
ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 
Prövningsnämnden 
Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn 
Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax 
Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax 
 
  
 MILJÖTILLSTÅND 
 
  
 
 Beslut nummer Diarienummer 
 ÅMH-Pn 27/09 2009-0716 
 Beslutsdatum  
 28.10.2009  
 

Sökanden 
Ålands Elandelslag 
Godbyvägen 193 
AX-22100 Mariehamn 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för utläggande av kabel på fastigheterna Sandgrunden 
76-442-1-0, Statens skogsmark 76-893-5-1, Lökskär 76-437-1-0, Torp 76-422-876-1, 
Kobbaklintar 170-440-2-6 och Samfällda vattenområden 170-876-3-0 inom 
Hammarlands kommun och Jomala kommun.  

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 Elandelslag miljötillstånd för utläggande av kabel delvis 
genom grävning, spolning och borrning, på fastigheterna Sandgrunden 76-442-1-0, 
Statens skogsmark 76-893-5-1, Lökskär 76-437-1-0, Torp 76-422-876-1, 
Kobbaklintar 170-440-2-6 och Samfällda vattenområden 170-876-3-0 inom 
Hammarlands kommun och Jomala kommun. 

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 
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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 miljökonsekvensbedömning. 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 Sjöfartsverket 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 

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 

Ansökan avser utläggning av 33 kV-sjökabel på havsbotten i syfte att förbinda 
vindkraftparken "Stenarna", belägen i skären mellan Hammarudda (Hammarlands 
kommun) och Eckerös södra kust, med det åländska stamelnätet. Kabeln som består 
av totalt 7-8 längder läggs ut på bottnen av vattenområden tillhörande 6 fastigheter 
och på en sträcka omfattande 15-16 kilometer. Vid stranden på Hammarlands kust 
grävs kabeln ned i bottensedimenten tills vattendjupet överstiger 2 meter varefter 
kabeln spolas (alternativt grävs) ned i bottensedimenten tills vattendjupet överstiger 5 
meter. Från de öar som vindkraftverken är stationerade borras kabeln ut genom 
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berggrunden och under havsbottnen tills vattendjupet överstiger 5 meter. Mellan 
vindkraftverken på holmarna Högskär och Måsskärsklubb borras eventuellt kabeln 
hela sträckan genom berggrunden. Kabeln passerar en farled avsedd för lokal 
sjötrafik. 

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 Sandgrunden 76-442-1-0 och Lökskär 76-437-1-0 utgör 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 
Elandelslag, anhållit om miljötillstånd enligt 6 kap. 15 § 1 mom. för utläggning av 
kabeln.  

Utläggningen av kabeln 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 § 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 av 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 punkt 14.2 i avgiftstaxa 2009 
för ÅMHM, fastställd av Ålands landskapsregering genom beslut nr 312 S10 
/31.12.2008. 
 
Nedläggning av kabel € 495,00
Annonskostnad, delgivning ansökan € 598,04
Totalt * € 1093,04
 
* 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 Karlsson Föredragande Robert Sundström 
Prövningsnämnden Miljöskyddsinspektör



 ÅMH-Pn 27/09, 28.10.2009  Bilaga 1 

ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ärendet har inletts vid ÅMHM 29.06.2009.  

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 01.09.2009 - 22.09.2009 på ÅMHM:s anslags-
tavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland och tidningen Nya 
Åland 01.09.2009. 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 begärt utlåtanden Jomala kommun och Hammarlands kommun samt från 
landskapsregeringens museibyrå.  

Bemötande 
Sökanden har beretts 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. 
 
 


