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Utlåtande över Nabbens våtmark
Ärende
Till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har inkommit en begäran om
utlåtande gällande behov av separat miljötillstånd eller -prövning för planerad
våtmark vid Nabben-området i Mariehamn.
Utlåtande
Enligt 6 kap 15§ i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland är anläggande av
våtmark över 5 hektar samt uppdämning av mer än 20 000 kubikmeter vatten per
år från samma avrinningsområde tillståndspliktiga verksamheter. Enligt inkomna
handlingar är sedimentationsdammens area ca 2000 m2 och gäddvåtmarkens area
ca 1 ha vilket innebär att tillståndsplikt inte föreligger. Eftersom verksamheten i
sin helhet ligger på område som idag klassas som land är det inte heller fråga om
muddring eller grävning i vattenområde som i sig är granskningspliktigt ifall
verksamhetens omfattning i vattenområde överstiger 50 kvadratmeter och
tillståndspliktigt ifall omfattningen uppgår till mer än 500 kvadratmeter. Projektet
anses inte heller medföra påverkan i sådan omfattning som avses i 6 kap. 18§ i
vattenlag (1996:61) för landskapet Åland.
Bakgrund
Samhällstekniska avdelningen vid Mariehamns stad inkom 12.2.2019 med en
begäran om utlåtande gällande behov av separat miljötillstånd eller -prövning för
planerad våtmark vid Nabben-området i Mariehamn från. Målsättningen med
projektet är att rena dagvattnet, skapa en våtmark där gäddan får bra
förutsättningar att föröka sig, utveckla områdets värden för fåglar och groddjur
samt att forma ett landskap som blir än mer attraktivt att besöka. För projektet har
uppgjorts en projektplan av Wetlands International AB och utlåtande har
inhämtats från miljöbyrån vid Ålands landskapsregering.
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Avgift
För beslutet uppbärs en avgift enligt avgiftstabell 1 i Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2019 fastställd av Ålands
landskapsregering genom ÅFS 2018:99.
Enligt 6 § i taxan debiteras kostnader för expertutlåtanden och -tjänster vilket för
detta utlåtande innebär en avgift om 130 euro. Avgiften baseras på 2 timmar a´ 65
euro totalt 130 euro enligt avgift för övrig handläggning.
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