MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2020-184
Beslut: ÅMH-Pn 13/20
Instans: Prövningsnämnden

7.10.2020

Verksamhet
Läggning av sjökabel
Boxö, Boxö Ön, Rödskärsklobben
Saltvik

Ärende
Ansökan avser tillstånd för nedläggning av ny 10 kV sjökabel Boxö till
södra Boxö ön och vidare till norra Boxö ön Finnudsviken samt
nedläggning av ny 0,4 kV sjökabel vid södra Boxö ön samt kabel från
norra Boxö ön Finnuddsviken till Rödskärsklobben. Kablarna grävs ner i
landningspunkterna vid stranden ca 15 m ut i vattnet.
Ärendet behandlas som tillståndspliktig verksamhet enligt 6 kap. 15 §
1 mom. vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (nedan vattenlagen).

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beviljar miljötillstånd för förfogande över annans egendom för
nedläggning av ny 10 kV sjökabel inom vattenområde 736-404-876-1 från
Boxö till södra Boxö ön och vidare till norra Boxö ön Finnudsviken samt
nedläggning av ny 0,4 kV sjökabel vid södra Boxö ön samt kabel från norra
Boxö ön Finnuddsviken till Rödskärsklobben. Se bilaga 1. Kablarna grävs
ner i landningspunkterna vid stranden och ca 15 m ut i vattnet.
Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. landskapslagen (2008:124)
om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.
Giltighet
Vattenföretaget ska vara utfört senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga
kraft.
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Ersättning
ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten
konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter 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 3 § i landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en MKB.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter
utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:
Allmänt
1.

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

2.

Arbetet ska utföras under perioden 1 september till och med 14
april 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.

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
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4.

Tillståndshavaren ska avlägsna kabeln och tillhörande materiel
inom 2 år från det att den tagits ur bruk. Före åtgärder vidtas ska
dock ÅMHM kontaktas varmed myndigheten kan närmare
besluta om sådana undersökningar, åtgärder och försiktighetsmått som kan krävas i samband med avslutande av
verksamheten.
4, 34 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

Beslutsmotiveringar,
Ålands Elandelslag avser att lägga ut sjökabel för elförsörjning av
fastigheter genom att lägga ut en ny 10 kV sjökabel från Boxö till
södra Boxö ön och vidare till norra Boxö ön, Finnudsviken, samt lägga
en ny 0,4 kV sjökabel mellan två fastigheter vid södra Boxö ön samt
en kabel från norra Boxö ön Finnuddsviken till Rödskärsklobben.
Sjökablarna läggs i samfällt vatten, 736-404-876-1, som inte utgör
konstituerad samfällighet med ordnad förvaltning. Antalet delägare
är stort och delvis okänt varmed samtliga vattenägares medgivande
till företaget svårligen kan erhållas. Ålands Elandelslag ansöker
därför om rådighet för vattenföretaget genom miljötillstånd i enlighet
med vattenlagens 6 kap. 15 § 1 mom.
Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. landskapslagen
(2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.
Tillståndshavaren har kontrollerat med Ålands landskapsregerings
kulturarvsenhet om några kända marina fornlämningar finns inom
vattenområdet för de tänkta kabeldragningarna. För att säkerställa
att eventuella okända marina lämningar inte skadas utfärdas villkor
1 med stöd av 4 kap. 4 § punkt d i vattenlagen.
Vattenarbetet kommer att förorsaka en uppgrumling av
bottensediment och en lokal och temporär förändring i livsmiljön
för växter och djur. Merparten av det sediment som suspenderar
vid muddring sjunker till botten inom ett dygn. Det finaste
materialet sedimenteras dock under en betydligt längre tid, upp till
en vecka eller längre beroende på ström- och vindförhållanden.
Verksamhetens inverkan på fiskbeståndet och
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rekreationsmöjligheterna har minimerats genom reglering av den
period under vilken rensningsarbeten får utföras i enlighet med 4
kap. 4 § vattenlagen. Vidare ska muddringen utföras så att
vattenområdena och angränsande landområden utsätts för
störningar i så liten utsträckning som möjligt och på ett sådant sätt
så att uppgrumling av sedimenten är så liten som möjlig för att
minimera risken för störningar i enlighet med villkor 2 och 3, vilka
ges med stöd av 4 kap. 1 och 4 §§ i vattenlagen.
Vid avslutande av verksamhet ska tillståndshavaren se till att
återställa mark och vattenområden i naturenligt skick. Detta
innebär bl a att avlägsna nedlagda kablar och ta upp dem för
återanvändning eller återvinning av materialet. Villkoret ges med
stöd av 4 och 34 §§ miljöskyddslagen samt 4 kap. 1 § vattenlagen.
ÅMHM har gjort en tillåtlighetsbedömning av verksamheterna samt
granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM
konstaterar att då tillståndshavaren vid utförandet av verksamheterna
iakttar de villkor som föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till
sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 §, a till g punkterna i
miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 §
miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den
lagstiftning som anges i 10 § miljöskyddslagen.
Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat
tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt.
ÅMHM konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om
verksamhetens organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.
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 3 § bilaga 1 i Ålands
landskapsregeringsbeslut (2018:99) om taxa för ÅMHM.
Vattenföretag, ledning

1651 €

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Karta, ledningsdragningar
2. Ärendehantering
3. Besvärsanvisning
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Bilaga 2

Ärendehantering
Ansökan
Ålands Elandelslag har ansökt om miljötillstånd för förfogande över annans
egendom för nedläggning av kabel.
Ansökan inkom 18.2.2020.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 3 - 25 juni 2020 på ÅMHM:s
elektroniska anslagstavla.
I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig
över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Inga yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Bemötande
ÅMHM har inte behövt höra sökanden.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet
delges offentligt på ÅMHM:s elektroniska 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.amhm.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över
beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.
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