
                                              

Kort beskrivning av de åtgärder som ansökan gäller. I beskrivningen nämns den huvudsakliga arten och mängden av de mark-
substanser som täktverksamheten gäller, begränsningar och åtgärdsförbud som gäller på täktområdet samt för vattenförsörjningen
lämpliga, viktiga grundvattenområden och deras strömningriktningar, rådande naturförhållanden, projektens inverkan på miljön och
naturförhållandena samt grundvattnet. Om täktverksamheten förekommit på området skall utredning om den lämnas.

Vid ansökan om förlängning av tillståndet skall det tidigare tillståndets start- och slutdatum samt mängden marksubstanser som tagits
som kubikmeter i fast mått per år.
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Sökande

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet
Marktäktslagen 555/81 (med ändringar)

*) Kubikmeter i fast mått per år

Fastighetens
ägare

Namn och yrke

Utdelningsadress

Postnummer          Postanstalt

Totalt ansökt, m3 *)

Myndigheten fyller i

Kod

Anlänt

Datum och § för beslutet

Tillståndsmyndigheten

Täktområdets
läge inom
fastigheten

Uppgifter om
täktområdet

Åtgärd

Vid behov
används särskild
bilaga

Mängden av sub-
stanser och tid

Tfn. tjänst/hem

Hemort

Namn och yrke

Utdelningsadress

Postnummer          Postanstalt

Stadsdel/Kommundel och planområde

By Lägenhet, RNr                                Lägenhetens areal ha

Täktområdets areal, m2

Uppskattad mängd/år, m3 *)

Förlängning av tillståndet

Statsrådets förordning om marktäkt
926/2005

Tfn. tjänst/hem

Grundvattennivån i medeltal Täktens djup i mGrundvattennivåns högsta höjd

Giltighetstid, år

Oy Conasan Ab

Vasavägen 2827

66270 PÖRTOM 0400 362185

Björn och Marcus Rosenqvist

Vasavägen 2827 Närpes

66270 PÖRTOM 0400 362185

Vasa

Höstves
 

905-425-11-4 10,81 ha
 

50000 8 12-16 m

Från området tas stenmaterial enligt bifogade täktplan.
Sökanden känner inga gällande begränsningar eller åtgärdsförbud på området. 
Täktområdet har inte klassificerats som grundvattenområde. 

380,000 38,000 10





 
 
 

CONASAN BERGSTAG, HÖSTVES 
 

 
 

 
 

1.  ALLMÄNNA UPPGIFTER OM TÄKTPLATSEN 
 

Täktområdets läge och ägare 
 

Conasan bergstag planeras i Höstves på fastighet 905-425-11-4 i Höstves, Vasa. Bröderna Björn 
och Marcus Rosenqvist äger den berörda skogsmarken. Bergsområdets (skiftet) sammanlagda yta 
är 10,81 ha. 

  
 
 
 
 



 
Conasan bergstag, avstånd till bebyggelse och väg 

 

Conasan bergstag, vägförbindelse 

 



 

Conasan bergstag samt grannlägenheterna med nummer 

 

 
Lägenheter som gränsar till täktområdet (905-425-11-4) 

 
499-401-2-26 
 
905-425-2-25 
 
905-425-2-26  

 
905-425-4-37 
 
905-425-12-1 
 
 
 
 
 
 
 



Gällande landskapsplan för området:  
 

 
 

 
 

 
2. OMRÅDETS NULÄGE 

 
Det tilltänkta tagningsområdet finns i Höstves, Vasa strax söder om en befintlig bergstäkt. 
Skogsområdet är stenigt.  
 
Skogsområdet hör inte till något skyddsområde och där finns inga fornhistoriska föremål eller 
byggnader.  
 
Området är beläget på planerat mark, betäckning EO.  
 
Avstånd till närmaste bostadshus är 1,2 km och till landsväg 1,3 km. Se kartan ovan.  
 
På området finns inga byggningar eller anläggningar som bör rivas eller flyttas. 
 
Det finns en befintlig väganslutning och vägförbindelse till området. 
  
Täktområdet har inte klassificerats som grundvattenområde och i dess närhet finns inga brunnar 
eller vattentäkter, som den planerade täktverksamheten kan inverka på. Ytvattnet pumpas vid 
behov från schaktet via sedimenteringsbassäng till dike som leder mot sydväst.   



 
 
3. PLANERAD MARKTÄKT SAMT ÖVRIG VERKSAMHET 
 
Täktområdet kommer att verka med 30 m skyddsavstånd fram till rågranne, bortsett från grannen i 
norr, 905-425-2-25 (PEAB) med vilken det finns en överenskommelse om att få bryta berg ända 
fram till rågränsen. Krossmaterialet förädlas och lagras vid och i bergstaget.    
 
Den sammanlagda ytan på området är 10,8 ha.  
Bergstäktens bottenhöjd är planerad till +0m (N2000). 
Täktmaterialet är sprängsten och krossat stenmaterial. Täktmängden är 380,000 fm3.  
Bergstagets väggar kommer att få lutningen 9:1.  
Täkttillstånd söks för 10 år. 
 
 
4. TRAFIK OCH SKYDDSÅTGÄRDER 
 
Trafiken till området enligt vägrätt tillhörande detta skifte. Vägens underhåll ombesörjs av 
sökanden.  
 
På bergbrytnings och krossningsarbete används det borrvagn, hjullastare, lastbilar och flyttbara 
krossverk. Möjliga bränslecisterner placeras på sökandes skifte. Ifall grundvattnet är hotat på 
grund av någon typ av olycka bör kommunens räddningsverk omedelbart underrättas.  
 
Den tillfälligt branta brytningsslänten gärdas in under brytningssketet med flaglina och/eller 
bergsbrytningen med skyddsräcke. Gångvägar ner till bergstäktens botten blockeras med stora 
stenblock. Om bergbrytningsarbetena varnas enligt det som reglerna förutsätter och obehöriga 
hindras från att vistas på området under bergbrytnings- och krossningsarbetena. 
 
Modell på område för arbetsmaskiner och uppbevaring av bränsle: 
 

 



 
5. MILJÖPÅVERKAN 
 
Marktäktsverksamheten förverkligas enligt denna plan. Bergsbrytning och krossning orsakar i viss 
mån buller, vibrationer och damm-bildning. Krossningen sker nere i bergstaget, så snabbt det är 
möjligt. Damm bekämpas med hjälp av bevattning innan krossning. 
 
Området är inte klassificerat som grundvattenområde och i dess närhet finns inga brunnar eller 
vattentäkter som kan påverkas av täktverksamheten.  
 

  
25/3 2021 Tommy Holmback, byggnadsingenjör    
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ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND 
FÖR STENBROTT, ANNAN 
STENBRYTNING OCH STENKROSSAR 

 
 

(Myndigheten fyller i) 
Diarieanteckning 
 

 

Myndighetens kontaktuppgifter 

Ansökningsförfarandet har inletts 
 

 

 

 
 
1. VERKSAMHET FÖR VILKEN TILLSTÅND SÖKS 
Kort beskrivning av verksamheten 
Brytning och krossning av berg  

Ansökan 
gäller 

 ny verksamhet Planerad tidpunkt för inledandet av verksamheten 2021 

 väsentlig ändring av befintlig 
 verksamhet (MSL 28 § 3 mom.) 

Planerad tidpunkt då  
ändringen ska genomföras 
      

Vad gäller ändringen?       

 justering av tillståndsvillkoren i miljötillståndet 
 för en befintlig verksamhet (MSL 55 § 2 mom.) 

 

 ändring av tillståndsvillkoren i miljötillståndet 
 för en befintlig verksamhet (MSL 58 § 1 mom.) 

Vad gäller ändringen?       

 ansökan för att inleda verksamheten innan beslutet om 
miljötillstånd vunnit laga kraft (MSL 101 §) 

 

Tillstånd ansöks för följande verksamheter: 
 stenbrott   annan stenbrytning 

 permanent stenkross  flyttbar stenkross 
 

I verksamheten ingår också 
 krossning av stenmaterial som införs från annat ställe  krossning av returasfalt eller -betong 

 asfaltstation    annat, vad?       
 

 
 
2. SÖKANDENS KONTAKTUPPGIFTER 
Sökandens namn eller firmanamn 
Oy Conasan Ab 

Hemort 
Närpes 

FO-nummer 
1585022-7 

Besöksadress 
Vasavägen 2827 

Postadress 
66270 PÖRTOM 

Telefonnummer 
0400-362185 

E-postadress 
rosenqvist@co.inet.fi 

Kontaktpersonens namn 
Marcus Rosenqvist 

Postadress 
66270 PÖRTOM 

Telefonnummer 
0400-362185 

E-postadress 
rosenqvist@co.inet.fi 

 
 
3. ANLÄGGNINGENS KONTAKTUPPGIFTER 
Anläggningens namn 
Conasan bergstag, Höstves 

Förläggningsplats (kommun, by) 
Vasa, Höstves 

Fastighetsbeteckning(ar) 
905-425-11-4 

Besöksadress 
Bondevägen, Höstves 

Postadress 
      

Telefonnummer 
      

E-postadress 
      

Näringsgrenskod (TOL) 
 08111 brytning av natursten (omfattar inte krossning) 

 08120 utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin (krossning av sten, grus och sand) 

 38320 återvinning av källsorterat material (krossning av returasfalt för produktion av ny asfalt) 

 23990 tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter (tillverkning av asfalt) 

 annan, vad?       
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Anläggningens kontaktperson 
Marcus Rosenqvist 

Telefonnummer 
0400-362185 

E-postadress 
rosenqvist@co.inet.fi 

Arbetstagarnas antal       (personer) eller årsverken       (åv) 
 

 

Anläggningens koordinater i enhetskoordinatsystemet (EKS) 
 237960 öst 

 7005260 norr 

 

 
 
4. GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND, VATTENTILLSTÅND ELLER ANDRA BESLUT OCH AVTAL 

  Datum för 
utfärdade Myndighet/instans Anhängigt 

Miljötillstånd              

Tillstånd för marktäkt enligt marktäktslagen              

Tillstånd för grundvattensändringar eller  
annat tillstånd enligt vattenlagen              

Bygglov              

Undantagsbeslut              

Åtgärdstillstånd              

Markägarens samtycke till anläggningens placering              

Avtal om avledande av avloppsvatten    

a) Avtal om anslutning till allmänt eller  
någon annans avlopp              

b) Tillstånd att avleda avloppsvatten              

c) Tillstånd för inledande av avloppsvatten i dike eller i 
marken              

d) Markägarens samtycke till avloppsvattnets 
avledande              

Beslut om liten industriell hantering eller upplagring av 
kemikalier              

Beslut om anmälan gällande verksamhet av försöksnatur              

Registeranmälan för asfaltstation              

Beslut från fullföljdsdomstol    

a) om miljötillstånd              

b) om annat tillstånd eller beslut, vad?                    

Annat, vad?                    

Finns det samtidigt andra anhängiga ärenden som eventuellt kan påverka hur miljötillståndsärendet denna ansökan gäller avgörs? 
 Nej 

 Ja, vad?       
 

Miljöskadeförsäkring 
Försäkringsbolag        Försäkringens nummer       

 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
5. UPPGIFTER OM FASTIGHETERNA PÅ ANLÄGGNINGSOMRÅDET, DE ANLÄGGNINGAR OCH DEN VERKSAMHET SOM ÄR 

BELÄGNA DÄR SAMT OM ÄGARNA OCH INNEHAVARNA JÄMTE KONTAKTUPPGIFTER 

Björn och Marcus Rosenqvist äger marken där det planerade täktområdet finns 

 Uppgifter finns i bilaga nr       
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6. UPPGIFTER OM VERKSAMHETENS FÖRLÄGGNINGSPLATS OCH DESS MILJÖOMSTÄNDIGHETER, BEBYGGELSE SAMT 
PLANLÄGGNINGSSITUATIONEN PÅ OMRÅDET 

Beskrivning av förläggningsplatsen och dess miljö samt uppgifter om områdets markanvändningssituation 
      

 
Områdets planläggningssituation (plankarta eller -utdrag som bilaga) 
 

 Landskapsplan 
 

 Generalplan 
 

 Detaljplan, tomtens planbeteckning:       
 Undantagsbeslut 

 
 Plan utan rättsverkningar  Anhängig planjustering som berör verksamheten 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
7. FÖRLÄGGNINGSPLATSENS RÅGRANNAR OCH ANDRA EVENTUELLA PARTER 

      

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
8. ALLMÄN BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN SAMT ETT FÖR ALLMÄNHETEN AVSETT SAMMANDRAG AV DE UPPGIFTER SOM 
INGÅR I TILLSTÅNDSANSÖKAN 

      

 Allmän beskrivning av verksamheten finns i bilaga nr       
 För allmänheten avsett sammandrag finns i bilaga nr       

 
 
9. PRODUKTER OCH PRODUKTIONSMÄNGDER 
Produkt Nuvarande produktion (1 000 t/a) Uppskattad årsproduktion (1 000 t/a) 

medeltal maximum medeltal maximum 

Bergskross             38 190 

                              

                              

                              

                              

                              
Uppgifter om verksamhetens utrustning och konstruktioner 
Utrustning: 1 st grävmaskiner, 1 st hjullastare, 1 st mobilt krossverk med tillgörande diselagregat 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
10. TIDPUNKT FÖR VERKSAMHETEN 

Verksamhet 
Genomsnittlig 
verksamhetstid (h/a) 

Daglig verksamhetstid 
(klockslag) 

Verksamhetstid per 
vecka (dagar och 
klockslag) 

Tidsmässig variation i 
verksamheten 

Krossning 800 06-22 må-fr 0-50 dagar/år 

Borrning 400 06-22 må-fr En vecka 3 ggr/år 

Skutknackning 800 06-22 må-fr Vid produktion 

Sprängning 1 07-18 må-fr Före mörkrets inbrott 

Lastning och transport 1000 06-22 må-fr 1-30 ggr/dag 

                              

                              

                              
Hur många år och under vilka är anläggningen i drift? 
10 år 
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Hur många månader och under vilka är anläggningen i drift? 
12 månader /år 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
11. RÅVAROR, BRÄNSLEN OCH ANDRA ÄMNEN SOM ANVÄNDS I PRODUKTIONEN SAMT UPPLAGRING, FÖRVARING OCH 

FÖRBRUKNING AV DESSA SAMT VATTENANVÄNDNING 

Råvara som används 
Genomsnittlig 
förbrukning 
(t eller m3/a) 

Maximiförbrukning 
(t eller m3/a) 

Upplagringsplats 

Stenmaterial som produceras på 
verksamhetsområdet 38,000 m3/a 190,000 m3/a vid stenbrottet 

Stenmaterial som införs från annat ställe                   

Bränsle, kvalitet: motorbrännolja 40 t/a 180 t/a 
Godkännd cistern inbyggd 
i container 

Oljor 2 m3/a 10 m3/a veckobehov på tankstället 

Smörjmedel 1 m3/a 10 m3/a veckobehov på tankstället 

Vatten                   

Sprängämnen, typ: kemiitti 610 40 t/a 300 t/a Forcits tankbil 

                        

                        

                        
Varifrån tas det vatten som används i verksamheten?  
Regnvatten ur stenbrottet 

Beskrivning av lagringstiden på upplagshögarna (råvaror och produkter), förebyggandet av damm från upplagshögarna samt högarnas 
inverkan på spridningen av buller och damm utanför området 
Upplagring i bergstäkten (hoparna fylls på vartefter det tar slut) 
 

Beskrivning av verksamheten på området för stödverksamhet (ska även anges på situationsplanen) 
Se på situationsplanen 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
12. TRAFIK OCH TRAFIKARRANGEMANG 
Tung trafik som anläggningens verksamhet ger upphov till (gånger/dag) 
0…50 gånger/dag 
Beskrivning av beläggningen och metoder för dammbekämpning på vägar som leder till anläggningen 
Bevattning 
 
Beskrivning av transportlederna på anläggningsområdet samt beläggning och metoder för dammbekämpning på området (preliminär 
beskrivning på situationsplanen) 
      
 
 

 Uppgifter finns i bilaga nr       
 

 
 
13. ENERGIANVÄNDNING 
Uppskattad elförbrukning (GWh/a) 
      

Elen skaffas från 
 elnätet 

 aggregat 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
14. MILJÖSTYRNINGSORDNING 

 Anläggningen har en miljöstyrningsordning, vilken?       

 Miljöstyrningsordningen har certifierats 

 Uppgifter finns i bilaga nr       
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15. UPPGIFTER OM UTSLÄPP I LUFTEN SAMT RENINGEN AV DESSA 
 
 

Utsläpp (t/a) 

Partiklar (inkl. damm) 0,05…0,5 

Kväveoxider (NOx) 0,02…0,04 

Svaveldioxid (SO2) 0,01…0,02 

Koldioxid (CO2) 25…50 
Uppgifter om rening av utsläpp 
      

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
16. UPPGIFTER OM BULLER OCH VIBRATIONER 
 
 Normalt stenbrytning 
 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
17. UPPGIFTER OM ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA MARKEN, GRUNDVATTNEN OCH YTVATTNEN 
Uppgifter om åtgärder för att förhindra förorening av mark (bl.a. teknisk standard på och skyddsåtgärder för bränsle- och oljecisternerna på 
området för stödverksamhet) 
 se bilagor, tankningsområde 
 
Uppgifter om dagvattenarrangemangen (bl.a. eventuell klarningsbassäng, avledning av ytvatten) 
       
 
Uppgifter om hanteringen av avloppsvatten 
Inget avloppsvatten kommer att uppstå. Ingen tvätt av maskiner på området 
 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
18. UPPGIFTER OM AVFALL SOM UPPKOMMER, DESS BESKAFFENHET, MÄNGD OCH HANTERING 
Avfallskategori Uppskattad mängd 

(kg/a) 
Hanterings- eller 
återvinningsmetod 

Förs till (om uppgifter finns) 
 
 

Normalt hushållsavfall 1000 kg/a       Stormossen Ab 
Maskinslitagedelar 3000 kg/a       Stormossen Ab 
                        
                        
                        
                        
                        
Uppgifter om upplagring, bokföring, transport och mottagare av problemavfall 
Enligt de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
19. BEDÖMNING AV HUR DEN BÄSTA TILLGÄNGLIGA TEKNIKEN (BAT) OCH BÄSTA MILJÖPRAXIS (BEP) TILLÄMPAS 
Hur reduceras utsläpp i luften eller hur avses de reduceras? 
 Nya maskiner och fungerande utrustning 
Hur reduceras eller begränsas bullerutsläpp eller hur avses de reduceras eller begränsas? 
 Nya maskiner och fungerande utrustning 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
20. BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN 
A. Inverkan på allmän trivsel och människors hälsa 
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 Krossningen sker nere i bergstaget vilket gör att bullernivån hålls på en acceptabel nivå 
 
B. Inverkan på natur, naturskyddsvärden och bebyggd miljö 
       
 
C. Inverkan på vattendrag och användningen av dem 
       
 
D. Konsekvenser av utsläpp i luften 
       
 
E. Inverkan på mark och grundvatten 
       
 
F. Förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) 
  Har gjorts, datum:      

  Ställningstagande från myndighet om att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inte behövs, datum:       

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
21. BEDÖMNING AV RISKER I SAMBAND MED VERKSAMHETEN SAMT UPPGIFTER OM PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT 

FÖRHINDRA OLYCKOR OCH BEREDSKAP FÖR EXCEPTIONELLA SITUATIONER 
 
       
 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
22. UPPGIFTER OM VERKSAMHETENS DRIFTSKONTROLL, KONTROLLEN AV MILJÖUTSLÄPP OCH KONSEKVENSERNA AV 

DESSA SAMT OM DE MÄTNINGSMETODER, MÄTINSTRUMENT OCH BERÄKNINGSMETODER SOM ANVÄNDS OCH 
KVALITETSSÄKRINGEN AV DEM 

A. Driftskontroll 
       
 
B. Kontroll av utsläpp och konsekvenser 
       
 
C. Mätningsmetoder och mätinstrument, beräkningsmetoder och kvalitetssäkring av dem 
       
 
D. Rapportering och kontrollprogram 
       
 

 Uppgifter finns i bilaga nr       

 
 
23. UPPGIFTER SOM BÖR FOGAS TILL ANSÖKAN 

 
 Lägeskarta 

 Situationsplan 

 Plankarta 

 Bullermätningsrapport eller -beräkning, om sådan har gjorts 

 Annat, vad?       
 

 



 
 

 
MILJÖFÖRVALTNINGEN 

 
DATUM 25.3.2021 

 
PLAN FÖR HANTERING AV UTVINNINGSAVFALL  
FÖR MARKTÄKTSVERKSAMHET  
(MTL 5a §, 16b §, YSL 114 §). 

 
Planen hänför sig till marktäktstillstånd  

 
Planen hänför sig till miljötillstånd  

 
 

1. TILLSTÅNDSUPPGIFTER 
Namn på den som ansöker om marktäkts- eller miljötillstånd 
Oy Conasan Ab 

Täktområdets namn 
Conasan bergstag, Höstves 

Kommun 
Vasa 

By 
Höstves 

Gårdens RNr. 
905-425-11-4 

Täktområdets areal 
10,8     ha 

Tillståndets sista giltighetsdag 
      

Jordmaterial Mängden tagen jord (f-m3) 
 

Jordmaterial (bergkross, sprängsten)        

Byggnads- och annan natursten        

Grus och sand        

Morän        

Mylla eller lera        

 
 
 

2. UTVINNINGSAVFALL 
Slag av  
utvinningsavfall(1 

Uppskattad 
mängd 
utvinningsa
vfall totalt  
(f-m3)(2 

Återvinning och 
och behandling av utvinningsavfall(3 

 

Icke-förorenad 
jord   

Välj 1, 2  
och/eller 3 

 

Närmare beskrivning vid behov 

Icke-inert jord Ytjord 30000       Flyttas österut på skiftet 

Stubbar och avverkningsavfall 5000       Flisas och förbränns 

Inert jord Stenmjöl eller stenaska                   

Slam från sållnings- och 
sedimenteringsbassänger 

                  

Lera och silt                   

Sidosten                   

Sållad sten och stenblock                   

Annat utvinningsavfall?                         

Förorenad jord Vad?                         

Utvinningsavfall 
totalt 

 35000  



 
 
 
A) Närmare beskrivning om miljökonsekvenserna(4 
  Presenteras närmare i marktäktsplanen. 

      

 
B) Åtgärder för att förhindra nedsmutsning av miljön och marktäktens andra effekter under verksamhetstiden och efter den(5  

 Presenteras närmare i marktäktsplanen. 

      

 
C) Utredning av uppföljning och kontroll under verksamhetstiden och efter den(6 

  Presenteras närmare i marktäktsplanen. 
Oy Conasan Ab ombesörjer att verksamheten utförs enligt givna regler samt hoppas att Vasa stad meddelar ifall det uppdagas 
brister utifall att sådana finns under arbetets gång samt vid avslut av verksamheten. 

 
D) Uppgifter om nedläggning av verksamheten(7 

  Presenteras närmare i marktäktsplanen. 
      

 
 

 
3. DEPONI FÖR UTVINNINGSAVFALL 
 
E) Utredning om deponi för utvinningsavfall(8  

 Presenteras närmare i marktäktsplanen. 
 
Deponins läge och areal (ha)  

Se marktäktsritningen. Placeras längs södra rån.  

 
Inrättande och skötsel av deponi 

Inrättas i samband med att bergstäktsverksamheten inleds 

 
Deponins miljö 

Skogsmark 

 
Utredning om jordmån och grundvatten 

Stenig skogsmark. Inget grundvattenområde. 

 
Deponins miljökonsekvenser och uppföljning av dem 

Ingen miljökonsekvens. 

 
Stänging och eftervård av deponi 

Deponiområdet formas så att det är riskfritt att röra sig på området.  

 
F) Kartbilaga 1:2000-1:10 000 av vilken framgår var deponierna är belägna och deras närmiljö 
 

 Presenteras närmare i marktäktsplanen. 
 

4. TILLÄGGSINFORMATION 
 
Uppgifter om kontaktpersonen (adress, telefon och e-postadress) 

Tommy Holmback, Östermaren 1, 65450 SOLF, 050-3515478, tommy@tjholmback.fi 

 
 
 

 
 



 
INSTINNSTRUKTIONER : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TILLSTÅNDSUPPGIFTER 
 

I denna punkt presenteras central information som rör marktäkts- eller miljötillstånd. 
 
2. UTVINNINGSAVFALL 
 
1) Utvinningsavfallets slag och kvalitet 
 
Med utvinningsavfall avses avfall som uppkommer vid lösgörande av organiska eller oorganiska substanser som förekommer naturligt i 
berggrunden eller i marken eller vid lagring, anrikning eller annan förädling av dessa.  Utvinningsavfall som uppkommer vid marktäkt 
kan till exempel vara jordmaterial som lösgjorts från markens ytskikt, sidostenar, slam från sållnings- och sedimenteringsbassänger, 
stenaska och motsvarande substanser. 
 
Utvinningsavfall som uppkommer vid marktäkt är oftast icke-förorenad jord, antingen inert eller icke-inert jordmaterial. Icke-förorenad 
jord och inert utvinningsavfall definieras i 2 § 1 moment punkt 4och 5 i förordningen om utvinningsavfall (379/2008).  Ifall det vid 
marktäktsverksamheten uppkommer förorenad utvinningsavfall ska det meddelas på lämpligt ställe. 
 
2) Uppskattade mängder 
 
Meddela den mängd utvinningsavfall som uppkommer under hela produktionstiden i kubikmeter fast mått. 

 
 

3) Återvinning och behandling av utvinningsavfall  
 
Välj antingen 1, 2 och/eller 3. 
1. Utvinningsavfallet används för täktområdets skyddsstrukturer, eftervård och landskapsarkitektur. 
2. Utvinningsavfallet transporteras utanför täktområdet för återvinning. 
3. Utvinningsavfallet lagras på täktområdet i mer än 3 år. En deponi för utvinningsavfallet inrättas på området, gå till blankettens del E.  
 
Återvinning och behandling av utvinningsavfall beskrivs vid behov närmare i kolumnen till höger. 
Utvinningsavfall som uppkommer vid marktäktsverksamhet kan återvinnas och behandlas effektivt. Ytjord, stenar och mineraljord kan 
ofta användas för eftervård som ytmaterial och som utfyllnad. Stora stenar och stenblock kan krossas till stenmaterialprodukter. 
Stubbar och och annat trämaterial kan tuggas till flis och brännas upp på annat håll eller användas som ytmaterial. Slam från 
sedimentationsbassänger kan användas för landskapsvård och miljöskötsel. 
 
Om utvinningsavfall från täktverksamheten inte kan återvinnas och det måste lagras och deponeras på täktområdet, bör 
avfallshanteringsplanen innehålla information om platsen där ifrågavarande utvinningsavfall behandlas, dvs. om deponi för 
utvinningsavfall. Den information om deponier för utvinningsavfall som behövs i planen för hantering av utvinningsavfall behandlas i 
punkt 10. 

 
 
 

ALLMÄNT 
Plan för hantering av utvinningsavfall: 
 
En plan för hantering av utvinningsavfall skall uppgöras för utvinningsavfall som uppkommer vid marktäktsverksamhet. Kravet på en 
plan för hantering av utvinningsavfall gäller också marktäkt som sker med stöd av 5 a § och 16 b i marktäktslagen samt vid stenbrott, 
annan stenbrytning och stenkrossning som avses i miljöskyddslagens 114 §. En plan för hantering av utvinningsavfall är en del av 
marktäktsplanen. En plan för hantering av utvinningsavfall skall framläggas i samband med en tillståndsansökan enligt 
marktäktslagen även om en täktplan enligt 5 §, 1 mom. i marktäktslagen inte behövs. En plan för hantering av utvinningsavfall görs 
endast för tillståndspliktig verksamhet. Om substanser tas till husbehov krävs ingen plan. 
 
De centrala målen för planen för hantering av utvinningsavfall är att förhindra uppkomsten av avfall, att främja återvinningen av avfall 
samt en säker hantering av avfall och att förhindra nedsmutsning av miljön. 
 
Tillställande av avfallshanteringsplanen till myndigheten och tidtabell för uppgörandet av planen: 
 
Planen för hantering av utvinningsavfall behandlas i samband med ansökan om marktäktstillstånd. Om täkten dessutom förutsätter 
ett miljötillstånd bifogas avfallshanteringsplanen till ansökan om miljötillståndet. Om man har ansökt om marktäktstillstånd innan man 
ansökt om miljötillstånd eller om ansökan sker samtidigt som miljötillståndsansökan, ska marktäktsplanen eller planen för hantering 
av utvinningsavfall som ingår i den kopieras och bifogas som en del av ansökan om miljötillståndet. 
 
För giltiga marktäktstillstånd uppvisas planen för hantering av utvinningsavfall för den myndighet som handlar tillsynen av 
miljötillstånd eller marktäktstillstånd i samband med tillsynsgranskningen. Första gången ska planen uppvisas senast den 30.4.2009. 
Kravet på en plan för hantering av utvinningsavfall gäller inte täktverksamhet som redan har upphört och där en slutgranskning har 
utförts före 1.6.2008. 
 
En avfallshanteringsplan görs upp för hela verksamhetstiden, men den justeras med fem års mellanrum. I första hand ska 
avfallshanteringsplanen skickas till tillsynsmyndigheten på elektronisk väg. 
 



4) Uppgifter om utvinningsavfallets miljökonsekvenser 
 
Eventuella verkningar på miljön som täktverksamheten, utvinningsavfallet och dess deponering kan ge upphov till beskrivs i denna 
punkt, om de inte har beskrivits i marktäktsplanen. Typiska miljökonsekvenser kan vara grund- och ytvattenskador, bullerstörningar och 
negativa effekter på landskapet. Deponins miljökonsekvenser tas upp i punkt 10. 
 
5) Åtgärder för att förhindra nedsmutsning av miljön och andra effekter under verksamhetstiden och efter den 
 
Åtgärder för att förhindra nedsmutsning av miljön och andra effekter under verksamhetstiden och efter beskrivs här, om de inte har 
beskrivits i marktäktsplanen. Om ovannämnda uppgifter redan har beskrivits i marktäktsplanen, kan man hänvisa till den genom att 
kryssa för motsvarande alternativ på blanketten. 
 
6) Utredning av uppföljning och kontroll under verksamhetstiden och efter den 
 
Om en utredning över uppföljning och övervakning av verksamheten inte finns i marktäktsplanen, beskrivs den här. Om ovannämnda 
uppgifter redan har beskrivits i marktäktsplanen, kan man hänvisa till den genom att kryssa för motsvarande alternativ på blanketten. 
 
7) Uppgifter om nedläggning av verksamheten 
 
Om frågan inte har behandlats i marktäktsplanen behandlas den här. Om dessa åtgärder beskrivs närmare i marktäktsplanen, kryssar 
man för motsvarande alternativ på blanketten. 
 
3. DEPONI FÖR UTVINNINGSAVFALL 
 
8) Utredning om deponi för utvinningsavfall 
 
För deponin anges uppgifter om dess läge och areal, inrättande och skötsel, miljökonsekvenser och uppföljning. Dessutom anges 
uppgifter om deponins stängning och eftervård samt kontroll i anslutning till dessa. Uppgifterna skall anges om de inte har presenterats 
i marktäktsplanen. Därtill presenteras en kartbilaga 1:2000 - 1:10 000 över deponierna. Om dessa uppgifter beskrivs närmare i 
marktäktsplanen, kryssar man för motsvarande alternativ på blanketten. 
 
Om det icke-förorenade eller inerta utvinningsavfall som uppstår vid täktverksamheten lagras och deponeras på täktområdet i mer än 
tre år bör planen för hantering av utvinningsavfall även innehålla information om platsen där ifrågavarande avfall behandlas, dvs. om 
deponi för utvinningsavfall. Om utvinningsavfallet är annat än icke-förorenat eller inert ska en deponi inrättas inom 1 år. 
 
4. TILLÄGGSUPPGIFTER FÅS AV 
 
Ange den personens kontaktuppgifter som kan ge närmare information om utvinningsavfallsplanen. 
 


