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Sökanden 
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Ärende  
Ålands Schakt Ab ansöker om miljötillstånd för fortsatt yrkesmässig verksamhet med 
mellanlager för fyllnadsjord, grus-, sprängstens- och asfaltmassor, återvinning av tegel, 
betong, porslin och asfalt mm samt uppställning och användning av flyttbar stenkross, 
arbetsmaskiner m.fl. på fastigheten Capitals 5:27 samt ett 5,3767 ha stort skogsskifte från 
Brobacka lägenhet Rnr 5:23 belägna i Södersunda by, Jomala. 
 
Verksamheterna är tillståndspliktiga enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd 
och miljötillstånd (miljöskyddslagen) och i enlighet med följande paragrafer:  
- 1 § samt bilaga 1 punkt 7 d) i landskapsförordning (2000:35) om miljöskydd och     

miljötillstånd (miljöskyddsförordningen),  
- 6 kap. 18 § punkt r i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen),  
- 26 § landskapslag (1967:36) om hälsovården (hälsovårdslagen), samt 
- 28b § punkt 1 och 2 i landskapslagen (1981:3) om renhållning (renhållningslagen).  
För upplaget på fastigheten gäller även övergångsbestämmelserna i 5 kap. 31 § 3 mom. 
landskapsförordning (2001:76) om deponering av avfall (deponeringsförordningen). 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen miljötillstånd till en 
offentlig anläggning som mellanlagrar, återanvänder och återvinner viss typ av inert och 
icke-farligt avfall samt permanent stenkross. Verksamheten är placerad på fastigheterna 
Capitals 5:27 samt 5,3767 ha av Brobacka lägenhet Rnr 5:23 i Södersunda by, Jomala.  

Giltighet 
Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall inkomma med en ansökan om 
granskning och revidering av tillståndsvillkoren enligt 28 § 2 mom. miljöskyddslagen. 
Ansökan om revidering av villkor skall inlämnas till tillståndsmyndigheten senast 
01.12.2011. Ifall ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den 
föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

LS
Fyll I aktuell punkt
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Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § i 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 vatten-
lagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller inte inom 
ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol. 

Miljökonsekvensbedömning 
Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. Miljöprövnings-
nämnden har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i 
landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. 

Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ 
miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen samt  
31 § 3 mom. deponeringsförordningen. 
 
Allmänt 
 

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten anläggas och bedrivas 
i enlighet med vad som angivits i ansökan eller i övrigt åtagits i ärendet. Mindre 
ändringar av verksamheten samt de dokument, planer och register som skall 
lämnas enligt villkoren i detta beslut, skall anmälas respektive meddelas till 
tillsynsmyndigheten under hela giltighetstiden för miljötillståndet. 
26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 10 § punkt 4 och 7 deponeringsförordningen 
 

2. Tillståndsinnehavaren 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 tillsyns-
myndigheten. 
23 § och 25 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28m § renhållningslagen 
 

3. Verksamhet vid anläggningen i Södersunda får endast förekomma helgfria 
vardagar mellan klockan 07-18 samt helgfria lördagar mellan 07-15. Verksam-
heten får inte förorsaka buller utomhus vid bostad, skola, daghem eller mot-
svarande verksamhet över riktvärdet 55 dB (A) dagtid kl. 07-18 samt riktvärdet 
45 dB (A) nattetid kl. 18-07, mätt som ekvivalent ljudnivå. 
25 § punkt 5 miljöskyddslagen 
 

4. Tillståndsinnehavaren 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 tillsynsmyndigheten. 
Vid byte av ansvarig person skall uppgifterna uppdateras. 
23 § miljöskyddslagen 

 
5. Kemikalier och bränsleprodukter som används i verksamheten skall förvaras och 

hanteras så att de inte riskerar att förorena miljön eller orsaka sanitär olägenhet 
utöver deras faktiska användningsområden. Förvaring av kemikalier och farligt 
avfall som uppkommer i verksamheten skall ske i utrymmen under tak, på tätt 
underlag så att eventuellt spill och läckage lätt kan samlas upp och omhändertas. 
Farligt avfall och kemikalie avfall skall föras till en godkänd anläggning för 
behandling eller slutligt omhändertagande. 
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Bränsle skall lagras i ett lagringskärl, tank eller container, som skall vara 
typgodkänt (enligt SFS standard) och ha tillräcklig invallning. Icke typgodkända 
tankar kan användas om lagringskärlet har en invallning eller läckageskydd som 
minst rymmer en volym som motsvarar den totala mängd petroleumprodukter som 
förvaras. Tomma bränslefat som förvaras utomhus skall lagras på hårdgjord eller tät 
yta som förhindrar spridning till jord och begränsar spridning till vatten samt 
möjliggör kontroll och uppsamling vid läckage. 
25 § punkt 2 och 5 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e punkt 3 renhållningslagen 

 
Mellanlagring 
 

6. Avfall skall klassificeras 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. De uppräknade avfallskoderna skall användas vid all 
dokumentation och registerhantering i verksamheten. 
25 § 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 omhänder-
tagande inom ett år från tidpunkten då mottagning till området skett. 
25 § punkt 2 miljöskyddslagen, 8a § renhållningslagen och 4 § 2 mom. punkt 1 deponeringsförordningen 
 

8. Totalt får högst 4000 m3 per år av viss typ av inert eller icke-farligt avfall 
(exklusive asfalt) mellanlagras, återvinnas eller återanvändas på anläggningen. 
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 för avfallet. Avfall som 
uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet skall dokumenteras i registret och 
fylla kriterierna för mottagning vid anläggningen.  
25 § 2 mom. miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § o. 28 § vattenlagen, 28e § punkt 1 renhållningslagen 

 
9. Till anläggningen får enbart sådant avfall som uppfyller mottagningskriterierna 

för inert eller icke-farligt avfall föras. Mottagningskriterier finns i bilaga 3 
fördelat på förteckning A, B och C enligt följande; 

 
- Avfall som omfattas av förteckningen A och som har ett och samma ursprung 

och inte är förorenat får mottas vid anläggningen utan att behöva genomgå 
provtagning.  

 
- Om det finns anledning att misstänka att avfallet överskrider gränsvärden för 

utlakning i förteckning B eller totalhalten organiska parametrar i förteckning C 
skall det genomgå grundläggande karakterisering och vid behov provtas.  

 
- Gränsvärdena i förteckning B och C får inte överskridas vid mottagning till 

anläggningen. Även avfall som har de egenskaper som omfattas i förteckningen B 
och C kan mottas vid inert deponi utan att föregås av provtagning om avfallet 
genereras regelbundet och ursprunget är känt samt om variationen i avfallets 
sammansättning och egenskaper är kända eller karaktäristiska. 

Till den del avfallet inte faller in under förteckning A eller överskrider gräns-
värden i förteckning B och C får mottagning på anläggningen inte ske i enskilt 
fall utan att först godkännas av tillsynsmyndigheten. 
25 § punkt 2 miljöskyddslagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen 
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10. Högst 100 m3 per år av asfalt (17 03 02) får mellanlagras vid anläggningen. 
Samtliga upplagsytor där asfalt förvaras skall ha hårdgjorda ytor med låg 
permeabilitet på 1,0 x 10-9 meter per sekund samt kontrollerad vattenavrinning 
med möjlighet till provtagning. Skärningsritningar över lagringsplatsens 
utformning skall inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att 
tillståndet vunnit laga kraft. Vid mellanlagringen skall högarna täckas över.       
25 § punkt 2 och 5 samt 2 mom. miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28e § punkt 2 och 3 
renhållningslagen 

 
11. Mellanlagring av avfall får endast ske på hårdgjorda ytor och åtskilt. Olika avfalls-

kategorier skall placeras i enlighet med situationsplanen. För fastigheten Capitals 
5:27 finns en situationsplan F155.102 (från 12.05.2003), se bilaga 2. En reviderad 
situationsplan, vilken även omfattar verksamheten på Brobacka 5:23, skall uppföras 
och inlämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande. Verksamhet på fastigheten 
Brobacka får inte inledas på området innan situationsplanen har godkänts. 
26 § 3 mom. miljöskyddslagen, 6 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen.  
 

12. Ett register skall föras över allt inkommande avfall till anläggningen i Södersunda 
samt uppskattad mängd utgående produkter/avfall. Följande uppgifter skall 
antecknas i registret; 

 
- Mängd och tidpunkt (datum) då avfallet mottagits. 
- Typ av avfall enligt den sexsiffriga avfallskoden1. 
- Avfallslämnarens (producentens) eller avfallstransportörens identitet. 
- Grundläggande karaktärisering av avfallet såsom ursprung, vilken process som 

givit upphov till avfallet, vilken behandling avfallet genomgått och om det kan 
återvinnas eller materialutnyttjas, avfallets lukt, färg och fysikalisk form eller 
sammansättning och utlakningsegenskaper. Avfallets sammansättning och 
utlakningsegenskaper skall vid behov genomgå provtagning av nyckel-
parametrar för att uppfylla mottagningskriterierna enligt villkor 9. 

- Plats på området genom att ange vilken del av ytan, enligt situationsplanen, 
som används. 

- Mängd produkt som sållats, krossats, flisats eller på annat sätt förädlats samt 
mottagare eller slutligt omhändertagande av produkten. 

- Övriga uppgifter som behövs för statistik och övervakning av avfallet vid 
anläggningen. 

 
1 De vanligaste typerna av avfall och farligt avfall har listats i en förteckning i miljöministeriets 
förordning (1129/2001), antagen genom 2 § ÅLSB . (1998:92) om avfall och farligt avfall samt 
förfaranden för återvinning och slutligt omhändertagande, där varje avfall fått en egen kod, s.k. 
avfallskod. 

 
Registret skall sparas i 3 år och vid anmodan kunna uppvisas vid inspektioner. En 
sammanställning av relevanta uppgifter från registret samt vad som i övrigt 
föreskrivs av tillsynsmyndigheten skall inlämnas årligen till tillsynsmyndigheten 
tillsammans med kontrollprogrammet i villkor 17. 
25 § punkt 28 § vattenlagen, 8c § och 28 l § renhållningslagen 

 
13. Ifall sådant avfall som inte anläggningen är behörig att hantera har mottagits, 

skall avfallet omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten och avfallet lämnas till 
annan behörig mottagare eller godkänd anläggning för omhändertagande. Anmäl-
an skall innehålla uppgifter om typ av avfall och avfallskod i tillämpliga fall samt 
uppgifter om vem som levererat eller innehar avfallet och var avfallet är placerat. 
25 § punkt 3 och 5 miljöskyddslagen, 8a och 8f §§ renhållningslagen 
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Stenkross 
 

14. Tillståndsinnehavaren skall alltid genomföra verksamheten på området så att 
oskäligt buller inte uppstår utanför området. Bullerbegränsande åtgärder i form av 
skyddsvall mot väg och andra bebyggda områden skall upprätthållas så att 
gränsvärden för ljudnivån hos närboende enligt villkor 3 inte överskrids.  
25 § punkt 3 miljöskyddslagen 
 

15. Stenkrossen är flyttbar och får uppställas i egen verksamhet vid entreprenad-
arbeten på annan plats än vid anläggningen i Södersunda. Sådan uppställning får 
ske under högst 50 dagar på en och samma plats. Innan verksamhet på annan plats 
inleds skall följande åtgärder utföras; 

 
a. Flytten skall anmälas till tillsynsmyndigheten 4 veckor innan verksamhet inleds. 

Plats, tidsperiod, arbetstiderna samt lista över berörda enligt punkt b. anges. 
 
b. Ansvarig person skall på företagets vägnar underrätta berörda i bostad, kontor, 

skola, daghem eller motsvarande verksamhet på ett avstånd om minst 500 meter 
senast 3 veckor innan verksamheten inleds på platsen. Samtidigt anges vart 
berörda kan lämna eventuella påpekanden samt när anmälan inlämnas/inlämnats 
till tillsynsmyndigheten och innehållet i anmälan enligt punkt a. 

25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 28e § renhållningslagen 
 

Avslutning, kontroll och provtagning 
 

16. Avfall får inte deponeras på fastigheten med detta tillstånd. En avslutnings- och 
efterbehandlingsplan för befintligt upplag på fastigheten skall uppgöras och 
upplaget avslutas i enlighet med den godkända planen. Innehållet i planen skall 
följa bestämmelserna i 4 kap. deponeringsförordningen samt beakta naturvårds-
förhållanden i området. Planen skall inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 3 
månader efter att tillståndet trätt ikraft. 
25 § 3 mom. miljöskyddslagen, 25 § punkt 3 och 31 § 3 mom. deponeringsförordningen 
 

17. Tillståndsinnehavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och grund-
vatten i omgivningen skyddas från förorening. Eventuellt oljespill, andra läckage 
eller mellanlagring av avfall som inte uppfyller mottagningskraven skall omedelbart 
åtgärdas. Kontroll av ytvattnets och grundvattnets kvalitet skall ske kontinuerligt 
kring verksamhetsområdena och samtliga mellanlagringsytor enligt ett av tillsyns-
myndigheten godkänt kontrollprogram. Ett förslag till kontrollprogram skall lämnas 
till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft. 
 
I kontrollprogrammet skall ett tillräckligt antal provtagningsplatser för yt- och 
grundvatten anges. Grundvattenrör som skall användas för observation av grund-
vattennivån samt provtagning för fastställande av grundvattenkvaliteten bör vara 
utformade av HDPE-plast eller rostfritt stål. Tillsynsmyndigheten skall godkänna 
utformningen innan provuttag sker. Ett grundvattenrör skall dimensioneras enligt 
nedanstående figur och anvisningar: 
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• Röret skall vara minst 50 mm i diameter för möjliggörande av provtagning.  

• Rörets filterdel skall vara 700 – 2000 mm lång. Röret skall neddrivas så att 
filterdelen lokaliseras under årsmedelnivån för grundvatten. 

• Filterrörets slitsstorlek bör motsvara d10 för filtermaterialet, dvs. 90 % av 
materialet i sandfiltret skall ha större kornstorlek än slitsarna. 

• Filtermaterialet (sandfiltret) som omger rörets filterdel bör ha en genomsnittlig 
kornstorlek (d50) som bör vara dubbelt så stor som den omgivande jordens och 
vara ensgraderat med ett graderingstal (d60/d10) mellan 2 och 3.  

• Ovanför grundvattenytan tätas runt röret med tät jord och vid markytan tätas 
mellanrummet mellan röret och borrhålet, t ex med cement, för att undvika 
inträngande ytvatten.  

 
I kontrollprogrammet skall analys av yt- och grundvatten utföras minst två gånger i 
året för åtminstone parametrarna pH, konduktivitet, CODCr eller CODMn (alternativt 
TOC), totalfosfor (Tot-P), totalkväve (Tot-N ej i grundvatten) ammonium kväve 
(NH4-N) samt en gång per år eller med större tidsintervall för bly, kadmium, 
kvicksilver, krom, koppar, PAH, fenoler och olja (summa fraktionen av opolära 
alifatiska kolväten). Därtill skall grundvattennivån fastställas en gång på våren och 
en gång på hösten. 
 
Provtagning enligt kontrollprogrammet skall utföras 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). 
 
Resultatet av provtagningarna enligt programmet samt en sammanställning och 
utvärdering av resultaten skall årligen inlämnas tillsammans med en samman-
ställning av väsentliga uppgifter ur registret såsom åtminstone mottagen mängd och 
typ av avfall, avlägsnad mängd produkt och dess mottagare samt större drift-
störningar och olyckor i verksamheten. 
25 § punkt 5 och 26 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 och 8 §§ samt 6 kap. 28 § vattenlagen 

 
18. Tillståndsinnehavaren skall söka tillstånd hos miljöprövningsnämnden för upp-

hörande av verksamhet då anläggningen tas ur bruk. 
52 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § 1 mom. vattenlagen 
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Beslutsmotiveringar 
 
Miljöpåverkan från Ålands Schakt Ab:s verksamhet består främst av exploatering av ett 
öppet berg- och mossområde från sitt naturliga tillstånd, buller från anläggningsmaskiner 
och trafik till/från fastigheten, mindre mängd fossila förbränningsavgaser (VOC) samt risk 
för mindre mängd förorening i lakvatten från mellanlagringen av avfall. Trafiklösningar 
regleras inte i miljöskyddslagen men mängden trafik ökar endast marginellt med detta 
beslut och befintliga lösningar är utformade så att de inte kränker allmänt eller enskilt 
intresse. 
 
Vid tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen 
beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem. För verksamheterna har 
fastställts tillståndsvillkor som förhindrar samt förebygger och begränsar miljö-
föroreningar såsom buller, förorening av grundvatten samt utsläpp till luft eller andra 
föroreningar av miljön med stöd av 25 och 26 §§ i miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 
28 § vattenlagen, 28e § renhållningslagen samt 31 § deponeringsförordningen. Villkoren 
har givits med beaktande av verksamhetens art och miljöpåverkan hos området där 
verksamhetens miljökonsekvenser framträder, betydelsen av de förebyggande åtgärderna 
för miljön som helhet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att genomföra 
de förebyggande åtgärderna. 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.  
 
Ålands Schakt Ab innehar förläggningstillstånd enligt 28 § hälsovårdslagen, beviljat av 
hälsonämnden 08.06.2000, men har inte avfallstillstånd enligt 28b § i renhållningslagen. I 
förläggningstillståndet har angivits att verksamheten, vilken inte var tillståndspliktig enligt 
renhållningslagen för s.k. avfallstillstånd, kunde vara anmälningspliktig enligt 28c § ren-
hållningslagen. Enligt tillsynsmyndigheten har ingen tillsyn skett på objektet och något 
beslut om undantag från anmälningsplikten enligt 28c § renhållningslagen har veterligen 
inte givits. Klassificering av avfall och farligt avfall samt förfarande för återvinning och 
slutligt omhändertagande infördes 1 november 1998. De definitioner som idag ligger till 
grund för bedömning av ansökan om fortsatt verksamhet med mottagning och mellan-
lagring av inert och icke-farligt avfall har införts den 1 januari 2002, vilket är efter 
förläggningstillståndet trädde ikraft. Den klassificering av avfall och farligt avfall som 
ligger till grund för tillståndsplikten för anläggningen kunde därmed inte göras av tidigare 
myndighet. Mottagning av sådant material som inte tidigare klassades som avfall krävde 
sedermera inte heller avfallstillstånd. 
 
Vattenlagen infördes den 1 januari 1997 och tillståndsplikt enligt denna lag förelåg för 
avfallsbehandlingsanläggning enligt 18 § punkt r i vattenlagen. Huruvida en sådan 
anläggning som krävde tillstånd enligt vattenlagen bedrevs på området har inte tidigare 
varit entydigt eftersom både klassificeringen av avfall och definitionen av en 
behandlingsanläggning, vilka utgör grunden för tillståndsplikten för anläggningen 
tillkommit efter vattenlagens ikraftträdande. Begreppet behandlingsanläggning definieras 
som anläggning för yrkesmässig återanvändning och energiåtervinning av uttjänta 
produkter i en ändring av 3 § renhållningslagen (18/2005), vilken infördes först den 1 juli 
2005. Företaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd den 18 juni 2003 till 
miljöprövningsnämnden. Verksamheten som företaget avser att bedriva i fortsättningen är 
tillståndspliktig i enlighet med miljöskyddslagen och de lagar som nämns i 11 §. 
Miljöskyddslagen infördes den 1 juli 2001 med övergångsbestämmelser enligt 78 § för 
befintliga verksamheter med förläggningstillstånd. Nämnden har ansett att förläggnings-
tillståndet för anläggningen fortgår till dess ett nytt tillstånd meddelas då företaget, enligt 
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tillämpade lagrum, har uppfyllt sin skyldighet att ansöka om tillstånd inom i lagen angivna 
tidsramar. Miljöprövningsnämnden har utgående från ovanstående bedömt att ansökan 
avser fortsatt anläggning för mellanlagring, återanvändning och återvinning av viss typ av 
inert eller icke farligt avfall som är förlagd i enlighet med tidigare hälsovårdslagstiftning 
och att förutsättning för verksamheten i enlighet med vattenlagen i övrigt finns. Nämnden 
konstaterar att verksamheten därmed uppfyller förutsättningarna avseende förläggning 
enligt 22 § miljöskyddslagen och 4 kap. 6 § vattenlagen varvid anläggningen kan beviljas 
miljötillstånd.  
 
Miljötillstånd beviljas dessutom för verksamhet på 5,3767 ha av fastigheten Brobacka 
lägenhet Rnr 5:23 i Södersunda by, Jomala kommun samt för permanent stenkross på 
anläggningen. Prövning av verksamhet på del av fastigheten Brobacka 5:23 samt 
placering av stenkross på anläggningen har skett i enlighet med 8 § miljöskyddslagen, 4 
kap. 6 § vattenlagen, 11 § hälsovårdsförordningen och 28d § renhållningslagen. Vid 
beviljande av tillstånd har beaktats nuvarande användning av grannfastigheten Capitals 
5:27 samt de geologiska och hydrologiska förhållandena på det område som tas i bruk.  
Nämnden konstaterar att placeringen är lämplig då anläggningen redan förlagts på 
området och utformning av det utökade området kan ske enligt miljöskyddsprinciper och 
med miljöförebyggande åtgärder som angivits i tillståndet. Vid bedömning av 
lokaliseringen har även beaktats att verksamheten inte utgör någon betydande miljö-
förorening, fara för sådan miljöförorening eller olägenhet för människors hälsa med 
beaktande av att det finns tillräckligt avstånd till tätbebyggelse, bostads- och rekreations-
områden samt jordbruksområden i närheten. För området finns inte vederbörligen 
fastställd byggnadsplan. Villkoren som fastställts i miljötillståndet utgör skydd för att 
verksamheten vid stenkrossen ej skall förorsaka sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 
lagen om vissa grannelagsförhållanden 13.2.1920/26 (i den lydelse lagen hade före den 
01.01.1993). Avståndet till närmaste granne är ca 800 meter. På fastigheten finns inget 
vattenskyddsområde enligt 5 kap. 3 § vattenlagen. Området är inte heller föremål för 
några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap. 4 § samma lag. Anläggningen uppfyller 
därmed förutsättningarna för att beviljas tillstånd avseende förläggning även på del av 
fastigheten Brobacka 5:23 samt för permanent uppställning av stenkrossen enligt 22 § 
miljöskyddslagen och platsvalet uppfyller gällande krav enligt 4 kap. 6 § vattenlagen. 
 
Ålands Schakt Ab ansöker inte om tillstånd för slutligt omhändertagande av avfall i en s.k. 
inert deponi. Enligt 4 § deponeringsförordningen är definitionen för deponi en upplags-
plats på jord eller under mark samt även interna upplag. Undantag är anläggningar där 
avfall omlastas för vidare transport till annan plats för återvinning eller behandling inom 3 
år eller till slutligt omhändertagande inom ett år. Det upplag som finns på Ålands Schakt 
Ab:s område utgör en deponi eftersom material som klassats som avfall, klassificerat 
enligt lagstiftning som gällt sedan 1 januari 2001 har lagts på upplaget. Deponerings-
förordningen trädde ikraft den 1 februari 2001 och innehöll övergångsbestämmelser. En 
verksamhetsutövare som önskade fortsätta verksamheten skulle i enlighet med övergångs-
bestämmelserna senast 16 juli 2002 tillställa miljöprövningsnämnden en omställningsplan. 
Någon omställningsplan enligt 31 § deponeringsförordningen har inte inlämnats. 
Nämnden har därmed i villkor fastställt att en plan för hur befintligt upplag kommer att 
avslutas och efterbehandlas samt tidpunkt för när planen genomförs, skall inlämnas till 
tillsynsmyndigheten i enlighet med 31 § 3 mom. deponeringsförordningen.  
 
Ålands Schakt Ab har genom att tillställa miljöprövningsnämnden verksamhetsberättelse 
samt bokslut för år 2005 visat att de förutsättningar för tillstånd avseende 
verksamhetsutövarens solvens, vilket anges i 23 § miljöskyddslagen, är uppfyllda. 
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Särskild motivering till vissa tillståndsvillkor 
Verksamheterna bedöms inte leda till någon betydande miljöförorening eller fara för 
sådan förorening. Verksamheten kan förorsaka buller i omgivningen varvid i villkor 3 
fastställts tidpunkter då verksamheten får pågå samt riktvärden för de ekvivalenta 
ljudnivåerna som inte får överskridas vid bostad, skola och daghem eller motsvarande 
verksamheter under de angivna tidpunkterna i syfte att oskälig störning inte får 
förekomma. Med riktvärden avses ett värde som om det överskrids medför skyldighet för 
tillståndsinnehavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas. 
 
Villkor för verksamhet med den flyttbara krossen har ställts både på anläggningen och på 
verksamhet som sker på annan plats än på anläggningen i Södersund i syfte att 
verksamheten inte får medföra oskäligt buller eller annan kränkning av allmänt eller 
enskilt intresse. Uppställning på annan plats måste ske under kortare tid än 50 dagar på ett 
och samma ställe för att inte ändring av tillstånd avseende förläggning till ny permanent 
plats skall komma att krävas. Verksamheten vid annan plats måste alltid uppfylla gällande 
lagstiftning och skall därför anmälas i enlighet med 9 kap. miljöskyddslagen innan 
verksamhet på annan plats får inledas.  
 
Enligt 4 kap. 7 § vattenlagen är tillståndsinnehavaren 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 § vatten-
lagen är utsläpp till grundvatten av vissa farliga ämnen förbjudet. Genom 1 § vatten-
förordning (1996:77) för landskapet Åland krävs tillstånd för att till ytvatten få släppa ut 
vissa farliga ämnen. Miljöprövningsnämnden har i tillståndvillkor (7, 10, 11, 13) beslutat 
om åtgärder för att begränsa avfallets skadlighet vid mellanlagring samt om att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas enligt 4 kap. 7 § vattenlagen så att eventuell försämring av 
vattenkvalitet förebyggs och att vattenkvaliteten övervakas genom provtagning (villkor 17). 
Särskilt har eftersträvats att grundvattnet och vattenmiljön skadas så lite som möjligt och 
hålls i ett så naturligt skick som möjligt. Miljöprövningsnämnden finner att det därmed i 
enlighet med 4 kap. 3 § vattenlagen vidtagits tillräckliga försiktighetsmått så att nyttan med 
att återvinning och återanvändning av de fastställda avfallskategorierna (mottagnings-
kriterier i villkor 9 och 10) enligt renhållningslagens intentioner med en 
behandlingsanläggning klart överstiger den eventuella skada som kan följa av verksamheten. 
 
Med iakttagande av tillståndsvillkoren konstaterar miljöprövningsnämnden att det är utrett 
att förutsättningar för tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, hälsovårdslagen, 
renhållningslagen och deponeringsförordningen samt i bestämmelser som utfärdats med 
stöd av dessa, är uppfyllda. 

Tillämpade lagrum 

 Finns i beslutstexten. 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 
 
Avfallsbehandlingsanläggning  € 1682,00
Annonskostnad Ålandstidningen € 232,17
Totalt € 1914,17
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Bilagor 
1. Ärendehantering  
2. Situationsplan F155.102 
3. Förteckning A, B och C om mottagningskriterier för vissa typer av avfall 
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 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 18.06.2003. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 11 september till 2 oktober 2006 på Jomala 
kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Kungörelsen fanns införd i 
tidningarna Åland 07.09.2006. 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 och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Miljöhälsovården vid ÅHS 

• Jomala kommun 

• Tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering   

Förklaring 
Sökanden har inkommit med förklaring den 6 och 19 oktober 2006.  

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Jomala 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.ax. I 
kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos 
Ålands förvaltningsdomstol. 



  Bilaga 4 
 

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 
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