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Sökanden 
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Ärende 

Ansökan om miljötillstånd för befintlig station för bränsledistribution på  
Snickerivägen 1 i Mariehamn. 
 
Grunden för ansökan är 11 § landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd 
(30/2001) nedan kallad miljöskyddslagen och 1 § och bilaga 1 punkt 6a) landskaps-
förordningen om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001). 
 

Beslut 
 Miljötillstånd 

Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd(30/2001), under villkor enligt nedan, sökanden miljötillstånd för fortsatt 
verksamhet omfattande bränsledistribution på Snickerivägen 1 i Mariehamn. 

 
Villkor 
1) Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan 

vilken godkänts av landskapsstyrelsen och landskapslagen om renhållning 
(3/1981) samt skötas så att miljöförorening förhindras och sanitär olägenhet inte 
uppstår. 

 
Avfall och farligt avfall skall förvaras så att mark- och grundvattenförorening 
förhindras. Avfall och problemavfall får lämnas endast till en av myndigheterna 
godkänd mottagare. Statistik skall föras över typ och mängden uppkommet 
avfall inom företagets totala verksamhet och inlämnas årligen före utgången av 
mars månad till tillsynsmyndigheten, miljöbyrån vid Ålands landskapsstyrelse. 

 
2) I syfte att undvika förorening av mark och grundvatten skall regelbunden, minst 

var fjärde månad, kontroll göras av. 
 

* glykolnivån i cisternernas mantelskikt 
* olje- eller bränslemängden i oljeavskiljaren 
* det elektroniska larmsystemet 
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Tidpunkten för kontrollerna jämte utfallet skall dokumenteras och på begäran 
skall dokumentationen uppvisas för tillsynsmyndigheten. 
 

3) I händelse av verksamhetens avslutande skall tillståndshavaren ansöka hos 
tillståndsmyndigheten, Ålands miljöprövningsnämnd, om fastställande av vilka 
åtgärder som behövs för avslutande av verksamheten. Tillståndshavaren skall 
söka tillstånd hos miljöprövningsnämnden innan verksamheten avslutas. Detta i 
överensstämmelse med 52 § i miljöskyddslagen. 

 
Miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning, enligt 6 § landskapsförordningen om miljöberättelse och 
miljökonsekvensbedömningar (10/2000), behöver inte utföras i  detta ärende. 

 
Ersättning 
Miljöprövningsnämnden anser inte att verksamheten genererar sådan skada som skall 
ersättas enligt 7 kap 6 § vattenlagen varför ersättning till sakägare uteblir. 

 
Giltighet 
Detta tillstånd är i kraft tills vidare. Ansökan om revidering av tillståndsvillkor skall 
inlämnas till Ålands miljöprövningsnämnd före 31.12.2015. 

 
Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga, 589,00 €, annonskostnad 
för tidningen Åland, 301,95 € samt annonskostnad för tidningen Nya Åland, 217,40 € 
sammanlagt 1108,35 €. 

 
Beslutsmotivering 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden anser inte att skäl för avslag på ansökan om miljötillstånd 
föreligger varför miljötillstånd beviljas. 
 
Villkor 
Villkorspunkterna ges med stöd av LL(2001/30) 7 kap 25 och 26 §§ samt de i villkoren 
angivna lagrummen. 
 
Miljökonsekvensbedömning 
Miljöprövningsnämnden anser att en miljökonsekvensbedömning inte behövs eftersom 
verksamheten och installationerna är befintliga. 
 
Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap 6-8 §§ vattenlagen 
och anser inte förutsättning för ersättning föreligger. 

 
Giltighet 
Tillståndstiden begränsas ej om inte skäl till detta föreligger. Miljöprövningsnämnden 
har som praxis att revidera tillståndsvillkor efter 10 år.  
 
Avgift 
Avgiften följer antagen tariff. 
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Tillämpade lagrum 

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001). 
Landskapsförordningen om hälsovården (63/1973) 10 § punkt 24. 
Landskapsförordning om miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning (10/2000). 
Landskapslagen om naturvård (82/1998). 

 
Bilagor 

1) Ärendehanteringen 
2) Besvärsanvisning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lars Janlöv  Peter Bernekorn 
Ordförande Föredragande 
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ÄRENDEHANTERINGEN 
 
Kungörelser 

Ansökan kungjordes under tiden 25.11.2004 - 16.12.2004 vid Ålands landskaps-
regerings registratorkontor och på Mariehamns stadskansli. Kungörelsen fanns införd i 
tidningarna Åland och Nya Åland. 
 
Detta beslut skall kungörs vid Ålands landskapsregerings registratorkontor och på 
Mariehamns stadskansli. 

 
Yttranden 

Inga yttranden har i detta ärende inkommit till miljöprövningsnämnden. 
 
Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och fått utlåtanden från Ålands landskapsstyrelse 
och Mariehamns stad. 

 
Förklaring  

Miljöprövningsnämnden har begärt och fått förklaring från sökande över utlåtandena. 
 
Arkiverade dokument 

Följande, för detta ärende relevanta dokument, arkiveras på miljöprövningsnämndens 
kansli: 
 

Dokument upprättade av miljöprövningsnämnden: 
Besöksrapport  27.09.2004 
 

Dokument upprättade av sökanden 
Ansökan om miljötillstånd innehållande  10.06.2003 
* legoavtal med Mariehamns stad 
* förläggningstillstånd givet av hälsonämnden 
* utlåtande från hälsonämnden till byggnadsinspektionen 
* byggnadslov givet av byggnadsnämnden  

 
Dokument upprättade av annan myndighet 

Grannar till Västra  Klinten-9-1, Mariehamns stad 01.10.2004 
Utlåtande av Ålands Landskapsregering  21.10.2004 
Utlåtande av Mariehamns stad  28.10.2004 
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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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