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Sökanden 

Svinryggens Deponi Ab 
Hammarlandsvägen 817 
Ödanböle 
22130 Gottby 

Ärende  

Svinryggens Deponi Ab ansöker om miljötillstånd för ny verksamhet med deponi för 
inert avfall och behandlingsanläggning för icke-farligt avfall på fastigheten Karlskog 
RNr 2:8 och Myran RNr 2:10 i Ödanböle by, Jomala kommun. För den inerta deponin 
finns avslutningsplanerna 04091-01 och 04091-03 från 15.03.2005, utförda av VA-
projekt Ab. 
 
Verksamheterna är tillståndspliktiga enligt 11 § landskapslag (2001:30) om miljö-
skydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), och 6 kap. 18 § punkt r i vattenlag 
(1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen), 26 § landskapslag (1967:36) om 
hälsovården (hälsovårdslagen), samt 28b § punkt 2 i landskapslagen (1981:3) om 
renhållning (renhållningslagen). 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar Svinryggens Deponi Ab miljötillstånd till en deponi 
för inert avfall samt till en offentlig behandlingsanläggning (sortering, återvinning, 
emballering) och mellanlagring av icke-farligt avfall på fastigheten Karlskog RNr 2:8 
och Myran RNr 2:10 i Ödanböle by, Jomala kommun, se karta i bilaga 2, med stöd av 
24 § i miljöskyddslagen. 

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 
vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller 
inte inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol. 
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Giltighet 
Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall med 10 års intervall inkomma 
med en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor. Ansökan om 
revidering av villkor skall första gången inlämnas till tillståndsmyndigheten senast 
31.08.2016. Ifall ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den 
föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse  
Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den miljöberättelse 
som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i landskapsförordning (2000:10) om 
miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar finns i beslutstexten. 

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 10 § landskapsförordning (2001:76) om deponering av avfall (deponerings-
förordningen). 
 
Allmänt för verksamheterna 

1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheterna bedrivas i enlighet 
med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre 
ändringar av verksamheten samt de dokument, kontroller och rapporter som 
skall upprättas enligt villkoren i detta beslut, skall anmälas respektive meddelas 
till tillsynsmyndigheten under hela giltighetstiden för detta beslut. 
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 hantering av avfallet i verksamheten. Om något 
villkor inte uppfylls p.g.a. oförutsedda händelser eller olyckor, skall detta 
omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten. 
23 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen, 28m § renhållningslagen 

 
3. Tillståndsinnehavaren skall utse en ansvarig person som har lämplig kompetens 

för att övervaka verksamheterna så att miljötillståndets villkorspunkter följs. 
Personens namn och kontaktuppgifter skall meddelas till tillsynsmyndigheten. 
Vid byte av ansvarig person skall uppgifterna uppdateras. 
23 § miljöskyddslagen, 28 § deponeringsförordningen 

 
4. 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. 
25 § miljöskyddslagen 

 
Inert deponi 
 

5. Tillståndet gäller för deponering av inert avfall. Innan driften av deponin för 
inert avfall påbörjas skall tillsynsmyndigheten inspektera platsen för att försäkra 
sig om att de relevanta villkoren i tillståndet är uppfyllda. 
9 § och 10 § punkt 1 deponeringsförordningen 
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6. På deponin får endast deponeras avfall som uppfyller mottagningskriterierna för 
inert avfall. 

 
Mottagningskriterier 
Avfall som omfattas av förteckningen A och som har ett och samma ursprung 
och inte är förorenat får mottas vid deponin utan att behöva genomgå prov-
tagning. Om det finns anledning att misstänka att avfallet överskrider gräns-
värden 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 mot-
tagning till deponin för inert avfall. Förteckning A, B och C finns i bilaga 3. 
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 samman-
sättning 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 deponering inte ske i enskilt fall utan att först 
godkännas av tillsynsmyndigheten. 
25 § 1 mom. punkt 2 miljöskyddslagen, 5 § 3 mom. och 10 § punkt 2 deponeringsförordningen 

 
7. Deponins botten skall bestå av en geologisk barriär som uppnår en permeabilitet 

på ≤ 1,0 x 10-7 meter per sekund och har en tjocklek (mäktighet) om ≥ 1 meter. 
25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 13 § deponeringsförordningen 
 

8. På deponin för inert avfall får totalt 100 000 m3 inert avfall deponeras. Under 
den aktiva fasen skall deponins yta mätas årligen. Den del som täcks av avfall 
skall mätas i volym eller höjd så att tillväxten och deponins sättningsbeteende 
kan dokumenteras. Kontrollen skall redovisas för tillsynsmyndigheten. 
25 § 2 och 3 mom. miljöskyddslagen, 10 § punkt 3 och 5 deponeringsförordningen 
 

9. Kontroll av lakvattnets, ytvattnets och grundvattnets tillstånd skall ske 
kontinuerligt på och kring deponiområdet. Den inerta deponin skall förses med 
dräneringsrör som kan kopplas till befintlig lakvattenhantering eller på annat sätt 
uppsamlas eller avledas. Avskärande dränering som hindrar tillförsel av ytvatten 
skall finnas kring deponin. Provtagning av eventuellt förekommande lakvatten 
skall ske genom stickprov eller vid misstanke om att förorening kan finnas i 
lakvattnet. Provtagning skall ske i enlighet med villkor 16. 
25 § 1 mom. miljöskyddslagen, 28e § renhållningslagen, 10 § punkt 4 och 5 deponeringsförordningen 
 

10. Tillståndsinnehavaren skall söka tillstånd hos miljöprövningsnämnden för 
avslutning och efterbehandling innan deponin för inert avfall tas ur bruk. 
52 § miljöskyddslagen, 25 § andra franska strecket i deponeringsförordningen 

 
Behandlingsanläggningen för avfall 

 
11. Endast mellanlagring av brännbart och sorterat icke-farligt avfall får ske på de 

områden inom fastigheten som används av behandlingsanläggningen2. Den 
totala lagringstiden för dessa avfallsfraktioner får inte överstiga 3 år för något 
av avfallsslagen innan vidare transport till slutmottagaren sker. 
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Ifall avfall mottas som inte godkänns för deponering inom fastigheten eller inte 
mottas vid någon annan anläggning för behandling eller slutligt omhänder-
tagande av avfall måste detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten. 
Anmälan skall innehålla typ av avfall eller avfallskod1 för det avfall som inte 
förts till behörig anläggning samt uppgifter om vem som levererat eller innehar 
avfallet. 
 25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 8 a § renhållningslagen , 4 § punkt 1 deponeringsförordningen 
 
1 De vanligaste typerna av avfall och farligt avfall har listats i en förteckning i miljöministeriets förordning 
(1129/2001) antagen genom 2 § ÅLSB om avfall och farligt avfall etc. (1998:92), där varje avfall fått en 
egen kod, s.k. avfallskod. 
 
2 Med behandlingsanläggning avses en anläggning där uttjänta produkter yrkesmässigt tas omhand för att 
tillvarata delar för försäljning, återanvändning, materialåtervinning, biologisk återvinning eller 
energiåtervinning. 
 

12. Samtliga upplagsytor där avfall behandlas d.v.s. förvaras, sorteras, återvinns eller 
emballeras skall ha hårdgjorda ytor med kontrollerad lakvatten avrinning och 
möjlighet till provtagning av lakvattnet. Lakvattnet skall ledas in i befintligt 
lakvattensystem på fastigheten. Avledningen från befintliga ytor skall installeras 
senast 31.08.2007.   
25 § punkt 5 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen 
 

13. Avfallet skall hanteras, förvaras och mellanlagras kontrollerat i för ändamålet 
avsedda kärl eller containrar. Avfall får inte förekomma på omgivande ytor utan 
skall omedelbart återbördas till avfallets avsedda kärl eller container. 
30 § 1 mom. renhållningslagen 

 
14. Till anläggningen får inte föras biologiskt nedbrytbart avfall som omfattas av 

biproduktförordningen om animaliskt avfall, EU förordning nr 1774/2000. För 
bioavfall från hushåll (s.k. biologiskt nedbrytbart avfall t.ex. matrester och 
trädgårdsavfall odyl.) skall förfarande för särskild hygienisk hantering, 
mellanlagring och transport godkännas. En plan för hur mottagning, sortering 
och mellanlagring av bioavfall från hushåll kommer att organiseras skall 
inlämnas till tillsynsmyndigheten och miljömedicinska byrån vid Ålands 
landskapsregering och godkännas innan sådan hantering får inledas på området. 
26 § 3 mom. miljöskyddslagen, 28m § renhållningslagen 

 
15. Farligt avfall skall hållas separat från annat avfall och olika typer av farligt 

avfall inte blandas sinsemellan. På anläggningen får samtidigt förvaras högst 
1000 kg farligt avfall som härstammar från hushåll. Farligt avfall skall förvaras 
skyddat från nederbörd och på tätt underlag med invallning eller i dubbel-
bottnad container, vilket förhindrar all spridning till omgivande mark och 
vatten. Särskilda utrymmen som vid behov skall kunna låsas måste iordning-
ställas. Flytande avfall skall hanteras i kärl som är avsedda för ändamålet. Spill 
och läckage skall förhindras och olyckstillbud omedelbart dokumenteras och 
saneras. 
25 § punkt 5 miljöskyddslagen, 8d § renhållningslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen 
 
 

Provtagning och kontroll 
 

16. Kontroll av lakvatten, ytvatten och grundvattnets tillstånd skall kontinuerligt 
utföras under pågåenden verksamhet på fastigheterna. Provtagning kan ske 
enligt det kontrollprogram som Hildings Miljökonsulting utarbetat för 
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fastigheten 29.07.2004, se bilaga 4. Vid behov kan kontrollprogrammet 
revideras för verksamheterna genom att tillsynsmyndigheten godkänner en 
sådan revidering. Proven 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) och 
följa provtagningsmetodiken som anges i kontrollprogrammet. 
 
Kontrollprovtagningen skall sammanställas och utvärderas årligen och därefter 
skickas till tillsynsmyndigheten. 
25 § 1 mom. o. 26 § 3 mom. miljöskyddslagen, 28e § renhållningslagen, 10 § punkt 4 deponeringsförordningen 
 

17. Vid mottagning av avfall skall medföljande dokumentation över avfallet 
kontrolleras så att beskrivningen av avfallet stämmer överens med avfallet som 
lämnas samt att mottagningskriterierna för avfallet uppfylls för deponering, 
behandling eller mellanlagring på området. Ett journalfört register skall föras 
över inkommande och deponerat respektive behandlat avfall. Följande uppgifter 
skall antecknas i registret: 

 
- Mängd och tidpunkt (datum) då avfallet mottagits. 
- Typer av avfall som deponerats 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 samt sammansättning och utlakningsegenskaper. Avfallets 
sammansättning och utlakningsegenskaper skall vid behov genomgå 
provtagning av nyckelparametrar för att uppfylla villkor 6. 

 
Registret skall sparas i 3 år och vid anmodan kunna uppvisas vid inspektioner. 
Ett dokument med sammanställda uppgifter från registret skall årligen inlämnas 
till tillsynsmyndigheten. 
17 § deponeringsförordningen, 8 c § och 28 l § renhållningslagen 
 
1 De vanligaste typerna av avfall och farligt avfall har listats i en förteckning i miljöministeriets förordning 
(1129/2001) antagen genom 2 § ÅLSB om avfall och farligt avfall etc. (1998:92), där varje avfall fått en 
egen kod, s.k. avfallskod. 
 
 

Beslutsmotiveringar 
 
Verksamhetens miljöpåverkan består främst av lakvatten som härstammar från 
nederbörd eller annat vatten som får infiltrera inert och icke-farligt avfall på 
avställningsytor, mellanlager och deponi. För deponeringen av inert avfall har ett 
gränsvärde för den totala mängden mottaget avfall fastställts till 100 000 m3 och vid 
behandlingsanläggningen har mängd farligt avfall som får lagras vid ett och samma 
tillfälle fastställts till högst 1000 kg i syfte att utsläpp från verksamheterna skall 
begränsas och miljöförorening skall förebyggas. Vid tillståndsprövningen har de 
allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen beaktats i den mån det inte har 
ansetts oskäligt att uppfylla dem. 
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För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor som förhindrar samt förebygger och 
begränsar förorening av miljön som kan uppstå vid deponering, behandling och lagring 
av inert och icke-farligt avfall med stöd av 25 och 26 §§ i miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § 
och 6 kap. 28 § vattenlagen , 28e § renhållningslagen samt 10 § deponerings-
förordningen. Villkoren har givits med beaktande av verksamhetens art, sammantagna 
miljöpåverkan, egenskaperna 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.  
 
Prövning av platsvalet för inert deponi och behandlingsanläggningen har skett i enlighet 
med 8 § miljöskyddslagen, 4 kap. 6 § vattenlagen, 11 § landskapsförordning (1973:63) 
om hälsovården och 12 § deponeringsförordningen. Vid beviljande av tillståndet har 
beaktats fastställda planer och nuvarande användning av fastigheterna samt de 
geologiska och hydrologiska förhållandena på de områden som tas i bruk. Nämnden 
konstaterar att placeringen är lämplig då utformning av de miljöförebyggande 
åtgärderna då teknik för lakvatteninsamling och -behandling redan är utförd för tidigare 
verksamhet med deponering av icke-farligt avfall på fastigheterna, i enlighet med beslut 
MPN 04-1/15.11.2005. Vid bedömning av lokaliseringen har även beaktats att 
verksamheterna inte utgör någon betydande miljöförorening, fara för sådan 
miljöförorening eller olägenhet för människors hälsa med beaktande av att tillräckligt 
avstånd till tätbebyggelse, bostads- och rekreationsområden samt jordbruksområden 
finns. Platsen för deponin utgör inget vattenskyddsområde enligt 5 kap. 3 § vattenlagen. 
Området är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap. 4 § 
samma lag. 
 
Enligt  4 kap. 7 § vattenlagen är sökanden 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 därför i tillståndvillkor beslutat om 
åtgärder för att minska mängden vatten som kan infiltrera avfallet både i deponin och i 
avfallet vid behandling eller mellanlagring och för att allt vatten som avrinner i området 
skall ledas till befintlig lakvattenhantering eller annan sluten uppsamling samt 
övervakas genom provtagning.  
 
Enligt 8 § miljöskyddslagen får inte ämnen och avfall lämnas på marken så att markens 
kvalitet försämras. I villkor har därmed fastställts både att högst 1000 kg farligt avfall 
får förvaras inom behandlingsanläggningen och att förvaringen av farligt avfall endast 
får ske på tätt underlag med invallning eller i dubbelbottnad container. Det farliga 
avfallet måste omhändertas på en för ändamålet utsedd plats samt separeras från annat 
avfall så att det farliga avfallet inte hanteras okontrollerat i verksamheten. Mottagning 
av farligt avfall hör inte till den egentliga verksamheten utan utgör en beredskap att om-
händerta en viss typ och mängd av avfall som förekommer vid mottagning och 
sortering av avfall vid anläggningen. Förekomst av farligt avfall omöjliggör inte 
verksamhet i behandlingsanläggningen enligt verksamhetsbeskrivningen såvida 
verksamheten organiseras i enlighet med vad som stipuleras i 8a, 8b, 8c och 8d §§ i 
renhållningslagen.  
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Med iakttagande av tillståndsvillkoren konstaterar miljöprövningsnämnden att det är 
utrett att förutsättningar för tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen och 
renhållningslagen samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa, är uppfyllda. 
 
Sökanden har uppvisat tillräcklig organisation, sakkunskap och solvens för att 
förutsättningarna för tillstånd enligt 23 § miljöskyddslagen skall anses vara uppfyllda 
och miljöprövningsnämnden beviljar därmed Svinryggens Deponi Ab miljötillstånd för 
verksamhet med inert deponering, behandling samt mellanlagring av icke-farligt avfall 
på berörda fastigheter. 

Tillämpade lagrum 

 Tillämpade lagrum finns i detta besluts text. 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 
 
Deponi för inert avfall samt mellanlagring o. sortering av avfall1 € 2523,00
Annonskostnad Ålandstidningen € 242,72
Totalt € 2765,72
 
1 avgiften för mellanlagring o. sortering av avfall har reducerats med 50 % p.g.a. 
samtidig behandling med inert deponi. 

 

Bilagor  
1. Ärendehantering 
2. Karta över området för deponi och behandlingsanläggning 
3. Förteckningar över gränsvärden för mottagning vid deponi 
4. Provtagningsprogram 
5. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljöprövningsnämnds ärendeakt. 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Erica Sjöström 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan om en ny behandlingsanläggning har anhängiggjorts hos Ålands miljö-
prövningsnämnd 29.04.2004 och kompletterats 21.12.2004. En skild ansökan om att 
inrätta en ny deponi för inert avfall inkom 26.08.2005 och kompletterades 26.09, och 
28.11.2005 samt 15.03, 03.05, 04.05.2006. Slutligen har ansökningarna handlagts som 
ett ärende från den 27.09.2005 med ärendenummer MPN-05-27. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan om ny behandlingsanläggning kungjordes under tiden 15 augusti - 5 september 
2005 på Mariehamns stads, Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslags-
tavlor tillsammans med ansökan om verksamhet och avslutning av deponier för icke-
farligt avfall. Ärendet MPN 05-27 kungjordes i sin helhet under tiden 5 juli - 9 augusti 
2006 på Mariehamns stads, Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslags-
tavlor. Båda kungörelserna har delgivits alla kända sakägare enligt sändlista. I 
kungörelserna framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan 
inom ovannämnda tid. 

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtanden från miljöbyrån och MISE, Ålands 
miljöservice. Utlåtandet från första kungörelsen har överförts att gälla detta ärende. 

Yttranden 
Ett yttrande har inkommit 19.11.2004. 

Förklaring 
Förklaring har begärts av sökanden och inkommit 10.12.2004. Sökanden har 10.08.2006 
avstått från att lämna ytterligare förklaringar då inga nya yttranden eller nya fakta som 
motsätter sig verksamheterna inkommit under den slutliga kungörelsen. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Mariehamns stads, Jomala kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och 
en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på stadskansliet, 
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. 
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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:  
 
Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16  
Mariehamn 
 

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