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MYNDIGHETSBESLUT
Ärende: 2018-584
Beslut: MB-2019-347

10.10.2019

Verksamhet
Jomala kommunala avloppsnät
Pb 2
Jomala
Beslut
Ärendet avslutas utan vidare åtgärder. Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 4§
landskapslag (2008:124) om miljöskydd.
Motivering
Enligt inkommen förklaring från Jomala kommun handlar det om två olika
utsläpp av avloppsvatten under perioden 6-7.6.2018. Vid första tillbudet gick två
pumpar i avloppspumpstationen sönder samtidigt vilket anses synnerligen
osannolikt. Dagen efter uppstod ett rörbrott på en ledning i anslutning till
avloppspumpstationen, troligen på grund av incidenten dagen innan. I samband
med tillbuden har 50 m3 avloppsvatten transporterats bort med slamsugningsbil
och uppskattningsvis cirka 300 m3 runnit ut i diket vid Storängen och vidare mot
Jomalavik. Detta utsläpp påverkade några jordbrukares möjlighet, nedströms i
dikessystemet, att använda vattnet i diket för bevattningsändamål vilket
föranledde ett klagomål till ÅMHM. Den 15.6.2018 placerade Jomala kommun en
fördämning vid trumman som löper ut i Jomalavik och lade även ut
oljeskyddslänsar för att förhindra att avloppsvatten når ut i Jomalaviken. ÅMHM
bedömer att verksamhetsutövaren vidtog sådana åtgärder som rimligen kan krävas
för att negativ miljöpåverkan undviks, undanröjs eller begränsas i enlighet med 4§
miljöskyddslagen. ÅMHM informerades även enligt rapporteringsskyldigheten
som beskrivs i 8§ miljöskyddslagen.
ÅMHM avslutar ärendet utan vidare åtgärder.
Information
Jomala kommun borde se över möjligheterna att förebygga framtida tillbud i syfte
att minimera miljöpåverkan och påverkan på tredje part genom ändring av rutiner,
skötsel, tillsyn eller ombyggnation av nuvarande avloppspumpstationen.
Bakgrund
Ålands miljö – och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, fick den 7.6.2018
information från Jomala kommun om att kommunen både den 6 juni och den 7
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juni 2018 på grund av pump - och rörhaveri varit tvungna att bredda avloppsvatten
från Storängens pumpstation. Pumpstationen är belägen på Sundblomsvägen i
Jomala kommun.
Den 9.6.2018 inkom ett klagomål, från jordbrukare i området längs Storängsdiket,
till ÅMHM gällande svart avloppsluktande vatten i Storängsdiket i Jomala
kommun.
Inspektion baserat på klagomål utfördes 11.6.2018.
Avgift
375 €
För handläggning av ärendet uppbärs en avgift om 75 euro per arbetad timme
enligt avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut (2018:2) om taxa för
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Inspektion och provtagning (11.6.2018)

1 timme

Inspektionsprotokoll (11.6.2016)

1 timme

Provtagning (20.6 & 27.6)

2 timme

Beslut om avslut

1 timme

Totalt

5 timmar

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Susanne Perander
Myndighetschef
Beslutande

Magnus Eriksson
Miljöskyddsinspektör
Beredande

Bilagor
1. Besvärsanvisning
2. Faktura
För delgivning
N. N.
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