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Sökanden 
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Ärende 

Ålands Problemavfall Ab ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapslagen (2001:30) 
om miljöskydd och miljötillstånd, nedan kallad miljöskyddslagen, 6 kap. 17 § Vattenlag 
(1996:61) för landskapet Åland, nedan kallad vattenlagen, 26 § landskapslagen (1967:36) 
om hälsovården och 10 § landskapsförordningen (1973:63) om hälsovården, nedan 
kallade hälsovårdslagen och hälsovårdsförordningen samt enligt 28b § punkt 2 
landskapslagen (1981:3) om renhållning, nedan kallad renhållningslagen. 

Ansökan avser verksamhet med mottagning, mellanlagring och behandling av 
återvinningsbart avfall, farligt avfall och skrotfordon vid Hellesbygård Rnr 3:17, 
Hellesby i Hammarland, samt transport av farligt avfall. 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 29.12.2003. 

Beslut 
Miljötillstånd 
Ålands Problemavfall Ab beviljas med stöd av 24 § miljöskyddslagen miljötillstånd för 
verksamhet med mottagning, mellanlagring och behandling av återvinningsbart avfall, 
farligt avfall och skrotfordon vid Hellesbygård Rnr 3:17, Hellesby i Hammarland, samt 
för transport av farligt avfall. Tillståndet omfattar avfall som uppkommer inom 
landskapet Åland och som ska återvinnas eller behandlas inom 3 år eller skall 
omhändertas slutligt inom ett år. 

Ersättningar 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § 
vattenlagen. Nämnden anser att i tillståndet givna tillståndsvillkor utgör sådant skydd att 
verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 
och 6 §§ i vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen 
faller inte inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol. 
 
I ärendet finns ett yrkande om ekonomisk ersättning. Nämnden avslår yrkandet till den 
del det avser ersättning enligt vattenlagen och lämnar yrkandet oprövat avseende 
eventuell ersättning enligt 60 § miljöskyddslagen. 
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Giltighet 
Detta tillstånd gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall i enlighet med 8 kap, 28 § 
miljöskyddslagen senast 31.07.2010 till Ålands miljöprövningsnämnd inlämna en 
ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren. 

Villkor 

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ 
miljöskyddslagen, 6 kap 28 § vattenlagen samt 28e § renhållningslagen. 
 

1. Företaget skall hantera återvinningsbart avfall, farligt avfall och skrotfordon på 
ett sådant sätt att det inte orsakar fara eller skada för människors hälsa eller 
miljön. Om företaget innehar farligt avfall som den slutliga omhändertagaren inte 
tar emot skall detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska 
innehålla information om typ av farligt avfall som inte tagits emot, tidigare 
avfallsinnehavare samt transportör. 
9 och 22 §§ miljöskyddslagen, 4 kap 1 § och 5 kap 2 § vattenlagen och 8a § renhållningslagen 

 
2. Olika typer av avfall skall hållas avskilda från varandra så att hanteringen sker på 

ett ändamålsenligt sätt och så att hälso- och miljörisker förebyggs. Olika typer av 
farligt avfall får inte blandas sinsemellan, med annat avfall eller med andra ämnen 
utom då det är nödvändigt för återvinning eller det slutliga omhändertagandet. 
8c och 8d §§ renhållningslagen 

 
3. Olika avfallskategorier skall utmärkas med tydlig skyltning vid insamlings-

platserna. Avfall skall vid mellanlagring och transport till behandling eller annan 
slutmottagare vara märkt 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 omhändertagande. Farligt avfall skall därtill vara tydligt märkt med 
farosymboler. 
22 §§ miljöskyddslagen samt 8 a, c och d §§ renhållningslagen. 

 
4. Farligt avfall som insamlas eller transporteras skall förpackas i ett emballage som 

skall hålla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal 
användning, flyttning och lagringsförhållanden. Materialet i emballaget och 
förslutaren får inte tillsammans med det farliga avfallet reagera så att det kan 
föranleda fara eller olägenhet för miljön. 
9 och 22 §§ miljöskyddslagen, 4 kap 1 § vattenlagen. 

 
5. Register skall föras över det avfall som tas om hand, dess återvinning, slutliga 

omhändertagande eller transport. Registret skall omfatta uppgifter om; 
• avfallets mängd 
• avfallets art och ursprung samt 
• behandlingsmetod.  

Då avfall transporteras skall dessutom antecknas; 
• destination, 
• insamlingsfrekvens, 
• lagring 
• transportmetod.  

Registret skall bevaras i minst 3 år och på begäran kunna uppvisas för 
tillsynsmyndigheten. En sammanställning skall årligen tillställas 
tillsynsmyndigheten 
28l § renhållningslagen 
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6. Ett transport dokument skall upprättas över varje transport av farligt avfall som 

innebär att avfallet tas emot eller lämnas vidare förutom avfall från hushåll. 
Transportdokumentet skall innehålla följande uppgifter: 

 
• Namnet på innehavaren, transportören och mottagaren av avfallet samt 

deras kontaktuppgifter. 
• Tidpunkten för transporten samt metoden för förpackning och transport av 

avfallet. 
• Namn och kontaktuppgifter för annan avfallsproducent än hushåll samt 

uppgifter om den verksamhet, ort och kommun där avfallet har 
uppkommit. 

• Avfallets namn och identifieringsnummer enligt den förteckning som 
avses i 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 omhändertagande. 

• De egenskaper som gör att avfallet klassas som farligt avfall. 
• Platsen där avfallet återvinns eller behandlas och metoden med vilken 

detta sker. 
 

Transportdokumentet skall följa med under hela avfallstransporten. Avfallet får 
endast lämnas vidare om mottagaren bekräftar mottagandet av avfallet och 
avfallsmängden med sin underskrift jämte datum på dokumentet. 
Tillståndsinnehavaren skall bevara transportdokument eller kopia därav under tre 
år från undertecknandet. 
8a§ renhållningslagen 

 
7. Tillståndsinnehavaren får endast anlita entreprenör för transport av farligt avfall 

under förutsättning att entreprenören har vederbörliga tillstånd för transport av 
aktuellt avfall. Vid överlåtelse av avfall för slutligt omhändertagande får sådan 
endast ske till anläggning som har tillstånd för den aktuella kategorin av avfall. 
Tillståndsinnehavaren skall inhämta kopior av anlitad entreprenörs eller 
mottagande anläggnings tillstånd och mot förfrågan uppvisa dessa för 
tillsynsmyndigheten. 
22 § miljöskyddslagen, 8f § renhållningslagen 

 
8. Personalen skall ha tillräcklig kunskap om risker vid hantering av avfallet vid 

anläggningen och vilka åtgärder som skall vidtas vid olyckshändelser. 
Tillståndsinnehavaren skall tillse att tillsynsmyndigheten alltid har aktuella 
kontaktuppgifter över den person som enligt tillståndsinnehavarens organisation 
ansvarar för att tillståndet efterlevs.  
7 och 22 § miljöskyddslagen 

 
9. Tillräcklig avskiljning som dämpar bullerstörning mot grannar skall finnas. 

Mellan kl. 07.00-22.00 får den ekvivalenta bullernivån vara högst 55 dB L(A)eq 
utomhus vid närmaste bostad till anläggningen i Hellesby. Under kvälls- och 
nattetid kl. 22.00-07.00 får den ekvivalenta bullernivån vara högst 45 dB L(A)eq 
utomhus vid närmaste bostad. Vid byggnadsarbeten på fastigheten och vid 
lossning/lastning av avfall får bullernivån vara tillfälligt avvikande och den 
högsta ekvivalenta ljudnivån uppgå till 75 dB L(A)eq under helgfria vardagar kl. 
07.00-20.00.  
22 § miljöskyddslagen 
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10. Utrustning som kommer i direkt kontakt med avfall skall rengöras och 
desinficeras vid behov. 
22 § miljöskyddslagen 

 
11. Vid anläggningen i Hellesby får inte matavfall eller annat organiskt bioavfall 

insamlas eller återvinnas. 
22 § miljöskyddslagen, 4 kap 4 § vattenlagen 

 
12. Regelbunden skadedjursbekämpning skall utföras och dokument över denna skall 

på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten. 
22 § miljöskyddslagen 

 
13. Kemikalier och farligt kemikalieavfall skall förvaras inomhus separat från annat 

avfall och förvaringen tydligt märkas med farosymboler. Utrymmen med sådan 
förvaring skall kunna låsas då anläggningen är obemannad. Detta gäller även 
smittavfall och farligt avfall som medför risk för människors hälsa. 
22 § miljöskyddslagen 

 
14. Flytande avfall som förvaras i tankar, cisterner eller oljefat inom- eller utomhus 

skall invallas. Invallningen skall utrymma den största tankens volym plus 10 % 
av de övriga tankarnas sammanlagda volym alternativt får invallning ersättas med 
avledning till uppsamling i sluten reservtank eller liknande. 
22 § miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen 

 
15. Samtliga upplagsytor där avfall förvaras skall ha hårdgjorda ytor med låg 

permeabilitet och kontrollerad avrinning med möjlighet till provtagning. 
 
Farligt avfall skall i första hand förvaras inomhus eller på annat sätt helt skyddas 
från kontakt med vatten. Farligt avfall som inte kan förvaras på sådant sätt skall 
förvaras på tätt underlag med kontrollerad lakvattenhantering. 
22 § miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen 

 
16. Tillståndsinnehavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och 

grundvatten skyddas från förorening. Eventuellt oljespill eller andra läckage skall 
omedelbart åtgärdas. 
 
Lakvatten och annat vatten från områden och utrymmen där farligt avfall 
förvarats skall innan det släpps ut till recipient, uppsamlas eller genomgå rening 
om halterna överstiger följande gränsvärden: 
Parameter Gränsvärde 
Aluminium 200 µg/l 
Ammonium (grundvatten) 500 µg/l 
Antimon 5 µg/l 
Arsenik 10 µg/l 
Barium 1 mg/l 
Bekämpningsmedel- enskilda 0,1 µg/l 
Bekämpningsmedel- totalt 0,5 µg/l 
Bensen 1,0 µg/l 
Bens (a) pyren 0,01 µg/l 
Bly 10 µg/l 
Bor 1,0 mg/l 
Bromat 10 µg/l 
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Parameter Gränsvärde 
Cyanid 50 µg/l 
1,2 dikloretan 3,0 µg/l 
Järn  200 µg/l 
Kadmium 0,3 µg/l 
Konduktivitet 5-50 mS/m 
Koppar 0,2 mg/l 
Klorfenoler – totalt 10 µg/l 
Klorid 250 mg/l 
Krom 50 µg/l 
Kvicksilver 1,0 µg/l 
Lösta/emulgerade kolväten 
Opolära alifatiska kolväten (mineralolja)

0,1 mg/l 

Magnesium 30 mg/l 
Mangan 50 µg/l 
Nickel  20 µg/l 
Nitrat ytvatten  50 mg/l 
Nitrat grundvatten                          5 mg/l 
Nitrit ytvatten 0,1 mg/l 
Nitrit grundvatten 0,50 µg/l 
Polycykliska aromatiska kolväten
cancerogena PAH, ∑ av 5 föreningar 

0,1 µg/l 

pH 6-8 
Tetrakloreten, trikloren - totalt 10 µg/l 
TOC < 20 mg/l 
Zink  1,0 mg/l 

 
 

Innan verksamheten inleds skall provtagning av vatten och sediment i 
omgärdande diken och grundvatten inom området genomföras på ett tillräckligt 
antal platser och analyseras för ovanstående parametrar. Därtill skall pH, 
temperatur, alkalinitet, konduktivitet, syrehalt, totalfosfor, totalkväve, CODMn, 
BOD7 och sulfat (ej i grundvatten) mätas i vattenproverna samt grundvattennivån 
fastställas. Analysvärdena skall fastställas som jämförelsevärden. Om 
anlysvärdena för vatten överstiger ovanstående gränsvärden för vatten skall de 
utgöra nya gränsvärden. 
 
Provtagning av lakvatten och annat vatten från området skall därefter ske årligen 
och vatten och sediment i omgärdande diken och grundvatten skall kontrolleras 
genom stickprover. Analys skall utföras av samma parametrar som ovan dock så 
att CODMn kan bytas ut mot TOC efter 2 års parallellanalys. 

 
 

Provtagning av lakvatten som genomgått rening skall genomföras minst två 
gånger per år. Nedanstående parametrar skall analyseras för in- och utgående 
lakvatten och angivna gränsvärden skall uppfyllas: 
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Parameter Koncentration i 
utgående vatten, 

månadsmedelvärde 

Reduktionsprocent

pH och Flöde   
Suspenderade partiklar 35 mg/l 90 % 
BOD7, ATU 15 mg O2/l 90 % 
CODCr 125 mg O2/l 75 % 
TOC 15 mg/l  
Total fosfor, Tot-P 0,5 mg P/l 90 % 
Total kväve, Tot-N 35 mg N/l 50 % 
Kvicksilver 0,05 mg/l  
Kadmium 0,05 mg/l  
Nickel, Koppar, Bly, Zink 0,5 mg/l  
Krom 1,0 mg/l  
Sulfat 100 mg/l  
Pentaklorfenol 0,1 mg/l  
Opolära alifatiska kolväten 
(mineraloja) 

1,0 mg/l  

 
Proven skall tas av en av tillsynsmyndigheten 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 motsvarande). Proven skall omfatta 
analysvärden för ovan nämnda och för verksamheten relevanta parametrar. 
Provresultaten skall tillställas tillsynsmyndigheten.  

 
Tillståndsinnehavaren skall inlämna ett förslag till kontrollprogram enligt 
ovanstående där provtagningen och dess utformning noggrant specificeras. 
Programmet skall lämnas till tillsynsmyndigheten innan anläggningen tas i bruk 
22 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen 

 
17. Sanitärt avloppsvatten skall, om det inte avleds till allmänt avloppsnät, samlas i 

sluten tank och föras till godkänd mottagare, alternativt behandlas lokalt i lämplig 
reningsanläggning. Avloppsreningsanläggningen skall dimensioneras och 
utformas för den mängd sanitärt avloppsvatten som kan uppstå i verksamheten. 
Vid behandling lokalt skall anläggningen uppfylla nedanstående gränsvärden: 

 
 

Parameter Koncentration i 
utgående vatten, 
månadsmedelvärde 

Reduktionsprocent 

BOD7, ATU 15 mg O2/l 90 % 
Total fosfor, Tot-P 0,5 mg P/l 90 %  
Total kväve, Tot-N 35 mg N/l * 50 %  

* årsbasis 
 

Avloppsanläggningen skall underhållas så att risk för miljöförorening undviks. 
 

En plan för hur avloppsreningen ordnas i enlighet med detta villkor skall 
inlämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande innan anläggningen tas i bruk. 
22 § miljöskyddslagen samt 4 kap 7 § vattenlagen  
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18. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att containrar som tillståndsinnehavaren 
använder för att samla in farligt avfall, samt för att eventuella insamlingspunkter i 
tillståndsinnehavarens regi, hålls snygga och städade och inte orsakar betydande 
miljöförorening eller olägenhet för människors hälsa. Enskilda containrar för 
mottagning av farligt avfall får inte stå närmare än 50 meter från fast bosättning.  
22 § miljöskyddslagen 
 

19. Utsläpp till luft från verksamhet i byggnad skall minimeras. 
Ventilationsanläggningar skall kontrolleras genom att ett egenkontrollprogram 
upprättas. Programmet skall åtminstone innehålla rutiner för: 
• tillräckliga byten av filter och anteckning om datum för byten, 
• rening av ventilationsutrustning och tillhörande rör 
• anteckning och åtgärder vid olyckstillbud 
Programmet skall dokumenteras och dokumentationen skall finnas tillgänglig i 
verksamheten och på begäran tillställas tillsynsmyndigheten. 
22 § miljöskyddslagen 
 

20. Utgående från bränsleförbrukningen skall:  
• beräknade årliga utsläpp av mängden kväveoxid (NOx), oförbrända 

kolväterester (HC), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och partiklar 
rapporteras årligen till tillsynsmyndigheten. 

• anges vilka åtgärder som vidtagits under det gångna året för att begränsa 
ökningen av avgasutsläpp vid en eventuell expansion av verksamheten från 
nuvarande reella avfallsvolymer. Åtgärderna skall redovisas årligen för 
tillsynsmyndigheten. 

22 § miljöskyddslagen 
 

21. Tillståndsinnehavaren skall söka tillstånd hos miljöprövningsnämnden för 
upphörande av verksamhet då anläggningen tas ur bruk.  
52 § miljöskyddslagen   

Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse  
Beslutet har föregåtts av en miljökonsekvensbedömning i enlighet med 4 § landskapslag 
(1995:28) om miljökonsekvensbedömningar och 6 § punkt i) landskapsförordningen 
(2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar. 

Beslutsmotivering 

Allmänna motiveringar för beviljande av tillstånd 
Ålands miljöprövningsnämnd har granskat ansökan om miljötillstånd, utförd 
miljökonsekvensbedömning och beaktat inkomna utlåtanden och yttranden samt prövat 
förutsättningarna för tillstånd enligt landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljö-
tillstånd och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § samma lag. I avgörandet har miljö-
prövningsnämnden även beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda 
intressen och bestämmelserna i landskapslagen (1998:82) om naturvård. Miljöprövnings-
nämnden konstaterar att verksamheten med iakttagande av de i tillståndet givna 
tillståndsvillkoren uppfyller förutsättningarna för tillstånd i 22-23 §§ miljöskyddslagen, 6 
kap. 4 § vattenlagen, 28d § renhållningslagen samt 11 § hälsovårdsförordningen. 
 
Tillståndet har med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 6 kap 28 § vattenlagen samt 
28e § renhållningslagen förenats med sådana villkor som är nödvändiga för att 
förutsättningarna för tillstånd skall vara uppfyllda. Vid fastställande av villkor har de 
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allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att 
uppfylla dem.  
 
För att verksamheten skall uppfylla kraven i 22 § miljöskyddslagen åläggs 
tillståndsinnehavaren att hantera avfall och utrustning så att miljöförorening inte uppstår. 
För att ytterligare förebygga miljöförorening får avfall endast lämnas till transportör eller 
slutlig omhändertagare som innehar vederbörliga tillstånd. Därtill skall buller, lukt och 
utsläpp till luft begränsas, utsläpp till vatten och mark förhindras samt bekämpning av 
skadedjur utföras. I syfte att undvika miljöförorening ställs dessutom särskilda krav på 
emballage vid förpackning av farligt avfall i samband med mellanlagring och transport. 
 
Miljöprövningsnämnden konstaterar att sökanden uppvisat tillräcklig organisation, 
sakkunskap och solvens för att förutsättningarna för tillstånd enligt 23 § 
miljöskyddslagen skall anses vara uppfyllda. 
 
För att skydda vattenmiljön och måna om allmänna och enskilda intressen i enlighet med 
vad som krävs enligt 4 kap. 1, 2, 7 och 8 §§ samt 5 kap. 1-2 §§ i vattenlagen åläggs 
sökanden att förvara avfall på hårdgjord yta. För farligt avfall skall dessutom särskilda 
försiktighetsmått iakttas. I syfte att förhindra försämring av vattenkvaliteten skall farligt 
avfall i första hand förvaras inomhus eller på annat sätt helt skyddas från kontakt med 
vatten och i andra hand på tätt underlag. Enligt 4 kap 8 § vattenlagen är utsläpp till 
grundvatten av grundvattenfarliga ämnen förbjudet. Genom 1 § vattenförordning 
(1996:77) för landskapet Åland tillåts emellertid utsläpp som har konstaterats innehålla 
så små mängder eller koncentrationer av grundvattenfarliga ämnen att det nu eller i 
framtiden inte föreligger någon risk för att grundvattnets kvalitet skall försämras. 
Tillståndsinnehavaren åläggs därför att rena lakvatten och annat vatten från områden och 
utrymmen där farligt avfall förvaras om halterna överstiger de gränsvärden som fastställs 
i ovanstående villkor, så att minst de utsläppsgränsvärden som anges i samma villkor 
uppnås.  

För att förutsättningar för tillstånd enligt renhållningslagen skall vara uppfyllda har 
tillståndet förenats med villkor om att tillståndsinnehavaren skall föra register över 
avfallshanteringen. För att undvika sammanblandning och för att säkerställa att avfall 
inte hanteras okontrollerat har tillståndsinnehavaren ålagts villkor om märkning och 
dokumentation vid insamling, mellanlagring och transport av avfall.  

Då avståndet tillnärmaste granne är tämligen stort och tillståndsinnehavaren ej får hantera 
matavfall eller annat organiskt bioavfall och med beaktande av övriga villkor förorsakar 
verksamheten ej sådan olägenhet för allmänna eller enskilda intressen som avses i 4 kap 
4 § vattenlagen. 

Med beaktande av att verksamhetsutövaren ålagts stränga villkor vad avser skydd av 
vattenkvaliteten, att området inte utgör vattenskyddsområde eller område för 
grundvattentäkt samt avståndet till närmsta sjö och havet konstaterar nämnden att platsen 
är lämplig med beaktande av 4 kap 6 § i vattenlagen. 

Med utgångspunkt från det underlag som finns i miljökonsekvensbedömningen, vad som 
i övrigt redovisats i ansökan och med beaktande av givna tillståndsvillkor bedömer 
miljöprövningsnämnden att den i ansökan redovisade platsen är lämplig vad avser 
verksamhetens art, det buller verksamheten åstadkommer, bosättningen i omgivningen, 
faran för förorening av luft och vatten samt möjligheterna att ordna vattenanskaffning 
och avlopp. Området är inte föremål för någon fastställd plan. Verksamheten bedöms 
således uppfylla kraven avseende förläggning i 22 §, 2 mom. miljöskyddslagen samt 11 § 
hälsovårdsförordningen.  
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Med ovanstående motiveringar konstaterar miljöprövningsnämnden att det är utrett att 
samtliga förutsättningar för tillstånd är uppfyllda. 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt den avgiftsstadga som fastställts genom 
Ålands landskapsstyrelses beslut 20.12.2001 nr 20 S40. Avgiften faktureras separat. 
 
  
Anläggning eller plats där sådant farligt avfall som 
uppkommer annanstans återvinns eller behandlas. € 3364,00 
Annonskostnad Ålandstidningen € 181,17 
Annonskostnad Nya Åland € 247,42 
Totalt € 3792,59 

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Situationsplan över anläggningen i Hellesby 
3. Avfallskategorier enligt ansökan 
4. Besvärsanvisning 

 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Erica Sjöström 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 02.05.2005 – 23.05.2005 vid kommunkansliet i 
Hammarlands och vid Ålands landskapsregerings registratorskontors anslagstavlor. I 
kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan 
inom ovannämnda tid. 

Yttranden  
Två yttranden har inkommit under kungörelsetiden.  

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande enligt nedan:  

• Ålands landskapsregering, Miljöbyrån 

• Hammarlands kommun, inkom 28 april 2005.   

Förklaring 
Sökanden har beretts tillfälle att inkomma med förklaring till inkomna yttranden. 
Förklaringen inkom 3 juni 2005. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Hammarland kommuns och Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Hammarlands kommunkansli 
och Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på 
internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.aland.fi. 
I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos 
Ålands förvaltningsdomstol. 

Arkiverade dokument 
Följande dokument arkiveras på miljöprövningsnämndens kansli: 

1. Sökandens ansökan 
2. Yttranden och utlåtanden 
3. Miljökonsekvensbedömningen 
4. Övriga ärendehandlingar 
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BESVÄRSANVISNING 

 
Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare 
hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet 
delgavs ändringssökanden. 
 
En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som 
postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.   
 
Av besvärsskriften skall framgå 
- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer, 
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka 

ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anförs. 

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för  
ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall 
också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften. 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga 
representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften. 

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom 
skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, 
om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
Besvärsskriften skall lämnas till:  
 

Ålands förvaltningsdomstol 
Torggatan 16, PB 31  
22 101 Mariehamn 
telefon (018) 6350 
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