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MILJOTILLSTAND

Beslut nummer Diarienummer
AIr,tH-pn r2to9 2oog-1025
Beslutsdatum
06.05.2009

Siikanden

Fcigld kommun
Tingsviigen 3
22710 Fdgld

Arende

Ansdkan avser tillstind for slamhantering, awattning och biologisk omvandling till
anliiggningsjord, vid Vestergards Hgenhet i Granboda by, Fcigld kommun.

Den i ansrikan avsedda verksamheten iir tillstandspliktig enligt:
- l0 $ landskapslag (2008:124) om miljciskydd (miljdskyddslagen),
- 28 b $ landskapslag (1981:3) om renhillning (renhillningslagen),
- 6 kap. 17 $ punkt a) vattenlag (1996:61) ftir landskapet Aland (vattenlagen).

Beslut

Mili6tillstand

Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) beviljar med stdd av 17 $ I mom.

miljoskyddslagen Fdgki kommun tillstind att hantera avloppsslam i behandlings-

anliiggning ftir awattning och tillverkning av anliiggningsjord samt mottagning,
lagring och anviindning av jordmaterial och icke-farligt avfall sisom bark, flis och

andra liknande massor ftir tillverkning av anliiggningsjord av avloppslammet. Slam-

och jordhanteringen lokaliseras till arrendeomridet pi fastigheten Vestergards

liigenhet Rnr 1:19, Granboda by i Fcigld kommun.

Giltighet

Detta tillstand giiller tillsvidare. Tillst6ndshavaren ska inkomma med en ansdkan om
granskning och revidering av tillstandsvillkor senast 31.08.2014. Om ansdkan om

revidering av tillstindsvillkor inte gdrs inom den fdreskrivna tiden ftjrfaller tillstindet
i enlighet med 21 $ 2 mom. punkt e) miljriskyddslagen.
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Ersdttnine

AUHITA har pr<ivat frigan om ersiittning enligt 7 kap.S $ vattenlagen. Myndigheten
konstaterar att nedanstiende tillstindsvillkor utg<ir sidant skydd att verksamheten inte
kommer att orsaka sidan skada som ligger till grund fiir ersiittning enligt 7 kap.4 och
6 $$ i vattenlagen.

Milj <ikonsekvensbedcimni n g

AUHVT har dverviigt behovet av miljrikonsekvensbed<lmning (MKB) i enlighet med
2 och 3 $$ i landskapsfiirordning (2006:86) om milj<ikonsekvensbedrimning. Till
underlag ftir dettabeslut kriivs inte en MKB.

Villkor och fiireskrifter

Tillstandshavaren ska ftilja nedanstiende villkor och fiireskrifter utfiirdade med strid
av 24 och26 gg milj<iskyddslagen:

1. Tillstandshavaren iir ansvarig fiir skada, men och annan ftirlust av ftirmin som
m<ijligen fiirorsakas av verksamheten. Om nigot villkor inte uppfylls p g a
ofiirutsedda hiindelser eller olyckor, ska detta omedelbart anmiilas till AMHM.

4 $ milj<iskyddslagen

Tillstandshavaren ska utse en ansvarig person som dr kompetent att <ivervaka
anliiggningen s5 att milj<itillstindet fiiljs. Personens namn och kontaktuppgifter
ska meddelas till AVgVt. Vid byte av ansvarig person ska uppgifterna
uppdateras hos AMHM.
7 $ milj6skyddslagen, 8f g renhillningslagen

Totalt fhr hogst 400 m3 avloppsslam irligen behandlas vid anliiggningen. I verk-
samheten f;ir endast avloppsslam som utgcir icke-farligt avfall med kod 19 08 05
hanteras. Annat biologiskt nedbrytbart avfall ffir inte behandlas pl anl[ggningen.
24 $ 2 mom. milj6skyddslagen, 28e $ punkt l) renhillningslagen

Pi omridet fiir endast mottagning, lagring och anviindning ske av tiikt material

sisom sand, torv och jord samt sidant icke-farligt avfall som ska anvdndas ftir

behandling av avloppsslammet, d v s massor med avfallskoderna 02 01 03
vegetabiliskt jordbruksavfall, 02 0l 07 skogsbruksavfall, 17 05 }4jord och

stenmaterial som inte innehiller fiirorenade dmnen samt 20 02 02 iord och sten

fran tredgerdar och parker.

Avfall ska klassificeras i enlighet med den ftirteckning river de vanligaste typema

av avfall och farligt avfall som avses i 2 $ Alands landskapsregerings beslut
(1998:92) om avfall och farligt avfall samt ftirfaranden fiir itervinning och
slutligt omhiindertagande. Avfallskoden frin fiirteckningen ska anviindas vid

dokumentering och registerhantering i verksamheten.
2 $ 2 mom. och 28e $ punl'r l) renhillningslagen

2.

4.
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5 . Avfall och jordmaterial eller slamprodukt som lagras p6 omridet ska anvdndas
ftir behandling av avloppsslam pi anl?iggningen inom tre 6r eller avliigsnas frSn
anliiggningen till annan plats ftir slutligt omhiindertagande inom ett ir frin tid-
punkten di mottagning till omrddet skett. Lagring ska ske pi hirdgjord yta och
avfall samt jordmassor ska hillas skilt frin varandra.

Ifall sidant avfall som inte godkdnns for behandling i verksamheten har mottagits
miste avfallet anmiilas till AMHM samt liimnas till annan godkiind mottagare
eller godkiind anliiggning fiir omhiindertagande. Anmiilan ska innehilla uppgifter
om typ av avfall och avfallskod i tilliimpliga fall samt uppgifter om vem som
levererat eller innehar avfallet och var avfallet finns.
24 $ punkt b) miljdskyddslagen, 8c $ 2 mom., 8e $ och 28e $ punkt 3) renhillningslagen samt 3 g

punkt 2) deponeringsftirordningen

Metoden fiir behandling av avloppsslammet utgrir awattning och stabilisering i
slamdriineringsbiiddar samt eftermognad pi komposteringsyta med kontrollerad
lakvattenavrinning och behandling i markbiidd, vilka ska fiilja angivna
dimensioneringar ftir maximala belastningar samt anliiggningsritning och
omridesplan 2008-04-23 i bilaga 2. Om luktproblem uppstir vid behandling ska
itg?irder vidtas omedelbart ftir att avhjiilpa problemet, t ex genom att <ivertiicka
slambiiddarna och,/eller komposteringen.

Den hydrauliska belastning om 6,0-6,5 mm/dygn ska uppnis varvid slam-
driineringsbiiddarna ska dimensioneras och utformas ftir att klar a kravet.
24 $ punkt e) miljdskyddslagen, 28e g punkt 2) och 5) renhillningslagen

Slamprodukten eller jordforblttringsmedlet ska hanteras och lagras efter

behandling pi komposteringsytan s6 att den inte orsakar fiirorening av vatten
eller mark. Fdr att uppnfl detta miste ytan antingen ftirses med driinering under
tiitpackad biiryta eller ftirses med h6rdgjord yta (betong eller asfalt) med
kontrollerad avrinning till uppsamlingsdike. Uppsamlingsdiket ska utformas som
ett filterdike altemativt med tiit och avledande drdnering. Lakvatten frin upp-
samlingsdiket ska ledas till en markbiidd eller motsvarande anliiggning ftir
lakvattenrening eft er slamavskiljningen.
24 $ punkt b) och e) miljriskyddslagen, 28e g punkt 2) renhillningslagen

Driineringsvattnet frin slambiiddar och lakvatten frin komposteringsytan ska
uppsamlas och behandlas i en markbldd eller motsvarande anltiggning ftir lak-
vattenrening. Markbiidden ska minst ha en volym av 50 m3 ftir utjtimning av
vattenfltidet samt utformas enligt plan fiir liingd- och tvarsektioner 2008-04-23,
bilaga 3. Ifall en alternativ reningsanllggning eller foriindring av markbiiddens
utformning inftirs ska en plan ftirst inliimnas till AMHM ftir godkiinnande.
24 $ punkt b) milj<iskyddslagen, 28e g punkt 2) och 5) renhillningslagen

6.

7 .

8 .
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Provtagning av lakvatten fr6n markb?idden ska utftiras ftir in- och utgiende vatten
en gang per 6r vid vattenfl<ide. Vattenproverna ska itminstone analyseras fiir pH,
konduktivitet, fasta partiklar, COD6,(alternativt TOC), BOD7, total fosfor (Tot-
P), total kviive (Tot-N) och ammoniumkviive (NH+-N).Analysresultaten ska
relateras mot uppskattat vattenfltide. En provtagning ska dessutom tas ftir analys
av bly, kadmium, kvicksilver, krom och kopparhalter i utgiende vatten fr6n
anliiggningen. Om en utvlirdering visar att hriga halter av nigon tungmetall finns
kan AIrztHtvt kriiva iterkommande provtagning.

Provtagning och utviirdering ska ingi i ett kontrollprogram antingen tillsammans
med annan avfallsverksamhet i omgivningen (f d deponi och dtervinningscentral)
eller inliimnas som ett eget kontrollprogram fiir endast anliiggningen ftir slam-
behandling. Ifall provtagningen visar en for hrig belastning pi omgivningen eller
att funktionen av anldggningen inte fungerar kan AtttHlrt stiilla krav p6 att
itgiirder vidtas ftir att minska belastningen pi miljrin.

Provtagning av lakvatten ska utforas av en av myndigheten godkiind provtagare

med iakttagande av god laboratoriesed under ftirhillanden som dr representativa
fiir verksamheten. Proven ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO

9000, EN 45000, SO/IEC 17025 eller motsvarande).
26 $ I mom. miljoskyddslagen,4 kap.7 och 8 gg vattenlagen

Behandlingsanliiggningen ska inhiignas helt eller delvis kring minst slamdriinerings-
biiddama. Regelbunden skadedjursbekiimpning ska utfiiras och dokumenteras.
24 $ punkt c) miljdskyddslagen, 28e $ punkt 3) renhillningslagen

Tillstindshavaren ska se till att den slutprodukt som uppkommer i verksamheten

hiller sfldan kvalitet att anviindbarheten av produkten inte omdjliggrirs. Frir detta
syfte ska komposteringstiden anpassas till produktens anvdndning. Slammet ffir
anvdndas till dvert?ickning eller viixtskyddslager p6 deponi eller fiiras till
godkiind avfallsmott agar e med erforderli ga till stind ftir verksamheten.

Ifall slammet ska ftirsiiljas som jordftirbiittringsmedel till privat personer ska
produkten provtas och varudeklareras avseende mikrobiologiska egenskaper och

innehill av tungmetaller. dvervakning av slamproduktens kvalitet ska utftiras

och ingi i ett egenkontrollprogram. Ett fiirslag till egenkontrollprogram ska
inliimnas till AMHM ftir godkiinnande innan nigon slamprodukt avyttras som
j ordfiirbiittringsmedel.

Bearbetat avloppsslam som iiverlits till jordbruket ska dessutom uppfylla de

kvalitets- och hygienkrav som g<idselmedelslagen stiiller pi produkten samt
bearbetningen upptas i KTTK:st register.
26 $ I mom. miljdskyddslagen, 14 $, 16 $ och 28e $ punkt 3) och 5) renhillningslagen

10.

l l .

I Kontrollcentralen for viixtproduktion i Finland
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12. Ett register ska ftiras civer slamhanteringen vid anliiggningen samt 6ver in- och
utgiende transporter. Ftiljande uppgifter ska antecknas i registret;

. Miingden och typ av avfall (enligt den sexsiffriga avfallskoden) som
mottas och behandlas i anliiggningen

. Redovisning av transporter av slam resp. produkt (vem som utftir)

. Producerad miingd slamprodukt per 5r

. Mottagare av slamprodukten

. dvriga uppgifter eller resultat fr6n provtagning som kan beh<ivas fiir
<ivervakning av avfallets och slamproduktens miljcifarlighet samt
skadedj ursb ekiimpning.

Registret ska sparas i 10 flr och tillhandahillas ftr AIUUU vid inspektion.
13$, 16 g och 28e g 2 mom. samt 281 g renhlllningslagen

13. Vid avslutande av verksamhet ska meddelande om aweckling griras till AMHM,
som kan fiireskriva om eventuella itgiirder i samband med awecklingen.
34 $ milj<iskyddslagen

Beslutsmotiveringar

Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) har granskat miljdtillstands-
ans<ikan samt ftirutsiittningama ftir beviljande av tillstind. AfvlUV konstaterar att
verksamheten inte leder till sidan negativ milj<ipiverkan som definieras i 3 $
miljciskyddslagen. Byggande och drift av en behandlingsanliiggning ft)r avloppsslam
dr en sidan itgiird som utfiirs i syfte att undvika, undanr<ija eller begriinsa sidan
negativ miljdpiverkan som rimligen kan kriivas fiir behandling av avfall som uppstir
vid mottagning av avloppsvatten till kommunens egna avloppsreningsverk frin privat

hushill och industri inom kommunen. I 8c g renhillningslagen anges att avfall ska
itervinnas om det iir tekniskt m<ijligt och AMHM konstaterar att slambehandlingen
utgtir en tekniskt och ekonomiskt genomftirbar metod som dven hindrar och minskar

belastningen av avfallet pi miljrin. Kommunen ska dessutom enligt 16 $ renhillnings-

lagen besci{a att avfall behandlas iindamilsenligt varvid slamhanteringen enligt

anstikan uppfyller fiirutsiittnin9ama fiir tillstind i enlighet med 17 $ milj<iskydds-

lagen. Behandlingen av avloppsslam utg<ir en nlta genom att fosfor kan itervinnas

ftir anviindning i markanliiggning, vilket civerstiger den skada som kan ftilja av

behandling och utsliipp av lakvatten efter mekanisk rening till sritvattenla varvid

dven fiiruts?ittningarna i 4kap.3 $ vattenlagen uppfflls ftir verksamheten.

Sdkanden utgdr en kommunal myndighet som 6r organiserad p6 ett trovardigt sAtt

samt 6r tillriickligt solvent och kunnig fiir att beviljas miljritillstand. Vidare g<ir

AMHM, utgiende fr6n det material som framlagts i ?irendet, bedomningen att

verksamheten med beaktande av sivna villkor inte st6r i strid med enskilda eller

allmiinna intressen.
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Verksamhetsut<ivaren svarar enligt 4-5 $$ miljoskyddslagen och 4kap.7 $ vatten-
lagen, oavsett givna villkor, ftir att milj<iftirorening ftirebyggs, undanrcil's och
begriinsas och ftir att ftirsiimring av vattenkvaliteten fiirhindras. Ansvaret fortgir iiven
efter det att verksamheten avslutats i enlighet med vad som sdgs i 34 $ milj<iskydds-
lagen och 4 kap.7 $ vattenlagen. Fcir att i enlighet med de allmdnna kravbestiim-
melsema i miljoskyddslagens 2kap. uppni tillriickligt miljriskydd och ftirebygga
oliigenhet ftir miinniskors hiilsa iliiggs tillstandshavaren i enlighet med milj<iskydds-
lagen 24 och 26 $$ n<idviindiga villkor om hantering och behandling av avloppsslam
och de material som ingir i processen samt utftira egenkontroll och liimna
meddelande om avslutande av verksamheten. I villkor och foreskrifter har dven
viisentliga krav enligt 8a - 16c $$ renhillningslagen inftirts om hantering, lagring och
registerhillning av avfallsverksamheten. Det innehill som ett tillstind ftir
avfallsverksamhet ska ha enligt 28e $ renhillningslagen, har faststdllts genom
angivande av miingd och slag av avfall, tekniska krav pi behandlingen samt uppgifter
om sdkerhetsitgiirder och behandlingsmetoder som ska vidtas,

Anviindning av mark- eller vattenomride som kan medftira ftiriindring av
vattenkvaliteten genom ftirorening betraktas alltid som vattenfarlig verksamhet i
enlighet med de{initionerna i vattenlagens 3 g. Enligt 4 kap. 1 g samma lag ska
vattenfarlig verksamhet utrivas si att tindamllet med verksamheten nis med minsta
skada och oliigenhet utan att kostnaderna fiir dessa hiinsyn medfiir att verksamheten
omojliggtirs. Vidare ska den som enligt samma lags 4 kap. 7 g utrivar eller dmnar
ut6va vattenfarlig verksamhet vidta de skyddsitgiirder och tila de begriinsningar samt
iaktta de fiirsiktighetsmitt som skiiligen kan fordras ftir att ftirebygga eller avhjiilpa
risk fiir ftirsiimring av vattenkvaliteten. Enligt punkt C i bilaga 10 till vatten-
ftirordningen ska industriavloppsvatten som leds till allmiint niit undergi sidan rening

som krdvs ftir att behandling av slam inte stdrs samt siikersttilla att slammet kan
omhdndertas pfl ett sdkert och miljom?issigt godtagbart sritt. Kommunen har genom

sin ans<ikan pivisat att ansdkta behandlingsmetoder, b6de i reningsverket och fiir
slambehandlingen, kommer att tillgodose kraven enligt lag samt leda till miljdmiissigt
godtagbara ltisningar genom kretsloppstiinkande och genom att undvika negativ
miljcipiverkan av slamhanteringen.

Ny eller iindrad markanvdndningsitgiird eller verksamhet ffir endast komma till stind

om det visas att itgiirden eller utsliippet inte riskerar att ftirsiimra syreftirhillandena

eller oka halterna av kvive respektive fosfor i vattenomridet i enlighet med 5 kap. 9 $
vattenlagen. I ansbkan har visats att den dimensionerande belastningen pi

anliiggningen innebdr maximalt 33 kg fosfor och 120 kg kviive som gir ut med

dr?inerings- och lakvattnet till uppsamlingssystemet och att slammet endast har en
niiringsftirlust uppskattad till mellan 5-lO oA fiir fosfor och 10-15 %o for kviivet vid
behandlingen. Driinerings- och lakvattnet behandlas i markbiidd eller motsvarande
varvid den totala utsl?ippsm?ingden irligen berdknas uppge till maximalt 25 kg fosfor
och 95 kg kviive. Efter markbiidden sliipps vattnet ut till ett dikessystem vilket efter
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1,2 km leder fram till recipienten (salthavet). Uppsamlingsdiket ger retention av

vattnet och mojliggrir sedimentering och fastsiittning av ntiringsiimnena i marken

innan det nir havet. Atgerden bed6ms som tillriicklig for att vattenlagens krav fiir

verksamheten uppnis.

Med ovanstiende motiveringar finner Alands miljo- och hiilsoskyddsmyndighet

grund for beviljande av miljdtillstand fiir hantering av avloppsslam i behandlings-

anliiggning och tillverkning av anliiggningsjord i Fogl6 kommun.

Avgift

Fdr detta tillstindsbeslut uppbiirs avgift i enlighet med punkt 14.2 i avgiftstaxa 2009

fiir Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet, faststiilld av Alands landskapsregering

genom beslut nr 312 S I 0 /3 1. 12.2008.

Regenerering av flytande avfall
Annonskostnad, delgivning ansokan

690,00
0

Bilagor

Lantmiiteri kostnad fiir sakiisarftirteckning 28,01

Totalt *

*Ev. annonskostnad fiir delgivning av beslutet tillkommer.

718,01

l. Arendehantering
2. Omridesplan fiirbehandling av avloppsslam, 2008-04-23

3. Liingd- och tvilrsektioner fiir utformningen av markbiidden 2008-04-23

4. Besvdrsanvisning.

Detta beslut har uppriittats i tvi likalydande exemplar. Ett exemplar s?inds till

sdkanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Alands miljo- och

hiilsoskyddsmyndi ghets iirendeakt.

Fdr Alands miljti- och hilsoskyddsmyndighet,

Ordlorande Ulrika Karlsson
Prdvningsniimnden

n.('
&4LCa qv(ffirn
Ftiiedragande Eri{a Sjostrom
Miljrihandldggare
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AnTNUnHANTERTNG

Bilaga I

Ansiikan

Arendet har registrerats vid AtrrtHU den 30.05.2008. Enligt 57 g LL om milj<iskydd
(2008:124\ upphiivdes LL om milj<iskydd och miljotillstind (2001:30) genom den
tidigare lagens ikrafttriidande den 01.12.2008. Arendet har siledes handlagts enligt LL
om miljriskydd (2008: 124).

Delgivning av ansiikan

Anstikan delgavs offentligt under tiden 09.03 .2009 - 30.03.2009 pi Ftigl<i kommuns och
AVtHVts anslagstavlor. I delgivningen framgick att envar hade r?itt att skriftligen yttra
sig 6ver ansrikan inom ovannrimnda tid.

Yttranden

Inga yttranden har inkommit under tiden fiir offentlig delgivning.

Utlfltanden

AUUtrrt har inte begiirt utlitanden.

Bemiitande

Inga yttranden har begiirts av s<ikanden.

Delgivning av beslut

Tillstindsbeslutet sdnds till sdkanden med mottagningsbevis. Beslutet delges

offentligt pi F<igl6 kommuns och AtUUUs anslagstavlor och en kopia av beslutet
finns under denna tid framlagd ftir allmiinheten pi kommunkansliet och Alands milj6-

och hiilsoskyddsmyndighets kansli. Beslutet finns dven tillgnngHgt pi internet pi

AVtUUs hemsida, www.miS-ohalsoskydd.ax. I delgivningen framgir att sakiigare kan

anfiira besvdr <iver beslutet hos Alands fiirvaltninesdomstol.
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NnSvARSANVISNING

B esviirs my ndig h et o ch b e sviirst id
Over Alands miljd- och h[lsoskyddsmyndighet beslut kan besvir anloras hos
Alands fiirvaltningsdomstol. Besviir ska anfiiras inom 30 dagar frin att beslutet
delgivits. Di besvlirstiden beriiknas ska den dag di delgivning sker inte
medriiknas.

B e sviirs s krifte n s i n neh dll o ch un derskr ift
Av besviirsskriften ska framg&:
- iindringssdkandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer,
- vilket beslut besviiret giiller,
- till vilka delar av beslutet iindring sdks och vilka iindringar som yrkas,
- de grunder p& vilka iindring yrkas.

Om det ?ir en laglig representant eller ett ombud som fiir [ndringssOkandens talan,
eller om besviirsskriften har uppgjorts av n&gon annan, ska ocks& dennes namn
och hemkommun uppges i besviirsskriften. Besviirsskriften ska undertecknas av
indringssdkanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.

Bilag or till besviirss kriften
Till besv6rsskriften ska beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom ska de
handlingar som ?indringssdkanden iberopar till stdd ftir sina yrkanden bifogas.
Ombud ska bifoga en fullmakt till besviirsskriften om inte huvudmannen har
befullm2iktigat honom muntligen hos besv?irsmyndigheten.

Besviirss kriften s ka liimnas till :
Moffagare: Alands ftirvaltningsdomstol
Postadress: Pb 31. AX-22101Mariehamn
Besdksadress: Torggatan l6,Mariehamn
E-post:
Telefon:

aland.ftl@om.fr
010-3650265

ALANDS MILJO. ocH HI\,LSOSK\DDSM\NDIGHET
Adres: Nonagatm 17, AX-22100 Marieham

Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax

www.miljohalsoskydd.ax


