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ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND   
  

 Dokumentnamn Ärendenummer 

 Brev MPN-02-11 
 Brevnummer Datum 

 MPN 90 08.04.03 
Hänvisning 

Ert miljötillstånd 26.11.2003.     Oy Shell Ab /Logistics 
 Neiliksvägen 17 
 01301 Vanda 
Ärende 

Rättelse av beslut 
Enligt förvaltningsrättsliga principer ändras skrivelsen i punkt 8 mom.1 och mom. 4 samt 
införs ett nytt mom. 5 i beslutet från den 26.11.2002 till följande: 
 
8. Flytande tak för minimering av gaser från cisterner som förvarar lätt flyktigt 

bränsle, t.ex. bensin, skall installeras senast den 31 december 2004. Om nya 
cisterner används till förvaring av bensin skall flytande innertak installeras före 
förvaring får ske i nya behållare. 

 …. 
Tillståndshavaren skall inkomma med en redogörelse till tillsynsmyndigheten 
senast den 1 januari 2005 över den årliga volymomsättningen bensin som 
oljedepån hanterar. Samtidigt skall en redogörelse inlämnas för hur företaget 
strävar efter att minska det årliga utsläppet av ånggaser (VOC) från lagring och 
påfyllnad av behållare samt från lossning av fartyg till depån, lastning från depån 
till tankbilar samt lastning från tankbilar till distributionsstationer.  
 
Då den årliga volymomsättningen av lätt flyktigt bränsle överstiger 10 000 ton 
skall en plan redogöras för tillsynsmyndigheten över hur ånggasåtervinning eller 
annan teknisk anordning för behandling av ångor skall kunna genomföras.  I fall 
en sådan inlämnad plan leder till åtgärder skall företaget inlämna en ansökan om 
revidering av tillståndsvillkoren hos miljöprövningsnämnden omedelbart. Om 
depån underskrider 10 000 ton årlig volym lätt flyktigt bränsle skall de två 
redogörelserna i mom.4 inlämnas till tillsynsmyndigheten vartannat år därefter 
t.o.m. sista januari 2012, då en ansökan om revidering av tillståndsvillkor inlämnas 
av tillståndshavaren till miljöprövningsnämnden enligt villkor 21 i beslut 26.11.02. 
  

I övrigt gäller Ålands miljöprövningsnämnds beslut från den 26 november 2002. 
 
 
Sigurd Lindvall     Erica Sjöström 

 Ordförande            Miljöhandläggare                   
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