
Från: Susanne Vävare
Till: Ian Bergström
Ärende: Svar - ej skickat till registrator. Sv: Utlåtande om utökad utfyllnad vid Bomarsund
Datum: måndag 12 april 2021 12:28:26

Hej, jag ger endast svar via mejl. Ni får skicka detta till registrator ifall ni önskar registrera svaret.

Ni har låtit utföra bra inventeringar, däremot kan bedömningen utvecklas något, men ok detta
var från 2015. Den ena platsen är väl inte helt optimal, men inga rödlistade arter har hittats. Ni
har ju fått bra instruktioner om skyddsåtgärder från ÅMHM och följer ni dem så blir det bra. Jag
har sålunda inget ytterligare att tillägga.

Susanne Vävare, vattenbiolog.
Ålands landskapsregering, miljöbyrån

Från: Ian Bergström <ian.bergstrom@regeringen.ax> 
Skickat: torsdag 8 april 2021 14:06
Till: Susanne Vävare <susanne.vavare@regeringen.ax>; Terese Berggren
<Terese.Berggren@regeringen.ax>
Ämne: Utlåtande om utökad utfyllnad vid Bomarsund

Hej!

Här kommer ett initiativ från vår entreprenör om utökad utfyllnad i Bomarsund.
Skulle ni kunna titta på det i början av nästa vecka?

På grund av entreprenörens nya önskemål går vi över gränsen för miljögranskning och vi måste
då söka miljötillstånd för att få till tilläggsytan entreprenören önskar.

Ring eller maila mig om ni har frågor eller kommentarer.

MVH  

IAN BERGSTRÖM
Projektchef/Project manager
Infrastrukturavdelningen/Department of Infrastructure

"Professionell, trygg och och effektiv samhällsutvecklare
för Åland nu och i framtiden"

Ålands landskapsregering/
Government of Åland
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

+358 18 25183

ÅLR2021/354 Miljötillståndsansökan Bilaga 4

mailto:susanne.vavare@regeringen.ax
mailto:ian.bergstrom@regeringen.ax


+358 457 345 08 44
 

 
Vi förvaltar och utvecklar självstyrelsen och
samhällsresurserna för en hållbar framtid.
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Härst. 
 

Hänvisning 

 

 

Kontaktperson 

Ian Bergström 
 

Ärende 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTÖKAD UTFYLLNAD VID BOMARSUNDSBRON, 

SUNDS KOMMUN. 

Landskapsregeringen har erhållit myndighetsbeslut (MB-2020-243) om vattenföretag genom ett 

granskningsförfarande för utbyte av nuvarande bro över Bomarsund inklusive nödvändiga tillfälliga 

trafikarrangemang under entreprenadtiden. Gällande myndighetsbeslut omfattar totalt 497 m² 

utfyllnad i vatten varav 477 m² är utfyllnader för tillfällig vägförbindelse under entreprenadtiden för 

att möjliggöra allmän trafik under entreprenadtiden. 

 

Nu har entreprenören efterhört om möjligheten att bredda nuvarande vägbank, norrut, på 

Bomarsundssidan för att möjliggöra transporter ut till flytande arbetspontoner i anslutning till 

arbetsplatsen där den nya bron ska byggas i sundet. Breddningen skulle ansluta till nuvarande 

vägbank i söder och strandlinje i norr och avslutas i linje med broläget.       

 

I naturvärdesinventeringen som föregick projektet så har man konstaterat att området inte innehåller 

några speciella naturvärden, se figur 14 i inventeringsrapport Vattenmiljö Prästösund, daterad 14/12 

2015.  

 

Vägnätsbyrån begär byråernas utlåtanden om utökning av tillfällig utfyllnad med ca 350 m² norr om 

vägbanken vid läget för nya Bomarsundsbron. Läget för utfyllnaden finns markerad på bifogad karta 

500C021 REV B.  

 

Utlåtandet kommer att ligga till grund för miljötillståndsansökan då nu den totala bottenyta som kan 

kommat att påverkas riskerar att överstiga gränsen för miljögranskning enligt Vattenlag (1996:61) för 

landskapet Åland, kap 6 §15 punkt f). 

   

Utlåtandet bör vara Infrastrukturavdelningen tillhanda senast den 14 april 2021. 

 

Frågor besvaras av undertecknad. 

 

Projektchef Ian Bergström 

 

Bilaga 1:  

ÅLR2021_354 ritn. 500C021 REV B.pdf 

Inventeringssrapport_Vattenmiljö_Prästösund_20151214_FinalVersion_01.pdf 

ÅLR2020_3312 Tillstånd för vattenarbete.pdf 
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