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Sökanden 

Chips ABP 
Haraldsby, Sundsvägen 420 
22410 Godby 

Ärende  
Ansökan avser revidering av miljötillstånd MPN-01-13/11.12.2001 för Chips Abp. 
Miljötillståndet gäller anläggandet av en ca 5700 m2 stor fältyta norr om nuvarande 
fabriksområde för kompostering av rötslam, silrens, potatisrester och jord från 
produktionen.  
 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och 
miljötillstånd, nedan kallad miljöskyddslagen, 6 kap 18 § punkt r Vattenlag (1996:61) för 
landskapet Åland, nedan kallad vattenlagen, 28 b § landskapslag (1981:3) om renhållning 
nedan kallad renhållningslagen samt 26 § landskapslag (1967:6) om hälsovården och 3 
kap 10 § punkt 19 landskapsförordning (1973:63) om hälsovården. 
 
Ålands förvaltningsdomstol har till den del ärendet rör ersättning återförvisat Ålands 
miljöprövningsnämnds beslut MPN-01-13/11.12.2001 om kompostering i Haraldsby, 
Saltvik för Chips Abp. Handläggningen av detta ärende kommer i enlighet med 
förvaltningsdomstolens beslut att omfatta ersättningsdelen samt inkommen anhållan om 
revidering av miljötillståndet från 11.12.2001.  

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar, med stöd av 24 § miljöskyddslagen, Chips Abp fortsatt 
miljötillstånd för komposteringsverksamhet i enlighet med det tidigare beslutet MPN-01-
13/11.12.2001. 
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Miljötillståndet från 11.12.2001 gäller tillsvidare förutom villkor 30 och 31 avseende 
provtagning av vatten, villkor 35 avseende tillståndets giltighet samt för beviljande av 
ersättning, för vilka beslutas enligt nedan.   

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. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen 
faller inte inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol. 

Giltighet 
Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall i enlighet med 28 § 2 mom. 
miljöskyddslagen senast 30.06.2011 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. 

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

30. Grundvattnets rörelse och kvalitet skall undersökas innan verksamheten påbörjas 
genom att en provtagningsbrunn uppströms och två nedströms verksamheten 
anläggs. Grundvattenrören skall installeras enligt godkänd praxis så att 
provuttagning kan ske korrekt och tillförlitligheten av analysresultaten kan 
säkerställas. Tillsynsmyndigheten skall godkänna brunnarnas placering och 
utformning innan provuttag sker och provtagning skall sedan utföras innan 
verksamheten inleds. 

 
Åtminstone skall följande analyser utföras; temperatur, pH, ledningsförmåga 
(konduktivitet), suspenderade ämnen, syrgas, klorid, kalium, nitratkväve (NO3-N), 
ammoniumkväve (NH4-N) och kemisk syreförbrukning (CODCr). Samtidigt skall 
grundvattenytans höjd fastställas och antecknas. 
 

31. Ett kontrollprogram för provtagning av dag- och lakvatten från anläggningen och 
för grund- och ytvattnet skall uppgöras. 

 
Kontrollprogrammet skall innehålla minst 4 prov/år, jämnt fördelade under året, på 
uppsamlat dag- och lakvatten. Vattenproven skall åtminstone analyseras på 
temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), klorid, organiskt material som 
kemisk- (CODCr) samt biologisk syreförbrukning (BOD7), total fosfor (Tot-P), total 
kväve (Tot-N) och ammoniumkväve (NH4-N). CODCr kan efter parallellanalys 
ersättas av TOC (totalt organiskt kol). Även dag- och lakvattnets mängd eller flöde 
skall kontinuerligt mätas så att en bedömning av anläggningens totala belastning 
kan göras. 
 
Vattnet i de avskärande dikena skall innan det leds bort provtas minst 2 gånger per 
år, vid samma tillfälle som vattenprov tas på dag- och lakvattnet. Vattnet skall 
analyseras på temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), klorid, organiskt 
material som kemisk syreförbrukning (CODCr), total fosfor (Tot-P), total kväve 
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(Tot-N) och ammonium-kväve (NH4-N). CODCr kan efter parallellanalys ersättas 
av TOC (totalt organiskt kol). 
 
Grundvattnet skall provtas minst två (2) ggr i året och analyseras för åtminstone 
temperatur, pH, ledningsförmåga (konduktivitet), suspenderade ämnen, syrgas, 
klorid, nitratkväve (NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N) och kemisk 
syreförbrukning (CODCr). Samtidigt skall grundvattenytans höjd mätas och 
antecknas. CODCr kan efter parallellanalys ersättas av TOC (totalt organiskt kol). 

 
Prov skall tas med iakttagande av god laboratoriesed under förhållanden som är 
representativa för verksamheten och av provtagare som är godkänd av 
tillsynsmyndigheten. Proven skall analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO 
9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller motsvarande) eller följa en  standardiserad 
och godkänd provtagningsmetodik som anges i kontrollprogrammet. 

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
Den miljöberättelse som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i 
landskapsförordning (2001:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 
finns i beslutstexten i det tidigare beslutet. Eftersom detta beslut grundar sig på frågor som 
inte kommer att påverka miljön det vill säga ersättning, giltighet och revidering av villkor 
30 och 31, har nämnden beslutat att ingen miljöberättelse behöver upprättas. 

Beslutsmotiveringar 
Ålands miljöprövningsnämnd har granskat ärendet, som omfattar ersättning, revidering av 
villkor samt fortsatt tillstånd enligt detta beslut, och prövat förutsättningarna för tillstånd 
enligt miljöskyddslagen och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § samma lag. I 
avgörandet har miljöprövningsnämnden även beaktat vad som bestämts om skydd av 
allmänna och enskilda intressen och bestämmelserna i landskapslag (1998:82) om 
naturvård. Miljöprövningsnämnden konstaterar att verksamheten med iakttagande av de i 
tidigare beslut samt i detta tillstånd givna villkor uppfyller förutsättningarna för tillstånd i 
22-23 §§ miljöskyddslagen, 6 kap. 4 § vattenlagen samt 28 d § renhållningslagen.  
 
Tillståndet har med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 23 samt 
28 §§ vattenlagen, 28 e § renhållningslagen samt 10 § deponeringsförordningen förenats 
med sådana villkor som är nödvändiga för att förutsättningarna för tillstånd skall vara 
uppfyllda. Vid fastställande av villkor har de allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i 
den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem. 
 
Den i ansökan avsedda åtgärden innebär inte något vattenföretag i vattenlagens mening 
och förutsätter således inte rådighet över vatten. Vid prövning enligt vattenlagen har även 
beaktats att avfallsbehandlingen som utgör en vattenfarlig verksamhet skall utövas så att 
ändamålet med verksamheten nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att 
kostnaderna för dessa hänsyn medför att verksamheten omöjliggörs. Särskilt har 
eftersträvats att grundvattnet och vattenmiljön skadas så lite som möjligt och hålls i ett så 
naturligt skick som möjligt. Området där verksamheten utövas utgör inget 
vattenskyddsområde och är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses 
i 5 kap. 4 § eller sådan vattenförbättringsplan som avses i 5 kap. 13 § vattenlagen.  

Enligt 60 § miljöskyddslagen skall så kallade miljöskador ersättas så som föreskrivs i 
lagen om ersättning för miljöskador. Av 11 § sistnämnda lag framgår att talan om 
ersättning skall väckas vid allmän domstol. Miljöprövningsnämnden är följaktligen inte 
behörig att pröva ersättningsanspråk av det slag som nu är i fråga.  
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Enligt 7 kap. 8 § 1 mom. vattenlagen för landskapet Åland skall frågan om 
ersättningsskyldighet och ersättningens omfattning prövas samtidigt som tillstånd för 
vattenföretag eller annan åtgärd meddelas enligt vattenlagen. Nämnden finner att 
avståndet till närmaste bosättning är kort, 300-350 meter, men att 
komposteringsverksamheten anläggs bredvid befintlig industri och att den med givna 
villkor inte kommer att öka olägenheten vid bosättningen. Miljöprövningsnämnden avslår 
baserat på detta yrkanden om ersättning. 
 
Ett kontrollprogram skall upprättas och godkännas av tillsynsmyndigheten i enlighet med 
26 § 3 mom. miljöskyddslagen. Provtagning och analys av dag-, yt-, grund- och lakvatten 
skall utföras för att kontrollera att lakvatten inte läcker ut och riskerar att försämra 
vattenkvaliteten och miljön i omgivningen. Detaljerade uppgifter om vilken provtagare 
som anlitas, ackreditering av laboratoriet samt analysmetodik som används, skall också 
tydligt anges. Uppgifterna krävs för att man på ett riktigt och trovärdigt sätt skall kunna 
kontrollera att spridning av lakvatten inte sker. Villkoren för vad som skall ingå i 
kontrollprogrammet och vid grundvattenprovtagningen före verksamheten får inledas har 
ändrats vid revideringen. Ändringen beaktar vilka analyser som är motiverade att utföra 
för att resultatet skall ge relevant information huruvida verksamheten har någon mätbar 
påverkan på omgivningen samt verifiera att verksamheten inte leder till betydande 
miljöförorening. Med iakttagande av villkoren i det tidigare miljötillståndet samt de 
reviderade villkoren om att upprätta ett kontrollprogram finner nämnden att verksamheten 
med kompostering av rötslam, silrens, potatisrester och jord från produktionen inte leder 
till någon sådan effekt som avses i punkterna 1-4 i 22 § miljöskyddslagen och beviljar 
därmed Chips Abp miljötillstånd. 

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 §§ 
Vattenlag för landskapet Åland, 1 kap. 1 §, 4 kap. 1-5, 7-8 §§, 5 kap. 1-2, 4 och 13 §§, 6 
kap. 1, 4, 18 punkt r, 26 och 28 §§ 
LL (1967:6) om hälsovården 26 § 
LF (1973:63) om hälsovården 3 kap. 10 § punkt 19 
LL (1981:2) om renhållning 6 kap. 28e § 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 
 
Komposteringsanläggning, mindre verksamhet (30 % av 589)* € 176,70
Totalt € 176,70
*avgiften för verksamheten är ett belopp vars storlek är 30 % av avgiften för en 
komposteringsanläggning med mindre verksamhet 
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Bilagor 
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
3.    Beslut MPN-01-13/11.12.2001 
  
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 

Inkom från Högsta förvaltningsdomstolen 12.12.2005.  

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 11.1.2006-1.2.2006 på Sunds kommuns och 
Saltviks kommnuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. 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 inte begärt utlåtande.  

Förklaring 
Miljöprövningsnämnden har begärt och fått förklaring från sökanden. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Sunds kommuns och Saltviks 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. 



Beslut 15.12.2005, MPN-04-37  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 

 

 


