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 Datum 
 25.03.2004 
 
 Ärendenummer 
  MPN-03-27 

Sökanden 

Rundbergs Bil & Service Ab 
Pb 1235 
22111 Mariehamn 

Ärende 

Ansökan, inkommen till miljöprövningsnämnden 30.01.2003, om miljötillstånd för 
befintlig omlastningsstation för brännbara vätskor på fastigheten Rnr 1:77 i 
Klementsby, Lumparland. 
 
Grunden för sökande av miljötillstånd är 11 § landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd (30/2001) och 1 § och bilaga 1 punkt 6a) landskapsförordningen om 
miljöskydd och miljötillstånd (35/2001). 

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMNDS AVGÖRANDE 

Miljöprövningsnämnden beviljar enligt 2 och 11 §§ landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd (30/2001), med nedanstående villkor, Rundbergs Bil & Service Ab miljö-
tillstånd för fortsatt drift av befintlig omlastningsstation i Klemetsby, Lumparland. 
Anläggningen omfattar åtta stycken bränslecisterner på vardera 90 m3 med tillhörande 
utrustning för fyllnad och tömning. 

Villkor och åtgärdsförpliktelser 

1) Oljebrunnar och sandfilter skall inspekteras minst en gång per år. Inspektionerna 
och dess resultat med avseende på oljeförekomst skall dokumenteras och på 
begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten, miljöbyrån vid Ålands landskaps-
styrelse. 

 
2) Tillståndshavaren skall underrätta tillsynsmyndigheten i händelse av att 

verksamheten skall avslutas. 
 
3) Detta tillstånd är ikraft t.o.m. 30.04.2014. En ny ansökan skall inlämnas till 

Ålands miljöprövningsnämnd före 30.10.2013 för att tillståndet skall fortsätta att 
gälla efter 30.04.2014 oberoende av om nytt beslut rörande villkoren erhållits 
eller inte. 

Beslutsmotivering 

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtandet 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 
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och enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden finner att den befintliga verksamheten 
med tillhörande underhålls- och förbättringsarbeten får utföras enligt tillståndet så att 
ändamålet med företaget och dess verksamhet nås med minsta skada och olägenhet för 
miljön utan att kostnaderna för detta medför att företaget och verksamheten 
omöjliggörs. 
 
Ersättningar 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 60 § 
miljöskyddslagen och anser att ovanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten 
inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättningsyrkanden. 

BEHANDLING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN 

Miljöberättelse 

Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den information och 
utredning som enligt 5 § landskapsförordningen om miljöberättelser och miljö-
konsekvensbedömningar (10/2000) skall ingå i miljöberättelsen till detta beslut finns i 
beslutstexten. 

Kungörelse 

Ansökan kungjordes under tiden 11.11.2003 - 04.12.2003 vid Ålands landskapsstyrelses 
registratorskontor och på kommunkansliet i Lumparland. 
 
Kungörelsen fanns införd i Tidningen Åland och Nya Åland. Sakägare delgavs 
kännedom om ansökan per brev. I kungörelsen och delgivningen framgick att envar 
hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande från Lumparlands kommun och från 
miljöbyrån vid Ålands landskapsstyrelse. 
 
Utlåtande från Lumparlands kommun, inkom 05.12.2003. 
Lumparlands kommunen har inte något att påpeka i ärendet 

Förklaring 

Miljöprövningsnämnden har begärt förklaring från sökanden över utlåtandet. 
Ingen förklaring har inkommit. 

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV ANSÖKAN 

Tillstånd och avtal rörande verksamheten samt områdets planläggningssituation 

Sökandes rätt till de erforderliga områdena 
Rundbergs Bil & Service Ab äger fastigheten Rnr 1:77 i Klementsby enligt köpebrev 
daterat 30.04.1998. 
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Verksamhetsbeskrivning 

Verksamheten omfattar omlastning av brännbara vätskor av klass 3. Fyra olika sorters 
brännoljor kommer att hanteras: 
 
1) sommarbrännolja för maskiner och egnahem 
2) vinterbrännolja för maskiner och egnahem 
3) diesel för personbilar 
4) ecpoc för industriellt bruk 
 
Följande installationer finns på området: 
 
1) 8 stycken dubbelmantlade tankar om vardersa 90 m3 
2) sociala utrymmen med septiktank om 10 m3 
3) lastningsplats 
4) lossningsplats 
5) pumphus 
6) bränslecistern på 4 m3 för truckbränsle 
7) lager av motorolja om cirka 5 m3 
8) elcentral för pump och ventilstyrning 
9) påfyllningsplats och behållare för sotreduceringsvätska 

Platsen för verksamheten och miljöns tillstånd 

Områdets tillstånd och användbarhet 
Området karaktäriseras  av närheten till havet, hamnverksamhet och lantlig växtlighet. 

Buller, trafik och annan belastning på området 
Buller kommer från fartygs- och biltrafik. 

Verksamhetens verkningar på miljön, naturen och människors hälsa 

Verkningar på naturen och naturskyddsvärden 
Verksamheten berör inte någon egentlig natur eller några naturskyddsvärden. 

Tillämpade lagrum 

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 1, 2, 4, 11, 22-26 och 28 §§ 
Landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) 1 §, bilaga 1 punkt 
6a) 
Landskapsförordning om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar (10/2000) 
5 § 
Landskapslag om renhållning (3/1981)  

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs en avgift på 589 euro samt 331,84 euro för 
annonsering i Ålandstidningen samt 228,20 euro för annonsering i Nya Åland, totalt 
1149,04 euro. 

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Lumparlands kommunkanslis och Ålands landskapsstyrelses anslagstavlor och en kopia 
av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på landskapsstyrelsens 
registratorskontor och Lumparlands kommunkansli. Beslutet finns även tillgängligt på 
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Ålands miljöprövningsnämnds hemsida www.mpn.aland.fi. Sakägare delges kännedom 
om beslutet per brev. I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över 
lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 

Bilagor 

1. Besvärsanvisning 

Underskrifter 

 

Lars Janlöv     Peter Bernekorn 
Ordförande     T.f. miljöhandläggare 
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