MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2021-216
Beslut: ÅMH-Pn 18/21
Instans: Prövningsnämnden

16.06.2021

Vind AX Ab
Att: Henrik Lindqvist
Vikingagränd 2
22100 Mariehamn

Verksamhet
Vind AX Ab
Vikingagränd 2
22100 Mariehamn

Ärende
Vind AX Ab har gm Henrik Lindqvist ansökt om överlåtelse av miljötillstånd
ÅMH-Pn 4/15 från Ålands Vindenergi andelslag till Vind AX Ab för utläggning
av sjökabel från Ålands Kraftnäts station i Tellholm i Hammarland ca 10 km till
Långnabban, Torp i Eckerö. Ansökan innehåller även anhållan om förlängd tid till
och med 16 april 2021 för slutförande av vattenföretaget i enlighet med
miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15. Ärendet utgör sedermera ett nytt (förnyat)
miljötillstånd för utläggande av sjökabel i enlighet med det tidigare tillståndet
ÅMH-Pn 4/15. Vind AX Ab har den 01.06.2021 meddelat att de återtar ansökan
om nytt (förlängt) miljötillstånd.

Beslut
Avskrivning
ÅMHM beslutar att ärendet avskrivs.
Beslutet fattas med stöd av 17 och 23 §§ i landskapslagen (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.
Ersättning
ÅMHM har i behandlingen av miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 prövat frågan om
ersättning enligt 7 kap. 8 § i vattenlagen. ÅMHM konstaterade vid beviljande
av miljötillstånd att de villkor för vattenföretaget som utfärdats utgör ett sådant
tillräckligt skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådana skada eller
förlusta av förfogande av egendom som skulle berättiga till ersättning enligt
vattenlagens 7 kap. 4 och 6 §§. Frågan om ersättning är därmed behandlad och
avgjord och någon ny skadegrund i form av icke obetydlig skada eller
olägenhet på människors hälsa och egendom som avses i 7 kap. 4 §
vattenlagen har inte framlagts för ÅMHM.
_______________________________________________________________________________________________________________

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax
www.amhm.ax

1 (7)

Beslutsmotiveringar
Allmänt
Vind AX Ab anmälde 17.02.2020 om överlåtelse av miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15
från Ålands Vindenergi andelslag till Vind AX Ab för utläggning av sjökabel från
Ålands Kraftnäts station i Tellholm i Hammarland ca 10 km till Långnabban,
Torp i Eckerö. Enligt ÅMHM:s bedömning den 14.04.2020 finns förutsättning för
överlåtelse av ÅMH-Pn 4/15 för utläggande av sjökabel då kraven i 7 §
miljöskyddslagen uppfylls och överlåtelsen antecknades i ÅMHM:s register.
Samtidigt med överlåtelsen av befintligt miljötillstånd anhöll företaget om
förlängd tid till och med 15 april 2021 för slutförande av vattenföretaget i enlighet
med miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 med beaktande av myndighetens rådande praxis
att tillåta vattenarbeten i vattenområden till 15 april årligen. Vind AX Ab
hänvisade till att arbetet påbörjats i och med de åtgärder som vidtagits bl.a.
beställning av arbetet med utläggande av sjökabel med hänvisning till
leveranstider och praktiska arrangemang samt planering av arbetsutförandet.
Miljötillståndet ÅMH-Pn 4/15 togs i bruk de närmast efterföljande veckorna när
kabelkulvertar lades under Degersandsvägen samt att elrör hörande till projektet
skulle läggas ut i vattenbrynet i anslutning till dessa. ÅMHM meddelade Vind AX
Ab den 14.04.2020 att den inlämnade redogörelsen över planer och arbeten som
vidtagits var att betrakta som åtgärder av väsentlig betydelse för påbörjande av
projektet. ÅMHM meddelade den 28.07.2020 till Vind AX Ab att anhållan
17.02.2020 räknades som en anhållan om nytt miljötillstånd för verksamheten
med utläggning av sjökabel i syfte att befintligt tillstånd kan gälla fram till nytt
beslut meddelas enligt 21 § miljöskyddslagen samt att anhållan behöver
kompletteras för att utgöra en tillräcklig ansökan om miljötillstånd i enlighet med
miljöskyddslagens och förvaltningslagens bestämmelser.
Enligt 16 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 Ålands landskapsregering, vilken utgör den myndighet som har
att övervaka aktuell farled dvs. farled för den lokala sjötrafiken. Till ÅMHM har
tillställts för kännedom ett beslut från Ålands landskapsregering, ÅLR 2021/1859
den 16.3.2021 avseende förläggning av elkabel inom farledsområden i enlighet
med karta i bilaga 1 till beslutet. Således behövs inte ett beslut av ÅMHM till den
delen.
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Den 22.03.2021 bekräftade Vind AX Ab att tidsplanen skulle hålla och uppgav ett
detaljerat schema för slutförande av projektet. Vind AX Ab har 19.04.2021
meddelat till ÅMHM att vattenföretaget är utfört per 16.04.2021 i enlighet med
tidigare miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 och de redogörelser som inlämnats till
myndigheten. Färdigställandet avviker med en dag från ursprungligt meddelande,
vilket inte föranlett åtgärder från tillsynsmyndigheten då en förlängning av
utförandet med en dag inte i sig ger en betydande negativ miljöpåverkan.
Tillsynsmyndigheten konstaterade att tidpunkten för överskridningen med hänsyn
till omständigheterna har en ringa omfattning i påbörjat vattenföretag. De
laggrunder som myndigheten tillämpar framkommer av 29 § och 30a § i
miljöskyddslagen.
Den 01.06.2021 har Vind AX Ab meddelat att de inte längre har behov av ett nytt
(förnyat) miljötillstånd för utläggande av sjökabel mot bakgrund av att det
vattenarbete som avses i miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 utförts enligt plan. Vind AX
Ab återkallar därmed anhållan om nytt (förlängt) miljötillstånd avseende ÅMH-Pn
4/15 vilket inlämnades den 17.2.2020.
Enligt 21 § 1 mom. miljöskyddslagen gäller tillstånd till dess giltighet löper ut.
Om innehavare av ett tidsbegränsat tillstånd har lämnat in en ansökan om nytt
tillstånd inom den tid som stadgas i tillståndsbeslutet, upphör tillståndet dock att
gälla först när beslut med anledning av ny ansökan vunnit laga kraft. I andra
momentet punkt d i samma paragraf stipuleras att tillståndet upphör att gälla trots
vad som stadgas i 1 mom. även då verksamheten inte påbörjats eller åtgärder av
väsentlig betydelse för påbörjandet inte har vidtagits inom fem år från det att
beslut om tillstånd vunnit laga kraft. Vidare stipulerar 21b § miljöskyddslagen att
tillståndet upphör att gälla då tillståndshavaren meddelar tillsynsmyndigheten att
verksamheten upphör.
ÅMHM konstaterar att omständigheterna varit sådana att miljötillståndet
ÅMH-Pn 4/15 inte har upphört gälla då Vind AX Ab tillställt myndigheten
behövliga dokument och redogörelser för projektet i god tid under
beredningen av ärendet. Då vattenföretaget utförts i enlighet med
miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 och myndighetens anvisningar avskrivs
ansökan om nytt (förlängt) miljötillstånd.
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Rådighet
Av beslutsmotiveringen i miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 för utläggande av
sjökabel så framgår att 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. Med anledning av
läget med samtliga berörda rättsinnehavare ansökte Ålands vindenergi
andelslag både inför miljötillstånd ÅMH-Pn 19/09 och ÅMH-Pn 4/15
om förfogande över annans egendom för utläggning av sjökabel och
beviljades miljötillstånd i enlighet med ansökan vilket framgår av
besluten. Båda beslut har vunnit laga kraft. Rådighetsfrågan har således
prövats och avgjorts 2009 och 2015 genom de beviljade miljötillstånden.
Ersättningar
ÅMHM har i behandlingen av miljötillstånd ÅMH-Pn 4/15 prövat frågan om
ersättning enligt 7 kap. 8 § i vattenlagen. ÅMHM konstaterade att de villkor för
vattenföretaget som utfärdats utgör ett sådant tillräckligt skydd att verksamheten
inte kommer att orsaka sådan skada eller förlust av förfogande av egendom som
skulle berättiga till ersättning enligt vattenlagens 7 kap. 4 och 6 §§. Således är
även frågan om ersättning redan behandlad och avgjord. Av inlämnad
dykbesiktning 01.06.2021, se bilaga 2, framgår att sjökablarna har lagt sig i
sedimentet på botten och inga ytterligare åtgärder och därmed ingrepp i bottenmiljön behövs i nuläget för att skydda kablarna. ÅMHM konstaterar att det varken
föreligger eller har framförts någon grund för att ändra den bedömning som gjorts
i tillståndsbeslutet ÅMH-Pn 4/15.
Ersättning för intrång utgör inte i sig en sådan skada som ska ersättas enligt
7 kap. 6 § vattenlagen. Av de yttranden som inkommit under delgivningen
av ärendet har inte någon av samfälligheterna yrkat på sådana skador som
ersätts enligt 6 § vattenlagen. Men alla ersättningsgilla skador som följer av
vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet kan inte alltid förutses. Enligt 7
kap. 8 § vattenlagen kan ersättningsfrågor därför upptas till prövning även
vid en annan tidpunkt än vid miljötillståndsprövningen.
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Avgift
För handläggning av avskrivning av ärendet uttas en avgift i enlighet med 3 § och
11 § i Ålands landskapsregerings beslut (2020:125) om taxa för Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet.
Utläggande eller upptagning av ledning, 3 - 7 arbetsdagar - 50 %

1176,50 €

Annonskostnad, delgivning ansökan

399,28 €

Totalt*

1575,78 €

*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Vind AX Ab har gm Henrik Lindqvist ansökt om överlåtelse av miljötillstånd
ÅMH-Pn 4/15 från Ålands Vindenergi andelslag till Vind AX Ab för en
vindkraftspark i Långnabba respektive tillhörande utläggning av sjökabel från
Ålands Kraftnäts station i Tellholm i Hammarland ca 10 km till Långnabban,
Torp i Eckerö. Ansökan innehåller även en anhållan om förlängd tid till och med
15 april 2021 för slutförande av vattenföretaget i enlighet med miljötillstånd
ÅMH-Pn 4/15. Ansökan har behandlats av ÅMHM som ansökan om nytt
(förnyat) miljötillstånd.
Ansökan inkom 17.02.2020 (digitalt 03.03.2020 pga förseningar i datatrafik under
Alfrida) och har kompletterats 15.03.2021 och 25.03.2020. Därtill har Vind AX
Ab den 01.06.2021 meddelat att de återtar ansökan om nytt (förlängt)
miljötillstånd.
Delgivning av ansökan
Ansökan delgavs offentligt under tiden 29 mars -23 april 2021 på ÅMHM:s
anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland
29.04.2021. Delgivningstiden förlängdes från 19 april 2021 till den 23 april 2021
den 09.04.2021, vilket ÅMHM meddelade på ÅMHM:s anslagstavla samt att
meddelande om delgivningen skickades till Torp bys samfällda land- och
vattenområde respektive Eckerö Torp samfällighet. I delgivningarna framgår att
vem som helst har rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Två yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning, den 19.04.2021
och den 23.04.2021.
Utlåtanden
Ålands landskapsregering har meddelat sitt beslut ÅLR 2021/1859 den 16.3.2021.
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Bemötande
ÅMHM har gett Vind AX Ab möjlighet att bemöta inkomna yttranden. Sökanden
har lämnat sitt bemötande till ÅMHM den 12.05.2021. Den 01.06.2021 lämnade
sökande ett besiktningsprotokoll tillsammans med ett återtagande av ärendet.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt 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.amhm.ax. I delgivningen framgår att
sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.
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