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Sökanden 
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PB 1962 
22111 Mariehamn 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för fortsatt drift av go-cart, motorcross och folkracebanor i 
Vessingsboda, Lemland. Ansökan har anhängiggjorts vid miljöprövningsnämnden 
14.8.2003. Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), 
- 1 § samt bilaga 1 punkt 13 d LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd 

(miljöskyddsförordningen) samt 
- 6 kap. 16 § 3 mom. vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen) och 
- 28 § LL (1967:36) om hälsovården (hälsovårdslagen). 

Beslut 

Miljötillstånd 

Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Ålands Motorklubb 
miljötillstånd för fortsatt verksamhet i Vessingsboda, Lemland. 

Ersättning 

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § 
vattenlagen. Nämnden konstaterar att i tillståndet givna villkor utgör sådant skydd att 
verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 och 
6 §§ i vattenlagen. 

Giltighet 
Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall i enlighet med 8 kap. 28 § 
miljöskyddslagen senast 31.12.2016 till Ålands miljöprövningsnämnd inlämna en ansökan 
om granskning och revidering av tillståndsvillkoren. Om ansökan om revidering av 
tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 
§ 2 mom. miljöskyddslagen. 
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Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ 
miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen. 

 

1. Avfallshanteringen skall skötas med iakttagande av gällande regler och så att 
miljöförorening förhindras. Allt avfall och farligt avfall ska upplagras och hanteras 
med omsorg enligt bästa tillgängliga teknik.  

Avfall och farligt avfall skall lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare 
för i frågavarande avfall. Verifikat över avfallets mängd, art och mottagare skall 
kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten. 

2. Ljudnivån för verksamheten får inte överstiga 55 dB(A) uppmätt som ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid fast boende samt utomhus vid befintlig byggnad för 
fritidsboende.  

3. Folkrace- och motocrossbanorna får användas för tränings- och 
tävlingsverksamhet under följande tider: 

• Tre valfria vardagar per vecka undantaget dag före helgdag kl. 10.00-21.00 

• Lördag samt dag före helgdag kl. 10.00-18.00 

• 15 valfria söndagar per år kl 10.00-18.00 

Tillståndsinnehavaren skall tillse att tillträde med motorfordon till banorna övriga 
tider förhindras. 

4. Tillståndsinnehavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och 
grundvatten skyddas från förorening. Depån för folkrace och motocross skall 
asfalteras. Vattnet depån skall samlas ihop och avledas via oljeavskiljningsbrunn. 
Eventuellt oljespill eller andra läckage skall omedelbart saneras och för det 
ändamålet skall det finnas tillgänglig saneringsutrustning.  

5. Vid anläggningarna får endast sådana medel och kemikalier användas som är 
tillåtna enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om kemikalier. Alla kemikalier som används inom verksamheten 
skall anmälas till kemikalieövervakningen vid hälsonämnden och 
tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering.  

All olja som lagras i verksamheten skall förvaras invallat inomhus eller i ett skilt, 
ändamålsenligt, låst utrymme. Alla kemikalier skall förvaras så att de inte riskerar 
att förorena miljön.  

6. Avloppsvattnet från WC-stol skall ledas till sluten tank, övrigt avloppsvatten ledes 
via slambrunn till markbädd. Vid utvidgning av anläggningen krävs nytt tillstånd 
från Ålands miljöprövningsnämnd.  

 
7. Tillståndshavaren skall tillse att tillsynsmyndigheten har aktuella kontaktuppgifter 

till den som sköter uppgifter enligt ovanstående villkor. 
 

8. Vid avslutande av verksamheten skall meddelande om avveckling göras till             
tillsynsmyndigheten. 
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Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. 
Den miljöberättelse som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i 
landskapsförordning (2001:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 
finns i beslutstexten. 

Beslutsmotiveringar 
Ålands Motorklubb rf grundades 1962 och har sedan dess varit takorganisation för 
åländsk motorsport. Verksamheten består av tre olika verksamheter, GO-kart, folkrace och 
motocross. GO-kart körs dels som uthyrningsverksamhet och dels som tränings- och 
tävlingsverksamhet. Folkrace körs i huvudsak som tävlingsverksamhet och motocross 
körs i huvudsak som träningsverksamhet.  
 
Nämnden konstaterar efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd att verksamheten 
med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren uppfyller kraven för tillstånd i 
miljöskyddslagen och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § samma lag. Vid 
tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i den mån det inte 
har ansetts oskäligt att uppfylla dem. För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor som 
förhindrar, förebygger och begränsar föroreningar. Vid fastställandet av dessa villkor har 
nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna för desamma. I beslutet har även beaktats 
bestämmelserna i LL (1998:82) om naturvård samt vad som i övrigt bestämts för att 
trygga allmänna och enskilda intressen.  
 
Nämnden bedömer att förutsättningarna för tillstånd i 22 § miljöskyddslagen är uppfyllda. 
Vid prövning av denna bestämmelse har beaktats den totala inverkan som verksamheten 
kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra. Verksamheten har inte befunnits leda 
till någon sådan effekt som avses i 22 § 1 mom. punkterna 1-4. Verksamheten förorsakar 
miljöförorening i form av buller. Omfattningen av föroreningar i form av buller har 
emellertid begränsats genom villkor om maximal ljudnivå samt tidpunkter för 
verksamhetsutövning. De miljöförorenande effekterna blir därigenom så små att de inte 
kan anses medföra någon sådan betydande effekt som anges i 3 § 1 mom. 
miljöskyddslagen.  
 
Förutsättningarna för tillstånd avseende verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap 
och solvens som anges i 23 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Sökanden utgör en 
lagstadgad förening. Sökandens uppgifter, organisation och medlemskår följer av lag och 
skapar en grund för en fortgående framgångsrik skötsel av verksamheten med hänsyn till 
dess miljöaspekter och miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen. Sökanden har 
genom att tillställa miljöprövningsnämnden årsredovisning för år 2004 uppvisat tillräcklig 
solvens.  

 
Vid prövning enligt vattenlagen har beaktats att en åtgärd som direkt eller indirekt kan 
inverka på vatten inte får vidtas om den kan motverka en hållbar utveckling. Vid 
prövningen har även beaktats att åtgärden, vilken utgör vattenfarlig verksamhet, skall 
utövas så att ändamålet med företaget eller verksamheten nås med minsta skada och 
olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget eller 
verksamheten omöjliggörs. Särskilt har eftersträvats att grundvattnet och vattenmiljön 
skadas så lite som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt. Nämnden har även 



BESLUT MPN 03-59, 16.5.2006     4 (5) 

beaktat att åtgärden skall utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra 
allmänna och enskilda intressen. 
 
Verksamheten utövas på land. Området utgör inte avrinningsområde till något 
vattenskyddsområde eller till område som är föremål för sådana kvalitetsnormer som 
avses i 5 kap. 4 § vattenlagen eller sådan vattenförbättringsplan som avses i 5 kap. 13 § 
vattenlagen.  
 
I verksamheten förekommer hantering av bränsle och kemikalier. I syfte att undvika att 
detta sprids i naturen ställs krav på att depån skall asfalteras och att eventuellt läckage på 
området skall saneras och tas omhand så att miljöförorening och försämring av grund- och 
ytvattnets kvalitet förhindras. Verksamheten bedöms med iakttagande av givna villkor inte 
medföra några utsläpp som är förbjudna enligt 4 kap. 8 eller 8a §§ vattenlagen.  
 
Vid anläggningen finns en toalett med handfat. Anläggningens avloppslösning utgörs av 
sluten tank för klosettavloppsvatten och slambrunn med efterföljande markbädd för 
behandling av BDT-vatten. Områdets belastning är väldigt liten och markförhållandena 
för infiltration av avloppsvatten på platsen är goda. 

Verksamheten på GO-kartbanan inleddes enligt uppgift från sökanden 1986, 
verksamheten på folkracebanan inleddes 1977 och verksamheten på motocrossbanan 
inleddes 2003. Ansökan innehåller uppgifter om övriga tillstånd som beviljats för 
anläggningen. Uppgifter om förläggningstillstånd saknas. Nämnden har därför i enlighet 
med vad som följer av 28 § hälsovårdslagen prövat frågan om verksamhetens förläggning. 
Platsen är ett gammalt naturgrustag och sålunda öppet utan skog. Runtom banorna växer 
naturskog, västerut har viss avverkning gjorts, i övrigt omges banan av fullvuxen skog. 
Området gränsar i väster mot landsvägen och i norr mot en skyttebana. Närmaste 
bebyggelse är i Vessingsboda by och miljön mellan består av skogsmark som effektivt 
dämpar bullret. Eftersom banorna är byggda i låglänt terräng stannar dessutom det mesta 
bullret inom anläggningen. Verksamhetsidkaren saknar tillgång till alternativa platser 
inom området. Platsen har bedömts uppfylla kraven i 8 § miljöskyddslagen. Området är av 
kommunen oplanerat. Verksamheten bedöms således uppfylla kraven avseende 
förläggning i 22 § mom. 2 miljöskyddslagen. 
 

Tillämpade lagrum 
LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd 1, 4-8, 10 samt 11 §§ 
LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-7, 9, 11, 22-26, 28 samt 52 §§ 
LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd 1 § samt bilaga 1 punkt 13d  
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 1 kap. 1 §, 4 kap. 1-8a §§,  5 kap. 1-2, 4 och 13 
§§, 6 kap. 1, 4-5 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
LL (1967:36) om hälsovården 28 §  
LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2, 5-6 §§ 
LL (1982:82) om naturvård  

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 
 
Motorsportbana  € 1261 
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Bilagor 
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
 
Lars Janlöv    Frida Ljungström 
Ordförande   Föredragande 
 



  Bilaga 1 
 

ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 14.8.2003. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 9-30 mars 2006 på kommunkansliet i Lemland 
samt på Ålands landskapsregerings registratorskontor. I kungörelsen framgick att 
vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Ett yttrande har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtanden från Miljöbyrån och 
Lemlands kommun.  

Förklaring 
Sökanden har beretts men avstått från möjligheten att inkomma med förklaring.  

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Lemlands kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet 
respektive 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. 



  Bilaga 2 
 

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:  
 
Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16  
Mariehamn 
 

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol 
  PB 31 
  AX-22 101 Mariehamn 
 
Telefon: 010 3650265 

 


