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 MILJÖTILLSTÅND  

 

 Beslut nummer Diarienummer 

 ÅMH-Pn 4/15 2014-0655 

 Beslutsdatum  

 15.04.2015  
 

 

 

Sökanden 

Ålands vindenergi andelslag 

Hamngatan 8  

AX-22100 Mariehamn 

Ärende  

Ansökan avser miljötillstånd för utläggande av kabel på fastigheterna 

Öfverby 43-408-876-1, Samfällda vattenområden 43-876-2-0, Sandgrunden 

76-442-1-0, Statens skogsmark 76-893-5-1, Lökskär 76-437-1-0 och Torp 

76-422-876-1 inom Eckerö och Hammarland kommuner.  

 

Ärendet avser ny prövning av verksamheten då det miljötillstånd,  

ÅMH-Pn 19/09, som tidigare erhållits har förfallit och vattenföretaget inte 

har utförts. 

 

Ärendet behandlas som tillståndspliktig verksamhet enligt 6 kap. 15 §  

1 mom. vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (nedan vattenlagen).  

Beslut 

Miljötillstånd 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) beviljar med stöd av 17 

§ 1 mom. miljöskyddslagen Ålands vindenergi andelslag miljötillstånd för 

utläggande av kabel delvis genom grävning och borrning, på fastigheterna 

Öfverby 43-408-876-1, Samfällda vattenområden 43-876-2-0, Sandgrunden 

76-442-1-0, Statens skogsmark 76-893-5-1 och Lökskär 76-437-1-0, Torp 

76-422-876-1 inom Eckerö och Hammarland kommuner. 
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Giltighet 

Vattenföretaget ska vara utfört senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga 

kraft. 

Ersättning 

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. 

Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor utgör sådant 

skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till 

grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Miljökonsekvensbedömning 

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning (MKB) i 

enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljö-

konsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB. 

Villkor och föreskrifter 

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade 

med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen: 

1. Tillståndshavaren ska följa de direktiv som Trafiksäkerhetsverket 

(Trafi) har avgivit i ärendet.  

4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen 

2. Arbetet ska utföras under perioden 1 oktober - 31 mars under 

helgfria vardagar mellan klockan 07.00-22.00 samt helgfria lördagar 

mellan 07.00-20.00. Arbetet får dock pågå endast till 20.00 vardag 

före helg. 

4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen 

3. Innan arbetet påbörjas ska det bottenområdet som berörs av kabeln 

undersökas i tillräcklig omfattning så att vrak och andra skyddsvärda 

lämningar inte påverkas eller skadas i samband med utläggning av 

kabeln. Om fynd av detta slag påträffas ska ÅMHM underrättas. 

4 kap. 4 § punkt d) vattenlagen 

4. Arbetet ska utföras så att vattenområdena och angränsande 

landområden utsätts för störningar i så liten utsträckning som 

möjligt. Tillståndshavaren är ansvarig för underhåll av kabeln och 

tillhörande materiel samt för eventuella skador på egendom och 

andra men som förorsakas av företaget, såväl i samband med att 

kabeln läggs ut som efter att den tagits i bruk. 

4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen 



ÅMH-Pn 4/15, 15.4.2015 3 (5)  

 

5. Tillståndshavaren ska avlägsna kabeln och tillhörande materiel inom 

2 år från det att den tagits ur bruk. 

4 § miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen 

Beslutsmotivering 

Sökanden har tidigare haft miljötillstånd för nedläggning av sjökabel,  

ÅMH-Pn 19/09, men då verksamheten inte utförts inom 5 år har tillståndet 

förfallit. Ny ansökan behövs för utförande av verksamheten. 

Ansökan avser utläggning av 33 kV-sjökabel på havsbotten i syfte att 

förbinda vindkraftparken vid Långnabban, Torp i Eckerö kommun med det 

åländska stamelnätet. Kabeln läggs ut på bottnen av vattenområden 

tillhörande 5-6 fastigheter och på en sträcka omfattande ca 10 kilometer. 

Kabeln passerar två farleder, en farled för handelssjöfart och en farled 

avsedd för lokal sjötrafik. Vid stränderna grävs kabeln ned till ca 2 meters 

vattendjup varefter den spolas ned i sedimenten tills vattendjupet uppgår till 

ca 5 meter.    

Enligt 6 kap. 15 § 1 mom. vattenlagen krävs tillstånd för utförande av 

vattenföretag och förfogande över annans egendom om genomförandet 

berör enskild rättsinnehavares rätt och inte samtliga berörda rättsinnehavare 

godkänt åtgärden. Fastigheterna Öfverby 43-408-876-1 och Samfällda 

vattenområden 43-876-2-0 utgör enligt lantmäteriverkets 

fastighetsdatasystem icke konstituerade samfälligheter med oordnad 

förvaltning och med ett stort antal ägare (rättsinnehavare). Fastigheterna 

Sandgrunden 76-442-1-0 och Lökskär 76-437-1-0 utgör däremot fastigheter 

som kronan, och senare finska staten ägt eller disponerat över. Dessa 

fastigheter saknar lagfartsanmärkning enligt statens fastighetsdatasystem, 

dvs. ägande- och nyttjanderätten till fastigheterna är outredda. Det ovan 

anförda medför att det i praktiken är omöjligt att nå samtliga berörda 

rättsinnehavare och därpå erhålla deras godkännande för vattenföretaget. 

Med anledning av detta har sökande, Ålands vindenergi andelslag, anhållit 

om miljötillstånd enligt 6 kap. 15 § 1 mom. för utläggning av kabeln.  

Utläggningen av kabeln, framförallt grävnings- och spolningsarbetet, 

kommer att förorsaka en kortvarig uppslamning av bottensediment och en 

ytterst lokal och temporär förändring i livsmiljön för växter och djur. Därtill 

kan vattenföretaget framkalla buller, medföra begränsningar i 

rekreationsmöjligheterna i närområdet under tiden för utförandet av 

vattenföretaget samt potentiellt fördärva eventuella kulturlämningar och 

annan egendom på havsbottnen. Vattenföretaget försvårar emellertid inte 

uppfyllande av sådana vattenkvalitetskrav som avses i 4 kap. 2 § 
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vattenlagen och strider inte heller mot sådana planer som avses i 4 kap. 5 § 

vattenlagen. 

För verksamheten har fastställts villkor som förhindrar, förebygger och 

begränsar negativ miljöpåverkan i enlighet med miljöskyddslagens 4 § samt 

minskar företagets negativa inverkan på enskilda och allmänna intressen 

enligt 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen. Vid fastställandet av dessa villkor har 

nyttan av de föreskriva åtgärderna vägts mot kostnaderna för sådana 

åtgärder. Med iakttagande de i tillståndet givna tillståndsvillkoren kan 

vattenföretaget förverkligas i enlighet med miljöskyddslagen och övrig 

lagstiftning som nämns i 10 § samma lag.  

Med ovanstående motivering konstaterar ÅMHM att det är utrett att 

samtliga förutsättningar för tillstånd i miljöskyddslagen och i vattenlagen 

samt i bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa är uppfyllda. 
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Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 14 § Ålands 

Landskapsregerings beslut (2014:55) om taxa för ÅMHM år 2015. Enligt 

ovan nämnda paragraf ska för behandling av prövningsärenden som 

inkommit före denna taxas ikraftträdande tas ut avgift enligt tidigare 

gällande taxa för respektive ärende. Avgiften baseras därmed på avgiftstaxa 

för 2014, avgiftstabell 1, miljötillståndsärenden, Ledning. 

Enligt 5 § i taxa för ÅMHM 2015 bestäms att vid beviljande av ett nytt 

tillstånd för viss tid kan avgiften fastställas så att den är minst 50 procent av 

avgiften. Handläggningsbehovet har varit mindre jämfört med motsvarande 

miljötillståndsärende, varför avgiften sänks. 

 

 

Ledning € 1270,00 

50 % sänkning vid förnyande  -635,00 

Annonskostnad, delgivning ansökan € 160,27 

Totalt * € 795,27 

 

* Annonskostnad för delgivning av beslutet 

tillkommer. 

  

Bilagor  

1. Ärendehantering  

2. Besvärsanvisning. 

 

 

 

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds 

till sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i ÅMHM:s ärendeakt. 

 

 

 

 

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 

 

 

 

 

Ordförande Ulrika Sandell Föredragande Mikael Stjärnfelt 

Prövningsnämnden Miljöskyddsinspektör
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ärendet har inletts vid ÅMHM 14.07.2014.  

Delgivning av ansökan 

Ansökan delgavs offentligt under tiden 13.2.2015 - 13.3.2015 på ÅMHM:s 

anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 

13.2.2015. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att 

skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 

Inga yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning. 

Utlåtanden 

ÅMHM har inte begärt några nya utlåtanden.  

Bemötande 

Sökanden har inte behövt beredas tillfälle att yttra sig över sådant som 

tillförts ärendet av annan än sökanden. 

Delgivning av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet 

delges offentligt genom annons i tidningen Åland och tidningen Nya 

Åland samt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns 

under denna tid framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet 

finns även tillgängligt på Internet på ÅMHM:s hemsida, 

www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan 

anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 

 

 


