
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Norragatan 17 
22 100 Mariehamn 
Tel.nr. (018) 528600 växel 
Fax.nr. (018) 528601 
 
 Ärendenummer 
 MPN-07-67 

 Beslutsdatum 
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Sökanden 
Tvättservice Åland Ab 
Dalvägen 3 
22150 Jomala 

Ärende 

Tvättservice Åland Ab ansöker om miljötillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt 
med en kapacitet överskridande 500 kilogram i dygnet och kemtvätt i Dalkarby (bilaga 2) 
i Jomala kommun. 

Tillståndsplikt följer av 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, 
nedan kallad miljöskyddslagen, bilaga 1 till landskapsförordning (2001:35) om 
miljöskydd och miljötillstånd pkt 10 c), landskapslag (1967:36) om hälsovården 26 §, 
landskapsförordning (1973:63) 10 § pkt. 18 samt av vattenlag (1996:61) för landskapet 
Åland 6 kap. 17§, 18 § pkt l), 19 § nedan kallad vattenlagen. 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar Tvättservice Åland Ab, med stöd av 24 § miljöskydds-
lagen, miljötillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt och kemtvätt i Dalkarby 
(bilaga 2) i Jomala kommun. 

Ersättning 

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen och 
konstaterar att nedanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att 
orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vatten-
lagen. 

Giltighet 

Detta tillstånd är i kraft tillsvidare. Ansökan om revidering av tillståndsvillkor skall 
inlämnas till Ålands miljöprövningsnämnd senast den 31.12.2012. Om ansökan om 
revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i 
enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

Miljöprövningsnämnden avslår Tvättservice Åland Ab:s ansökan om omedelbar 
verkställighet av beslutet i enlighet med 13 § miljöskyddslagen då förutsättningarna för 
sådant beslut ej föreligger. 
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Villkor 

Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor som upprättats med stöd av 25-26 
§§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen och 6 kap. 28 § vattenlagen: 

1. Tillståndsinnehavaren skall sträva till att minska den miljöbelastning som verksam-
heten ger upphov till och i den dagliga verksamheten noggrant beakta miljöskydds-
aspekter så att minsta möjliga miljöpåverkan och störning av närliggande bebyggelse 
uppstår. 

Tillståndsinnehavaren skall tillämpa den bästa, tillgängliga teknik som enligt gängse 
branschkriterier är ekonomiskt möjligt, samt kontinuerligt sköta och underhålla 
anläggningen så att verksamheten förorsakar minsta inverkan på miljön och bedrivs 
så resurssnålt som möjligt. Miljömärkta tvättkemikalier skall så långt som möjligt 
användas framom icke miljömärkta och doseringen skall vid varje enskilt tillfälle 
anpassas till det verkliga behovet. 

2. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att det avloppsvatten som uppstår i verksamheten 
inte förorsakar miljöförorening eller risk för människors hälsa. Tillståndsinnehavaren 
ansvarar vid nyttjande av kommunalt reningsverk för att utgående avloppsvatten vid 
behov genomgår sådan förbehandling som krävs för att men för ledningsnätet, 
reningsverkets funktion eller slammets användbarhet ej skall uppstå. Kemikalierester 
eller annat som kan ha skadlig inverkan på vattenmiljön får ej hällas ut i avloppet. 

3. Provtagning på utgående avloppsvatten skall utföras minst en gång per år med 
avseende på: 
• BOD 
• COD alternativt TOC 
• Fosfor 
• Kväve 
• pH 
• Suspenderade ämnen (SS) 
• Konduktivitet 
• Totalt extraherbara ämnen 

• AOX 
• Opolära alifatiska kolväten 
• Bly, Pb 
• Kadmium, Cd 
• Koppar Cu 
• Krom (totalt), Cr 

• Nickel, Ni 
• Zink, Zn 

God internationell laboratoriesed skall iakttas vid provtagningen för att motverka att 
proverna förändras mellan tiden för insamling och analys. Vattenproverna skall vara 
flödesproportionellt tagna och representativa för verksamheten samt analyseras i ett 
av myndigheterna godkänt laboratorium. Vid provtagningstillfället skall avlopps-
vattnets temperatur dokumenteras samt vilken typ av tvättgods som tvättas vid 
provtagningstillfället. 

4. Utgående luft och ånga från anläggningen får inte förorsaka betydande luktolägenhet. 
Förbränningsanläggningen skall nyttjas, underhållas och skötas så att utsläppen till 
luft inte blir större än vad som är oundvikligt för verksamhetens drift. 

5. Verksamheten får ej förorsaka buller utomhus vid permanentbostad, skola, daghem 
eller motsvarande verksamhet överstigande 55 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå 
dagtid klockan 07.00 – 18.00 helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag kl. 07.00 - 
18.00. Övriga tider får ljudnivån inte överskrida 45 dB(A) ekvivalent och momentana 
ljud får uppgå till högst 55 dB(A). 
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Tvättvagnar som används för transport till och från tvätterilokalen skall förses med 
gummihjul. 

Ventilation och utsläppande av ånga skall ske på sådant sätt att minsta möjliga 
ljudspridning uppstår. 

Lastnings- och lossningsbryggan skall avskärmas på ett ändamålsenligt sätt för att 
minimera bullerspridning till omgivningen. 

Tomgångskörning på området får ej förekomma annat än undantagsvis om det är 
påkallat av särskilda skäl. 

6. Vid anläggningen får endast sådana kemikalier användas som är tillåtna enligt 
landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
kemikalier. 

Natriumhypoklorit får endast användas vid omtvätt. 

Användningen av optiska vitmedel skall minimeras och om möjligt helt undvikas. 

Linjär alkylbensensulfonat (LAS) får inte användas. 

Mjukgörarna distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), dihydrerad 
talgalkyldimetylammoniumklorid (DHTDMAC), ditalgdimetylammoniumklorid 
(DTDMAC), dialkyldiammoniumklorid (DADMAC) får ej användas. 

7. Kemikalier skall hanteras och användas så att eventuellt spill eller läckage ej kan nå 
avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller orsaka 
olägenhet utöver deras faktiska användningsområden. 

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till kemikaliernas 
huvudsakliga egenskaper och hur de skall hantera eventuella olyckor. Skydds-
informationsblad för de använda kemikalierna skall finnas lätt tillgängliga i lokalen. 
Eventuellt spill skall samlas upp och hanteras som farligt avfall. Utrustning för upp-
samling av eventuellt spill eller läckage skall finnas tillgängligt på anläggningen. 

Alla kemikalier skall förvaras på ett ändamålsenligt sätt, i kärl som är täta, förslutna 
och i övrigt ändamålsenliga, så att risk för förorening av miljön eller risk för 
människors hälsa förhindras. Behållare med kemikalier och kemikalieavfall skall 
placeras så att de ej kan riskera att välta, utsätts för extrema temperaturer eller på 
annat sätt kan komma att skadas. Flytande kemikalier och bränslen, kemikalieavfall 
samt samtliga behållare för farligt avfall skall lagras invallat, på tätt underlag, utan 
golvavlopp. Konstruktionen skall vara sådan att behållarnas skick kan inspekteras 
regelbundet. Utomhus placerade upplagringsplatser för kemikalier eller 
kemikalieavfall får ej förekomma. 

Alla kemikalier som hanteras i verksamheten skall anmälas till kemikalieöver-
vakningen vid hälsonämnden och tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering. 

8. Samtliga olyckor eller incidenter som riskerar att förorsaka kemikalie- eller bränsle-
spill till omgivande miljö skall omgående eller så snart de upptäcks meddelas tillsyns-
myndigheten vid Ålands landskapsregering. 

9. Påfyllning av bränslen skall ske så att risken för miljöförorening minimeras. Platsen 
närmast fastighetens påfyllnadsanslutning skall förses med tätt underlag som 
möjliggör att eventuellt spill kan saneras. Överfyllnadsskydd skall finnas och 
verksamhetsutövaren ansvarar för att utrusningen hålls i skick. 
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10. Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan och 
landskapslag (1998:91) om renhållning samt skötas så att miljöförorening förhindras. 

Mängden avfall som uppkommer vid förpackande av tvätten skall begränsas så långt 
som möjligt. 

Allt avfall och farligt avfall ska upplagras så att miljöförorening eller olägenhet för 
människors hälsa ej riskerar att uppstå samt i övrigt hanteras med omsorg enligt bästa 
tillgängliga teknik. 

Farligt avfall får endast transporteras av myndigheterna godkänd transportör. Avfall 
och farligt avfall får endast lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för 
ifrågavarande avfall. 

11. Tillståndsinnehavaren skall årligen före utgången av februari månad tillställa 
tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering en årsrapport över verksamhetens 
miljöpåverkan på ett av tillsynsmyndigheten godkänt sätt. Årsrapporten skall bland 
annat redovisa mängden och typ av tvättat gods, mängden använda kemikalier, mängd 
avfall per avfallsslag, analysresultat av avloppsvattnet samt vilken typ av tvättgods 
som tvättas vid provtagningstillfället, vatten- och elförbrukning och andra nödvändiga 
uppgifter om verksamheten. 

Tillståndsinnehavaren skall på begäran delge tillsynsmyndigheten nödvändiga 
verifikat för kontroll av uppgifternas tillförlitlighet. 

12. Tillståndsinnehavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens 
miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling skall 
göras till tillsynsmyndigheten. 

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. 

Beslutsmotivering 
Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan, utlåtanden som anförts 
i ärendet och förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Vid avgörandet har nämnden 
beaktat landskapslag (1998:82) om naturvård och vad som bestämts om skydd av 
allmänna och enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden har även prövat lämpligheten i 
att den ansökta verksamheten förläggs till den avsedda platsen i enlighet med vad som 
stadgas i 8 § miljöskyddslagen, 4 kap. 6 § vattenlagen och 26 § landskapslag (1967:36) 
om hälsovården samt landskapsförordning (1973:63) om hälsovården 11§. Nämnden har 
även beaktat vad som stadgas i lag (1920:26) angående vissa grannelagsförhållanden 17 § 
i den lydelse den hade före den 01.01.1993. Miljöprövningsnämnden finner med nedan-
stående motiveringar att ansökan med iakttagande av givna tillståndsvillkor uppfyller 
förutsättningar för tillstånd enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen och 
beviljar därmed miljötillstånd för den ansökta verksamheten. 

Tvättservice Åland Ab ansöker om tillstånd för tvättinrättning omfattande vattentvätt och 
kemtvätt. Sökanden avser att tvätta hotell- och passagerarfartygstvätt samt tvätt från 
privata kunder. Vattentvätten skall ske i tvättrör samt i centrifugerande maskiner. 
Sökanden uppger att vattentvättkapaciteten är cirka 8000 kilogram tvätt per dag och 1400 
kilogram tvätt per timme. Tvättkemikalierna doseras automatiskt. Doseringssystemet är 
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slutet. Kemtvätten sker med perkloretylen i ett slutet system. Samtliga tvättmaskiner är 
nya från fabrik. Sökanden anger i ansökan att planerad verksamhetsstart är 01.01.2008. 

Miljöprövningsnämnden konstaterar att tvättinrättningar kan påverka miljön främst genom 
material- och vattenförbrukning, utsläpp av föroreningar och rester av tvättkemikalier till 
vatten och energiförbrukning till ånga och maskiner och transporter och därmed 
förknippade luftutsläpp samt genomalstrande av buller och avfall. 

Sökanden avser att bedriva verksamheten i en befintlig industrilokal i Dalkarby, Jomala. 
Av ansökan framgår att alternativ förläggningsplats för verksamheten saknas. På 
fastigheten finns inga kända kulturvärden. I angränsande byggnader bedrivs måleri-, 
snickeri- och verkstadsverksamhet. Planbestämmelserna för den aktuella fastigheten anger 
att där får bedrivas småindustri samt att ingen utomhuslagring bortsett från fordon är 
tillåten. Miljöprövningsnämnden konstaterar att den planerade verksamheten således inte 
står i strid med någon fastställd plan. 

Enligt 4 kap. 6 § vattenlagen får vattenfarlig verksamhet endast utövas på plats eller 
platser där minsta möjliga olägenhet för vattenmiljön uppstår och där förutsättningarna 
finns eller kan skapas för det slags verksamhet som är i fråga, utan att oskäligt högre 
verksamhetskostnader uppstår till följd av platsvalet. Miljöprövningsnämnden konstaterar 
att verksamheten skall bedrivas i en befintlig lokal. Vidare konstaterar nämnden att 
fastigheten enligt kommunens planritning ligger utanför den gräns som upprättats i syfte 
att skydda Ålands Vatten Ab:s vattentäkt i Dalkarby men att verksamhetens art ändå 
förutsätter att villkor upprättas i syfte att skydda grund- och ytvatten. Till tillståndet har 
därför fogats villkor om att hantera kemikalier, bränslen och avfall på ett sådant sätt att 
risk för miljöförorening eller negativ inverkan på vattnets kvalitet inte skall uppstå. 
Villkoren har satts med beaktande av att fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och 
avlopp och att kemtvätten med perkloretylen sker i ett slutet system. 

Enligt 1 kap. 1 § vattenlagen skall vatten och vattenområden inom landskapet användas på 
det sätt som bäst gagnar en uthållig utveckling. Åtgärd som direkt eller indirekt kan 
inverka på vatten får inte vidtas om den kan motverka en uthållig utveckling. Ytvatten och 
grundvatten samt ekologiska förhållanden i våtmarker, sötvatten och saltsjön skall nyttjas, 
skyddas och vårdas så att en uthållig utveckling gagnas och så att där kan finnas sådana 
växt- och djursamhällen, som i huvudsak utgör naturliga inslag i dessa naturmiljöer. 
Vidare stadgas i 5 kap. 1-2 §§ vattenlagen att det är envars skyldighet att efter förmåga 
och tillfälle, genom aktivt handlande och genom att avstå från skadlig påverkan, skydda 
och vårda ytvatten och grundvatten så att det är i sådant skick och har sådan beskaffenhet 
att där kan finnas sådana växter och djur som utgör för området normal flora och fauna 
utan påverkan av människan och så att vattnet inte utgör någon hälsofara. Enligt 4 kap. 1 § 
vattenlagen skall vattenfarlig verksamhet utövas så att ändamålet med verksamheten nås 
med minsta skada och olägenhet utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att 
verksamheten omöjliggörs. Vattenföretag och vattenfarlig verksamhet skall enligt 
vattenlagens 4 kap. 1 och 4 §§ utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för 
allmänna och enskilda intressen. Nämnden konstaterar med utgångspunkt i ovanstående 
att det är skäligt att utfärda villkor för den ansökta verksamheten för att minimera risk för 
vattenmiljön i enlighet med vad som stadgas i 4 kap. 7 § vattenlagen. Enligt 4 kap. 7 § 1 
mom. vattenlagen skall den som utövar eller ämnar utöva vattenfarlig verksamhet vidta de 
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar samt iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 
skäligen kan krävas för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av vatten-
kvaliteten. Omfattningen av åliggande enligt 4 kap. 7 § 1 mom. skall bygga på tekniskt 
bästa möjliga lösning som är ekonomiskt möjlig för den typ av verksamhet som är ifråga. 
Vissa ämnen i tvättmedel, blekmedel, sköljmedel, och fläckborttagningsmedel kan ha 
negativ inverkan på avloppsreningsverk. Vidare kan textilrester förorsaka problem, vilket 
kan föranleda att någon form av grovavskiljning behöver ske. Tillståndsinnehavaren 
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ansvarar därför, enligt villkor ovan, vid nyttjande av kommunalt reningsverk för att ut-
gående avloppsvatten vid behov genomgår sådan förbehandling som krävs för att men för 
ledningsnätet, reningsverkets funktion eller slammets användbarhet ej skall uppstå. Vissa 
tvättkemikalier är biologiskt svårnedbrytbara, bioackumulerande eller giftiga för vatten-
organismer. Sökanden har uppgivit att de tvättmedel som används i tvättröret är miljö-
märkta. I enlighet med miljöskyddslagens och vattenlagens krav på bästa tillgängliga 
teknik och lösning har miljöprövningsnämnden även i villkor ovan angivit att miljömärkta 
tvättkemikalier skall användas så långt det är möjligt. I syfte att skydda vattenmiljön, fisk 
och fisket får natriumhypoklorit endast användas vid omtvätt, användningen av optiska 
vitmedel skall minimeras och om möjligt helt undvikas och tensiden linjär alkylbensen-
sulfonat (LAS), mjukgörarna distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), dihydrerad 
talgalkyldimetylammoniumklorid (DHTDMAC), ditalgdimetylammoniumklorid 
(DTDMAC), dialkyldiammoniumklorid (DADMAC) får ej användas. Risk för negativ 
inverkan på ytvatten minimeras ytterligare genom ovanstående villkor om uppföljning av 
utgående avloppsvattnets innehåll och genom krav på att all kemikaliedosering vid varje 
enskilt tillfälle skall anpassas till det verkliga behovet. För att förebygga att kemikalier 
och bränslen kan komma att släppas ut i miljön annat utöver vad som är oundvikligt vid 
ämnenas ibruktagande har tillståndet förenats med villkor om försiktighetsmått vid 
utformning av fastigheten samt vid hantering, användning, lagring av kemikalier och 
bränslen. Vidare skall avfall hanteras och lagras så att negativ inverkan på vattenkvaliteten 
ej uppstår. Med beaktande av ovan ställda villkor i syfte att skydda vattenmiljön samt att 
verksamhetens avloppsvatten genomgår avloppsrening bedömer miljöprövningsnämnden 
att verksamheten inte kommer att förorsaka inverkan som gör att den står i strid med 4 kap 
1,2,4, 6, 7 §§ vattenlagen eller 5 kap. 1-2 §§, 5 kap. 9 § vattenlagen. 

Verksamheten kommer enligt ansökan att normalt bedrivas dagtid 07.00 -17.00 måndag 
till fredag. Lastning och lossning av tvätt kommer att ske direkt från bil till lastbryggan. 
Lastbryggan är utformad så att ingen nivåskillnad uppstår vilket enligt ansökan minimerar 
risken för att buller uppstår. Vidare skall anläggningens fläktar placeras på den vägg som 
vetter bort från bostadsbebyggelse. Miljöprövningsnämnden bedömer att tillstånds-
innehavaren för att i enlighet med 22 § miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd 
även måste tillse att tvättvagnar som används för transport till och från tvätterilokalen 
förses med gummihjul, att ventilation och utsläppande av ånga sker på ett sådant sätt att 
minsta möjliga ljudspridning uppstår, att lastnings- och lossningsbryggan avskärmas på ett 
ändamålsenligt sätt för att minimera bullerspridning till omgivningen, att tomgångs-
körning på området ej förekommer annat än undantagsvis om det är påkallat av särskilda 
skäl samt att ovan angivna bullergränsvärden ej överskrids. 

Verksamhetens behov av värme och varmvatten skall tillgodoses av en ångpanna. För 
ändamålet uppförs ett nytt pannrum och en ny ångpanna installeras vilket enligt ansökan 
medför effektiv förbränning och därmed mindre förbrukning. Beräknad mängd bränsle i 
form av villaolja till denna är enligt uppgifter i ansökan 250 kubikmeter per år. Vidare 
uppger sökanden att valet av tvättmedel medför att tvätten kan ske vid en lägre temperatur 
vilket ytterligare minskar energibehovet. Utöver oljeförbränningen förorsakar 
verksamhetens transporter luftutsläpp. Vidare kommer vattenånga släppas ut från tvättrör 
och mangel. I syfte att minimera utsläppen till luft skall tillståndsinnehavaren enligt 
villkor ovan kontinuerligt sköta och underhålla anläggningen så att verksamheten 
förorsakar minsta inverkan på miljön och bedrivs så resurssnålt som möjligt. Vidare skall 
tillståndshavaren tillse att utgående luft och ånga från anläggningen inte förorsakar 
betydande luktolägenhet och att förbränningsanläggningen nyttjas, underhålls och sköts så 
att utsläppen till luft inte blir större än vad som är oundvikligt för verksamhetens drift. 
Vidare får tomgångskörning på området får ej förekomma annat än undantagsvis om det 
är påkallat av särskilda skäl. 
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Sökanden uppskattar mängden kemtvätt till cirka 26 000 kilogram. Hela kemtvätts-
processen är sluten. Utsläpp av lösningsmedlet till luft kan uppstå till exempel vid 
läckande maskiner eller alltför kort torktid av tvättgodset. Sökanden skall enligt villkor 
ovan sköta verksamheten så att minsta miljöpåverkan uppstår. Förbrukad perkloretylen 
hanteras som farligt avfall. Då ansökan och beslutet ej omfattar tillstånd för transport av 
farligt avfall får tillståndsinnehavaren inte själv transportera det farliga avfallet till god-
känd mottagare. Av villkor ovan framgår att sådan transport måste överlåtas till 
transportör med miljötillstånd för transport av farligt avfall. Avfallshanteringen i övrigt 
skall enligt villkor ovan ordnas så att risk för förorening av miljön eller risk för 
människors hälsa ej uppstår. Mängden avfall som alstras vid förpackande av tvätten skall 
enligt villkor ovan begränsas så långt som möjligt. 

Sammanfattningsvis konstaterar miljöprövningsnämnden att då miljötillståndet innehåller 
stränga villkor för förebyggande av förorening och begränsning av verksamhetens 
belastning, vilka ges med stöd av 25-26 §§ i miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § 
vattenlagen uppfyller verksamheten förutsättningarna för tillstånd i 22 § miljöskyddslagen 
och 6 kap. 4 § vattenlagen. Villkoren har utformats i syfte att tillse att ändamålet med 
verksamheten nås med minsta olägenhet för miljön, utan att kostnaderna för dessa hänsyn 
medför att företaget och verksamheten omöjliggörs. Verksamhetsutövaren svarar enligt 4-
5 §§ miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen, oavsett givna villkor, för att miljö-
förorening 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. Vidare konstaterar miljöprövningsnämnden 
att sökanden i det material som inkommit till nämnden rörande verksamheten har påvisat 
att förutsättningarna enligt 23 § miljöskyddslagen är uppfyllda. 

Med ovanstående motiveringar finner miljöprövningsnämnden grund för beviljande av 
miljötillstånd för tvättinrättning i Dalkarby i Jomala kommun. 

Tillämpade lagrum 

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

• Landskapsförordning (2001:35)om miljöskydd och miljötillstånd: Bilaga 1 pkt. 10 
c, bilaga 3 

• Vattenlag (1996:96) för landskapet Åland:1 kap 1 § och 3 §, 4 kap. 1-8a §§, 5 kap. 
1-4 §§, 9 §, 6 kap. 4-5 §§, 17§, 18 § l), 19 §, 28-29 §§, 7 kap. 4 §, 6 § och 8 §. 

• Vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland: 1§, bilaga 1, bilaga 8, bilaga 10 
C, D 

• Landskapslag (1967:36) om hälsovården: 26 § 
• Landskapsförordning (1973:63) om hälsovården: 10 § pkt.18), 11§ 
• Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar rörande åtgärder mot föroreningar av luften: 1§ 
• Landskapslag (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs: 
 
Avgift enligt avgiftsstadga  1261,00 € 
Utdrag från lantmäteriverket   132,72 
Annonskostnader    252,54 € 
Totalt(*   1646,26 € 
 
*) Annonskostnad för kungörelse av beslutet tillkommer 
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Bilagor  
1. Ärendehantering 
2. Tvättinrättningens placering 
3. Besvärsanvisning 
 
 
 
 
 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Sofi Helenius 
Ordförande   Föredragande
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Ärendehantering 
 
Ärendet inkom till Ålands miljöprövningsnämnd 19.09.2007. 

Kungörelse av ansökan 

Ansökan kungjordes under tiden 17.10.2007 – 07.11.2007 på Jomala kommunkanslis och 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Sakägare delgavs kännedom om ansökan genom 
annons i tidning. Av kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra 
sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har avstått från att inhämta utlåtande. 

Yttranden 

Under kungörelsetiden har inte några yttrande inkommit till miljöprövningsnämnden. 

Tillfälle till förklaring 

Sökanden har meddelats att inte några yttranden inkommit. 

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden per post. Beslutet kungörs genom annons i tidning 
samt på Jomala kommuns och Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet och på 
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. 


