
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 
Hemsida: www.mpn.aland.fi 
 

 Datum 
 25.05.2004 
 
 Ärendenummer 
  MPN-03-53 

Sökanden 

Widmans Kross & Grus 
VD Hans Widman 
22 320 Ödkarby 

Ärende 

Ansökan om miljötillstånd för befintlig täkt av berg och grus samt tillverkning av 
stenkrossprodukter på fastigheten Staffans 2:26 Vestansunda by, Jomala. Ansökan har 
kommit till miljöprövningsnämnden 01.07.2003. 
 
Grunden för sökande av miljötillstånd är 11 § landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd (30/2001), nedan miljöskyddslag, 1§ och bilaga 1 punkt 8c och 8d 
landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001). 

Beslut 

Miljöprövningsnämnden beviljar enligt 2, 11och 24-26 §§ miljöskyddslagen med 
villkor enligt nedan, Widmans Kross & Grus miljötillstånd för fortsatt verksamhet 
omfattande täkt av berg och grus samt tillverkning av stenkrossprodukter på fastigheten 
Staffans 2:26 Vestansunda by, Jomala. 

Villkor 
Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor, utfärdade med stöd av 25-26 §§ 
miljöskyddslagen, samt annan tillämplig lagstiftning: 
 
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 farligt avfall får lämnas endast till en av myndigheterna 
godkänd mottagare. Statistik skall föras över typ och mängd uppkommet avfall 
inom företagets totala verksamhet och inlämnas årligen före utgången av mars 
månad till tillsynsmyndigheten, miljöbyrån vid Ålands landskapsstyrelse. 

 
2) Efter det att en maskin eller ett redskap permanent tagits ur bruk får detta som 

skrot maximalt förvaras tre år på täktområdet. Befintliga äldre ansamlingar av 
sådant, som förvarats mer än tre år på täktområdet, skall vara avlägsnat innan 
31.12.2004. 

 
3) Mobila och fasta behållare för dieselolja skall vara dubbelmantlade eller 

invallade. För en invallning gäller att den skall rymma 10 % mer än den största 
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av de cisterner som invallningen omfattar. Villkoret skall vara uppfyllt senast 
31.12.2004. 

 
4) Täktområdet skall inhägnas med ett minst 1.8 meter högt trådnätstängsel. 

Stängslet skall vara sådant att det hindrar större djur och barn från att komma in 
på området och markera att täktområdet innebär fara för obehöriga. Villkoret 
skall vara uppfyllt senast 31.12.2004. 

 
5) Av säkerhetsskäl för människor och djur får täktverksamheten inte lämnas med 

permanenta stup och branter. Avslutade täktpartier skall därför terrasseras, 
avsläntas eller förses med staket. Terrassering och avsläntning får inte slutta mer 
än 45 º. I fallet terrassering får höjdskillnaden på två närliggande nivåer inte 
överstiga 5 m och bredden på en nivå måste vara minst lika stor som höjden. 

  
Om utfyllnadsmatrial används för avsläntningen skall detta vara av inert typ. 
Används betong skall armering först avlägsnas. Plast, asfalt, tjära, gummi och 
metall får inte ingå i utfyllnadsmaterialet. 
 
Om staket väljs skall detta vara placerat mellan 2 och 5 meter från stupet och 
uppfylla samma krav som ges i villkorspunkt 4. 
 
Ett täktparti anses permanent avslutat dels om täktgränsen enligt täktplanen är 
nådd och dels om sökanden så anser. Sökanden skall på begäran av tillsyns-
myndigheten kunna tillhandahålla en karta visande permanent avslutade 
täktpartier. 

 
6) Bergstäktens lägsta tillåtna brytnivå är enligt gällande täktplan 18 m. Denna 

nivå skall mätas upp och markeras på ett sådant sätt att markeringen framöver 
kan användas för att verifiera bottennivån i hela täkten. Villkorspunkten skall 
vara uppfylld senast 31.12.2004 och godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 
7) Grundvattennivån i bergstäkten är ej uppmätt varför tillsynsmyndigheten har rätt 

att justera den lägsta tillåtna brytnivån. 
 
8) För att inte störa omgivningen skall verksamheten vara förlagd till följande 

tider: 
  vardagar  kl. 7-22 
  dag före helgdag kl. 7-18 
  helgdag  ingen verksamhet 

Miljöberättelse 
Den information och utredning som enligt 5 § landskapsförordningen om miljö-
berättelser och miljökonsekvensbedömningar (10/2000) skall ingå i miljöberättelsen till 
detta beslut finns i beslutsmotiveringen. 

Miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning, enligt 6 § landskapsförordningen om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar (10/2000), behöver inte utföras i detta ärende. 
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Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet och anser att 
beslutets villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka miljöskada 
som ska ersättas enligt 13 kap. 60 § miljöskyddslagen. 

Giltighet 
Detta tillstånd är ikraft t.o.m. 31.05.2014. Om tillståndshavaren har för avsikt att 
fortsätta verksamheten efter detta datum skall ansökan om ett nytt tillstånd lämnas till 
Ålands miljöprövningsnämnd före 30.11.2013. Detta tillstånd är ikraft tills den 
inlämnade ansökan avgjorts och beslutet vunnit laga kraft. 

Avgift  
För detta tillståndsbeslut uppbärs: 
Avgift enligt avgiftsstadga     462,50 euro 
Annonskostnader      552,17 euro 
Totalt                 1014,67euro 

Beslutsmotivering 

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som 
anförts i ärendet samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I avgörandet har 
miljöprövningsnämnden även i övrigt beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna 
och enskilda intressen. Utlåtanden har beaktats vid tillståndets avgörande och nedan i 
motiveringen. 
 
Miljöprövningsnämnden finner att den befintliga verksamheten får utföras enligt 
miljötillståndet så att ändamålet med företaget och dess verksamhet nås med minsta 
skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att 
företaget och verksamheten omöjliggörs. 
 
Växtligheten och djurlivet på täktområdet är utraderat. Marken är omvandlad av 
sprängning och schaktning. Några estetiska värden att bevara finns inte med undantag 
för en vattenspegel på bergstäktens botten. 
 
Att förhindra påverkan av grundvattennivån och förhindra förorening av grundvattnet är 
angelägna uppgifter i detta miljötillstånd. Hanteringen av utfyllnadsmaterial, kemikalier 
och undvikandet av öppet grundvatten är härvidlag viktiga parametrar. 
 
Miljöprövningsnämnden konstaterar att tillstånd för sprängning och sprängämnes-
hantering är under utarbetning av berörd myndighet varför detta lämnas utanför 
miljötillståndet. 
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Tillämpat lagrum 

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 1, 2, 4-5, 11, 22-28 och 28 §§ 
Landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 1 §, bilaga 1 punkt 8c) och 
8d) 
Landskapsförordning om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar  
(10/2000) 5 och 6 §§ 
Landskapslag om renhållning (3/1981) 

Bilagor 

1) Ärendehanteringen 
2) Besvärsanvisning 

Underskrifter 

 
 
 
Lars Janlöv     Peter Bernekorn 
Ordförande     Föredragande 
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ÄRENDEHANTERINGEN 

Kungörelser 

Ansökan kungjordes under tiden 23.10.2003 - 13.11.2003 vid Ålands landskapsstyrelses 
registratorskontor och på kommunkansliet i Jomala. Kungörelsen fanns införd i 
Tidningen Åland och Nya Åland. 
 
Detta beslut skall kungöras vid Ålands landskapsstyrelses registratorskontor och på 
kommunkansliet i Jomala 
 

Yttranden 

Inga yttranden har inkommit till miljöprövningsnämnden. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och fått utlåtande från miljöbyrån vid Ålands 
landskapsstyrelse och från Jomala kommun. 

Förklaring 

Miljöprövningsnämnden har begärt förklaring från sökande över utlåtandena. 
Sökande inkom med förklaring 26.04.2004. 

Arkiverade dokument 

Följande, för ärendet relevanta dokument, arkiveras på Miljöprövningsnämndens kansli: 
 
1) Sökandens ansökan. 
2) Genomgång av ansökan utgående från lagstadgat krav på ansökans innehåll. 
3) Utlåtanden. 
4) Sökandes förklaring. 
5) Rapport från besiktning. 
6) Upplysning från Ålands landskapsstyrelse över sökandes hantering av 

sprängämnen. 
7) Komplettering med lagfartsbevis och uppgifter om sprängämneshanteringen. 
8) Ägarförteckning från lantmäteriverket över berörda fastigheter. 
9) Tillämpade lagar och förordningar. 
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