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Beslut om föreläggande  
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) förelägger Kuhlmans Åkeri, 
bifirma till Saltviks Mekaniska att med stöd av 1 punkten i 126 § i avfallslagen 
(FFS 2011/646)1 att senast 17.11.2021 avsluta upphämtning av avfall från privata 
fastigheter i samtliga kommuner där avtal för avfallstransport med kommunen 
saknas.  
 
Om Kuhlmans Åkeri inte avslutar ovan beskrivna verksamhet senast 17.11.2021  
kan ÅMHM komma att i enlighet med 129 § i avfallslagen fatta ett beslut förenat 
med vite alternativt avbryta eller förbjuda verksamheten.  

Motivering 
Enligt 36 § i avfallslagen (FFS 2011/646) får, vad beträffar kommunalt anordnad 
avfallstransport, bara kommunen eller en avfallstransportör som handlar för 
kommunens räkning åta sig att transportera avfallet. ÅMHM konstaterar att 
Kuhlmans Åkeri fortlöpande hämtar avfall från privata hushåll i Mariehamn 
kommun, Jomala kommun och Hammarland kommun trots att bolaget inte i 
enlighet med 36 § ingått ett särskilt avtal därom. 
 
Kuhlmans Åkeri har givits möjlighet att inkomma med en förklaring i ärendet. 
Kuhlmans Åkeri lyfter i sin förklaring fram fastighetsägarens skyldighet att i 
enlighet med 41 § överlämna avfall till fastighetsvis avfallstransport som 
kommunen ordnat. ÅMHM konstaterar att ansvaret för överlämnande av 
fastighetsvis avfall på det sätt kommunen har ordnat förvisso dels ligger på 
fastighetsägaren genom 41 § i avfallslagen. Myndigheten bedömer dock det vara 
mera ändamålsenligt, samt mera effektivt i ljuset av lagens syfte, att förelägga 
avfallstransportören Kuhlmans Åkeri att upphöra med det lagstridiga förfarandet 
än att rikta förelägganden till alla enskilda privata hushåll som i strid med 
gällande lag anlitar Kuhlmans Åkeris tjänster.  
 
ÅMHM får i enlighet med 126 § 1 punkten i avfallslagen förbjuda den som bryter 
mot avfallslagen, mot en förordning eller föreskrift eller ett beslut eller åläggande 
som utfärdats med stöd av den eller mot avfallstransportförordningen eller mot 
kvicksilverförordningen eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av den att 
fortsätta eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna eller ålägga 
denne att fullgöra sina skyldigheter på något annat sätt. Enligt 2 punkten i samma 

 
1 Lagen är antagen på Åland genom landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag. 
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paragraf får ÅMHM ålägga den som har förfarit på ett sådant sätt som avses i 1 
punkten att återställa miljön i ursprungligt skick eller att undanröja de olägenheter 
som har orsakats genom överträdelsen. 

Bakgrund 
21.05.2021inkomer ett klagomål till ÅMHM från Ålands Miljöservice (MISE) där 
klagande beskriver att Kuhlmans Åkeri bryter mot avfallslagen då åkeriet tömmer 
sopor från hushåll som ingår i den kommunalt anordnade avfallstransporten utan 
att ha avtal som krävs i avfallslagen att bedriva det arbetet.  
 
27.05.2021 begär ÅMHM kompletterande uppgifter från Mise gällande vilka 
kommuner Mise anser att Kuhlmans Åkeri hämtar sopor.  
 
27.05.2021 inkommer svar från Mise där det står att Kuhlmans gör tömningar i 
Mariehamn, Jomala, Hammarland. 
 
04.06.2021 skickades ett hörande till Kuhlmans Åkeri för möjlighet att bemöta det 
inkomna klagomålet.  
 
24.06.2021 inkommer yttrande från Kuhlmans Åkeri. I höranden uppger 
Kuhlmans Åkeri att åkeriet innehar sådant tillstånd till yrkesmässig 
avfallstransport som avses i 94 § avfallslagen. Vidare beskrivs i yttrandet att 
bestämmelserna i 41 eller 42 § avfallslagen inte är tillämpliga på en 
avfallstransportör utan endast fastighetsägare som är i behov av avfallstransports- 
tjänster. I inkommet yttrande förnekar inte Kuhlmans åkeri att verksamheten 
hämtar avfall från privata hushåll i kommunerna Mariehamn, Jomala, och 
Hammarland. 

Avgift 
För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme 
enligt avgiftstabell 7 i Ålands landskapsregerings beslut (2021:49) om taxa för 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Fakturan skickas ut när ärendet är 
uppföljt och avslutat. 
 

Besvär 
Besvärsanvisning bifogas.  
 
Beslutet justeras omedelbart. 
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För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
 
 
 
 
Helena Boman      
Sektionschef      
Beslutande  
 
 
Kopia:  
Kuhlmans Åkeri 
Att: Kuhlman Johannes 
Kroklundsvägen 350 
22320 Saltvik 
 
 
 
 


