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Sökanden 
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22720 Kökar 

Ärende  
Sune Jansson ansöker om miljötillstånd för bergtäktverksamhet i Hellsö by, Kökar 
kommun. 
 
Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), 
- 1 §, samt bilaga 1, punkt  8c och 8d LF (2000:35) om miljöskydd och 

miljötillstånd (miljöskyddsförordningen), 
- 6 kap, 16 § vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen), 
- 26 § LL (1967:36) om hälsovården (hälsovårdslagen)och 3 kap 10 § 

landskapsförordningen (1973:63) om hälsovården (hälsovårdsförordningen) 
 
Ansökan innehåller även en i 13 §, 2 mom. miljöskyddslagen samt i 6 kap. 26 § 
vattenlagen avsedd begäran om verkställande av beslutet även om det inte vunnit 
laga kraft.  
 
Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.05.2005. 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Sune Jansson, 
miljötillstånd för bergtäktverksamhet på fastigheterna 318-403-11-21 och 318-403-
9-8 i Hellsö by, Kökar. Med undantag från vad som anges i detta beslut beviljas 
tillstånd för verksamheten så som den beskrivs i ansökan.  

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 
§ vattenlagen. Nämnden konstaterar 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. 
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Giltighet 
Tillståndet gäller till och med 31.03.2016.  
 
Miljöprövningsnämnden avslår sökandens anhållan om omedelbar verkställighet 
mot en garantisumma. Sprängningen är irreversibel och ett tillståndsbeslut får inte 
verkställas ifall verkställandet skulle göra ändringssökande onödigt. 

Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 
26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen och 6 kap. 23, 28 §§ vattenlagen:  
  

1. De verksamhets- och brytningsområden som framgår av den plankarta som 
finns bilagd täktplanen skall innan brytning påbörjas utmärkas i terrängen på 
väl synligt sätt och markeringarna får under exploateringstiden inte rubbas 
eller döljas. Uttag eller övrig verksamhet i samband med täktverksamheten 
får inte ske utanför detta område.  

 
2. Brytning får inte ske: 

• på en nivå under + 8 meter (plankartans höjdsystem), 
• på en nivå under grundvattennivå eller  
• utan iakttagande av villkor om terrassering/slänter. 

  
3. Verksamheten inklusive transporter får endast bedrivas helgfri måndag till 

fredag mellan klockan 07.00 - 18.00. Sprängning får dock utföras endast 
mellan klockan 08.00 - 17.00. Reparationer och underhåll får ske fram till 
klockan 21.00 helgfri måndag till fredag. 

 
4. Bullerkällor i verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads- och fritidshus än:  
• helgfri måndag - fredag kl. 07.00 - 18.00 50 dB(A) 
• helgfri måndag - fredag kl. 18.00 - 21.00 45 dB(A) 

 
5. Sprängning skall utföras på ett sådant sätt:  

• att slänterna/terrasserna i det färdigbrukade brytningsområdets har en 
sådan form att det inte bildas stup högre än maximalt 3 meter, 

• att täktens kantområden ges en genomsnittlig lutning om 1:2 eller planare 
och 

• att avrinningsförhållandena från området inte ändras. 
 
6. Om för omgivningen besvärande olägenheter i form av damm uppkommer 

skall åtgärder omgående vidtas för att motverka sådana störningar. 
Driftstörningar av betydelse för miljön skall omgående rapporteras till 
tillsynsmyndigheten. 

 
7. Sprängämnen skall förvaras och brukas enligt gällande lagstiftning. 
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8.  Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal 
renhållningsplan, samt landskapslagen om renhållning (1981:3) och skötas 
så att miljöförorening förhindras och sanitär olägenhet inte uppstår. Farligt 
avfall skall hanteras enligt gällande lagstiftning och föras till en av 
myndigheterna godkänd anläggning för mottagning av farligt avfall. Skrot 
och avfall får ej förvaras på täktområdet. 

 
9. Vid anläggningen 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. Kemikalier får ej 
uppbevaras på täktområdet. 

 
10. En journal skall uppgöras och den skall åtminstone innefatta: 

• Mängden material som sprängts  
• Mängden material som krossats samt entreprenör som utfört arbetet 
• Mängden material som förts bort från täktområdet 
• De återställningsåtgärder som vidtagits och de områden som sökanden 

anser vara permanent avslutade 
 
Kopia av journalen skall årligen vid utgången av februari månad tillsändas 
tillsynsmyndigheten. Journalen skall bevaras vid anläggningen och på 
uppmaning kunna visas för tillsynsmyndigheterna, sakägarna eller 
kommunen. 

 
11. Ett täktparti anses permanent avslutat dels om täktgränsen enligt täktplanen 

är nådd dels om sökanden så anser. När täkten är slutligt efterbehandlad skall 
detta snarast meddelas till tillsynsmyndigheten, Anmälan om slutsyn av 
täkten skall inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 månader före 
utgången av den utsatta giltighetstiden.  

 
Efterbehandling skall ske på ett sådant sätt att området utformas så att det 
passar in i omgivningen. Täktområdet skall utjämnas och slänter/terasser 
planas ut och vegetation återplanteras. Till fyllning används sprängsten och 
de ursprungliga avbaningsmassorna. Om andra massor används skall dessa 
marksubstanser vara rena och av lämplig kvalitet.  
 

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
 
Den information som enligt 5 § LF (2000:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar skall ingå i en sådan miljöberättelse som enligt 2 § 
samma förordning skall utföras till underlag för detta beslut finns i beslutstexten. 
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Beslutsmotiveringar 

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden 
som anförts i ärendet och förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Vid 
avgörandet har nämnden även beaktat landskapslag (1998:82) om naturvård och vad 
som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen.  
Miljöprövningsnämnden finner, med beaktande av i tillståndet givna villkor, att 
förutsättningar för tillstånd enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen 
är uppfyllda och beviljar därmed Sune Jansson tillstånd för bergtäktverksamhet i 
Hellsö by, Kökar. 
 
Verksamheten omfattar sprängning och krossning av berg samt lagring av 
krossprodukter på fastighet 318-403-11-21och sprängning på fastighet 318-403-9-8 i 
Hellsö by, Kökar. Platsen är ur flera aspekter lämplig för bergtäktverksamhet då den 
hyser mindre känslig natur, området ligger förhållandevis avskiljt från bebyggelse 
och läget är undanskymt i landskapet. Området kring täkten består till en del av 
kärrmarker. Inga kända särskilt skyddsvärda arter eller biotoper enligt LF om 
naturvård (1998:113) finns inom området. Området i fråga har tidigare innehaft 
täkttillstånd enligt landskapslag (1998:82) om naturvård. Det tidigare täkttillståndet 
utgick dock 31.12.2004 och sedan dess har det varit avbrott i driften. I nuläget är 
täkten avslutad på ett olämpligt sätt, branta bergskärningar har skapats och stora 
utsprängda bergblock ligger okrossade och utspridda i täkten. För att få ett bättre 
avslut på täkten söker Sune Jansson även om tillstånd att utöka täktverksamheten 
med ett område på 10x43 meter och en pall på 7x12 meter på fastighet 318-403-9-8. 
Den sökande innehar markägarens tillstånd. Borrning och sprängning kommer att 
ske etappvis huvudsakligen under höst, vinter och vår. Krossning sker med en 
inhyrd flyttbar krossanläggning. Avståndet till närmsta fast boende är enligt ansökan 
cirka 600 meter.  
 
För att förhindra risk för förorening av mark får avfall och kemikalier inte 
uppbevaras på täktområdet. Eftersom verksamheten inte är kontinuerlig finns inget 
behov för att uppbevara avfall och kemikalier inom täktområdet. Det buller som 
verksamheten förorsakar begränsas genom tillståndsvillkor om maximal ljudnivå 
och tidpunkter för verksamhet, varpå sådan betydande miljöförorening som avses i 
22 § miljöskyddslagen ej uppstår.  
 
För att minska på skadliga miljökonsekvenser är eftervård av täktområdet av stor 
betydelse. Tagande av marksubstans kan ha många skadliga miljöpåverkningar. 
Bland annat äventyrar det grundvattnets kvalitet, försämrar växtförhållanden för 
vegetationen, förstör geologiska och biologiska naturförekomster och föranleder 
skador som syns vida i landskapet. Målet med eftervårdnaden är att reparera 
skadliga verkningar av täktverksamhet för grundvattnet och att anpassa täktområdet 
till den omgivande naturen och landskapet, varför sökanden åläggs att jämna ut 
markens ytlager, plana ut slänter/terrasser samt återinföra vegetation i syfte att 
återskapa naturliga grundvattenrenande markprocesser.  
 
Med beaktande av att verksamhetsutövaren ålagts villkor i avseende på skydd av 
vattenkvaliteten, att området inte utgör vattenskyddsområde eller område för 
grundvattentäkt konstaterar nämnden att platsen är lämplig med beaktande av 4 kap. 
6 § i vattenlagen. Med utgångspunkt från vad som i övrigt redovisats i ansökan och 
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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 samt faran för förorening 
av luft, mark och vatten. Området är inte föremål för någon fastställd plan. 
Verksamheten bedöms således uppfylla kraven avseende förläggning i 22 §, 
miljöskyddslagen samt 11 § hälsovårdsförordningen.  
 
Sökanden har i det material som inkommit till nämnden rörande verksamheten 
påvisat tillräcklig kunskap, solvens och att denne är organiserad på ett trovärdigt 
sätt.  
 
Verksamhetsutövaren svarar enligt 4-5 §§ miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § 
vattenlagen, oavsett givna villkor, för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och 
begränsas och för att försämring av vattenkvaliteten förhindras, så även efter det att 
verksamheten avslutats i enlighet med vad som sägs i 52 § miljöskyddslagen och 4 
kap. 7 § vattenlagen. 
 
Miljöprövningsnämnden har beaktat sökandens anhållan om omedelbar 
verkställighet av beslutet i enlighet med 13 § miljöskyddslagen och 6 kap. 26 § 
vattenlagen. Som motivering till omedelbar verkställighet anför sökanden att det är 
angeläget att inleda brytningen eftersom sökanden enbart har möjlighet att bedriva 
verksamheten under höst och vinter. Miljöprövningsnämnden beslutar dock att inte 
bevilja omedelbar verkställighet på grund av att sprängningen är irreversibel och ett 
tillståndsbeslut inte får verkställas ifall verkställandet skulle göra ändringssökande 
onödigt. Anhållan avslås enbart till den del det gäller omedelbar verkställighet av 
verksamheten. 

Tillämpade lagrum 

• Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd: 1, 3-9, 11, 13, 
22-26, 28 och 52 §§  

• Landskapsförordningen (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd: 1 §, 
Bilaga 1 pkt 8c 

• Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland: 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2-3 §§, 4 
kap. 1-2, 4-8 §§, 5 kap. 1-2, 4, 9 §§, 6 kap. 1, 4-5, 23, 26, 28-29 §§, 7 kap. 4, 
6 och 8 §§  

• Landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar:2 och 5 §§  

• Landskapslag (1967:36) om hälsovården: 26 §  
• Landskapsförordning (1973:63) om hälsovården: 10-11 §§  
• Landskapslag (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd  

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras 
separat. 
 
Mindre stenbrott € 841 
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Bilagor  

1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
3. Situationsplan 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till 
sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljöprövningsnämnds 
ärendeakt. 
 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Mats Westman 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 24.05.2005. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 17.01.2006 – 07.02.2006 på Kökar kommuns samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I kungörelsen framgick att vem som helst 
hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inga har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Kökar kommun 

• Ålands landskapsregering   

Förklaring 

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

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Kökar 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  
 

 
 
 

 


