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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 112 I1 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2021/1859 16.3.2021

 
Hänvisning 

Er ansökan 3.3.2021 
 
Kontaktperson 
      

Ombud 
Allwinds Ab 
Vikingagränd 2 
22100 MARIEHAMN 
 
 

Ärende 

Tillstånd för kabelläggning vid och inom farledsområde 

Beslut 
Beslöts att bevilja Vind AX Ab tillstånd att förlägga elkabel inom farledsområden 
tillhörande farled 2515 Utbådan-Marsund-Dånö mellan Granskär och Lökskär fram till 
Träskviksudden, Hammarlands kommun, enligt de villkor som anges i detta beslut. 
Farledsområden som omfattas av beslutet redovisas i bilaga 1, I321E10.  
 
Kabelplaceringen ska planeras så att kabeln i så stor utsträckning som möjligt löper i 
vattendraget utanför farledsområden och på ett tillräckligt långt avstånd från flytande 
säkerhetsanordningar för sjöfarten. Detta för att undvika att kabeln utsätts för oavsiktliga 
ankringar eller skador som förorsakas av att sjösäkerhetsanordningar flyttar på sig eller då 
de måste förnyas. 
 
Villkor: 

- Kablarna ska passera farleden på så kort sträcka som möjligt och i minsta 
möjliga mån löpa parallellt med farledssträckningen inom farledsområdet. 

- Kabelsplaceringen ska planeras så att avståndet till isbojar och prickar är 
minst 150 m (isbojar) respektive 40 m (prickar).  

- Sökanden förlägger kabeln inom farledsområdet på egen risk och är skyldig 
att på egen bekostnad flytta eller skydda kabeln om behov finns på grund 
av farledshållarens drift och underhållsåtgärder eller 
farledsförbättringsprojekt.  

- Sökanden ska följa anvisningarna i Traficoms anvisning för ”Anläggande av 
luftledningar samt kablar och rörledningar i vattenområden” 
(TRAFICOM/201106/03.04.01.01/2020 SV) och rapportera 
kabelförläggningen enligt bilaga 2 i anvisningarna ovan. 

- Notera särskilt att in-mätning och rapportering av kabelns slutliga läge 
åligger kabelägaren.  
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Ansökan om ändring i beslut och besvär kan lämnas till högsta förvaltningsdomstolen 
enligt bifogad rättelse- och besvärsanvisning, bilaga 2, I321E10. 
 
Motivering  
Ålands Landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för 
den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare 
av allmänna farleder regleras i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, i huvudsak i 3 
kap.8§ om rätten att placera ut anordningar och vidta åtgärder i allmän farled. 
Ålands landskapsregering är farledshållare för den farled som nu är i fråga. Som 
farledshållare anser Ålands Landskapsregering att säkerheten för sjötrafiken ska 
prioriteras i farledsområdena. Förutsatt att sökanden följer villkoren för beslutet, bedömer 
landskapsregeringen att den förläggning av lågspänningskabel som sökanden begärt 
landskapsregeringens godkännande till inte inkräktar på rätten till samfärdsel och 
sjöfartens möjligheter att nyttja farlederna. Därför godkänner landskapsregeringen 
sökandens begäran. 
 

Bakgrund 
Sökanden har, via Allwinds Ab, inkommit med anhållan om att få placera elkabel inom 
farledsområdet för farled 2515 Utbådan-Marsund-Dånö. 
 
Enligt 6 kap. 15 § vattenlagen behöver den som vill lägga ut en ledning eller kabel i 
allmän farled ett tillstånd för detta från ÅMHM, såvida inte godkännande har inhämtats 
från den myndighet som har att övervaka farleden. Ålands landskapsregering är den 
myndighet som har att övervaka aktuell farled, som är att se som en farled för den lokala 
sjötrafiken. Som farledshållare övervakar landskapsregeringen säkerheten för sjötrafiken i 
farleden. 
 
Farlederna är publicerade i offentliga sjökort som ges ut av Transport- och 
kommunikationsverket, Traficom, vilket medför att de villkor som gäller allmänna farleder 
i Finland följs. ÅMHM är tillståndsgivande myndighet för vattenföretag. 
 

 
 

 Minister  Christian Wikström 
 
 
 
Projektchef Ian Bergström 
 

BILAGA         Karta, farledsområde 

Besvärsanvisning 
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FÖR KÄNNEDOM ÅMHM 
Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet 
Norragatan17 

 AX-22100 MARIEHAMN 
 
 E-post: kansliet@amhm.ax 
 
 

Trafik- och kommunikationsverket Traficom 
Attn: Risto Lång 
PL 320 
FIN-00059 TRAFICOM 
 
E-post: risto.lang@traficom.fi 
 
 
Trafikledsverket 
Attn: Joonatan Ahlroos 
Hertig Johans parksgata 21 
FIN-22101 ÅBO 
 
E-post: joonatan .ahlroos@vayla.fi 
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