i tillståndet. Den mängd avfall som årligen får mottas 
samt de mottagningskriterier som anges i villkoren utgör de i ansökan angivna 
mängder och typ av avfall. De särskilda villkoren om hanteringen, mängd och typ av 
avfall samt mottagningskriterierna omfattas av 28e § renhållningslagen och skall 
anges i tillstånd som avser avfallsanläggningar. 
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har granskat tillståndsansökan, inkomna 
utlåtanden och förutsättningarna för beviljandet av tillstånd. Vid tillstånds-
prövningen har beaktats den totala inverkan som verksamheten kan ha ensam för sig 
eller tillsammans med andra. Myndigheten bedömer att tillståndsförutsättningar i 
avseende miljöpåverkan som anges i miljöskyddslagen 22 § är uppfyllda, liksom de 
krav som ställs på verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap och solvens i 
lagens 23 §. Myndigheten anser också att förutsättningar finns för fortsatt 
verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter och miljöskyddsprinciper i 4 § 
miljöskyddslagen och beviljar tillstånd i enlighet med ansökan. 
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Tillämpade lagrum 

 De lagrum som tillämpats i beslutet anges i texten. 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 14.2 i taxa för Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet, godkänd av Ålands landskapsregering genom 
beslut nr 30/2007. 
 
Mellanlagring och sortering av farligt avfall, större anläggning € 1682,00
Transport av farligt avfall * € 630,50
Lantmäteriverket, sakägarförteckning € 0
Totalt € 2312,50
* avgiften är nedsatt med 50% p g a samtidig behandlig med annan verksamhet. 

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Förteckning över avfall som får mottas till behandlingsanläggningen. 
3. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets 
ärendeakt. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Ulrika Karlsson Föredragande Erica Sjöström 
Prövningsnämnden Miljöhandläggare 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 21.05.2007. 

Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd 
till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.01.2008. 

I ärendet har myndigheten tillfört informationsprotokoll 21.08.2007. 

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 31 oktober - 21 november 2007 på Jomala 
kommunkanslis och Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I delgivningen framgick 
att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 
Offentlig delgivning av delvis förändrad ansökan gjordes åter under tiden 21 april - 12 
maj 2008 på Jomala kommunkanslis, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Av delgivningen framgick att envar har rätt att 
skriftligen yttra sig över ansökan inom föreskriven tid. 

Yttranden 
Ett yttrande inkom under första offentliga delgivningen. 

Utlåtanden 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Jomala kommun, inkom 25.10.2007 

• Södra Ålands branddistrikt, inkom 26.10.2007   

Bemötande 
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än 
sökanden.  

Delgivning av beslut 

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