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 MILJÖTILLSTÅND  
 
 Beslut nummer Beslutsdatum 
 ÅMH-Pn 12/08 02.04.2008 
 Diarienummer  
 2008-0305  
 

Sökanden 
Havsvidden Ab 
22340 Geta 

Ärende 
Havsvidden Ab ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapslag (2001:30) om 
miljöskydd och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, samt enligt 6 kap. 15 § i 
vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. 

Ansökan avser utfyllnad i vattenområde för förbättring och utbyggnad av pir 
tillhörande befintlig hamnanläggning i Själviken, samfällt vattenområde 876:1, 
Östergeta by i Geta kommun. 

Ansökan innehåller även en i 13 §, 2 mom, miljöskyddslagen samt i 6 kap 26 § 
vattenlagen avsedd begäran om verkställande av beslutet även om det inte vunnit laga 
kraft.  

Ansökan har anhängiggjorts vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 01.02.2008 
och har kompletterats 04.02.2008, 13.02.2008 och 15.02.2008. 

Beslut 
Miljötillstånd 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen 
Havsvidden Ab tillstånd till förbättring och utbyggnad av pir i samfällt vattenområde 
876:1, Östergeta by i Geta kommun.  

Giltighet 
Detta tillstånd gäller tillsvidare.  

Anläggningsarbetena skall ha påbörjats senast 3 år och vara utförda senast 5 år efter att 
detta beslut vunnit laga kraft. 

Tillståndshavaren kan inleda verksamheten enligt tillståndsbeslutet trots eventuellt 
sökande av ändring om sökanden, för det fall att tillståndsbeslutet eventuellt upphävs 
eller tillståndsvillkoren ändras, för att återställa miljön i ursprungligt skick ställer en 
garanti om 5000 euro hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands 
förvaltningsdomstol kan förbjuda att beslutet verkställs. 
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Ersättningar 
Prövningsnämnden har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen och 
konstaterar att nedanstående villkor 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 och miljöberättelse  
Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. Ålands miljö- 
och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i 
enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvens-
bedömning. 

Villkor 
Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25-26 §§ 
miljöskyddslagen samt 6 kap 23 och 28 §§ vattenlagen: 

1. Anläggningsarbeten får under år 2008 utföras fram till 1 juni och därefter 
framledes under perioden 1 oktober till 1 april mellan klockan 07.00-22.00.  
(4 kap. 1 och 4 §§ och 5 kap. 1 § vattenlagen) 

2. Muddermassor som kan uppkomma vid grundläggandet av piren skall tas upp 
på land och placeras eller användas på ett sådant sätt att de inte kan spridas i 
eller till vattenområde.  
(4 kap. 1 § vattenlagen) 

3. Piren skall till den del den ligger nedanför vattnets högsta vattenstånd byggas 
av och kläs med material som ej eroderar ut i vattnet. 
(4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen) 

4. Tillståndsinnehavaren ansvarar för piren, dess uppförande och underhåll.  
(4 kap. 1 och 4 §§ vattenlagen) 

5. Piren skall konstrueras och uppföras på sådant sätt att lång livslängd uppnås. 
(4 kap. 1 § vattenlagen, 6 § miljöskyddslagen) 

Beslutsmotivering 

Havsvidden Ab ansöker om miljötillstånd för utfyllnad i vattenområde i Själviken på 
samfällt vattenområde 876:1, Östergeta by i Geta kommun för utbyggnad av 
pir/vågbrytare vid befintlig hamnanläggning. Befintlig pir skall förbättras och förlängas 
50 meter för att skapa en bättre hamn. Utfyllnadens totala volym är ca 3000 kubikmeter 
bestående av grov sprängsten av ca 1 kubikmeters storlek, för att tåla vågpåverkan. 
Pirens höjd över medelvattennivå är 2 meter. På insidan konstrueras en träbrygga som 
fylls med mindre sprängsten. Vattendjupet på den aktuella platsen i Själviken är ca 3 - 
4 meter och botten består av hårda sand- och/eller moränbottnar. Utfyllnaden kommer 
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därmed sannolikt inte att orsaka omfattande uppslamning av sediment under 
utbyggnaden. Grövre sandpartiklar återsedimenterar snabbare än finare silt- och 
lerpartiklar varmed uppgrumlingseffekter torde avklinga kort efter utbyggnaden. 

Företaget avses utföras under år 2008. Utförande av vattenföretag medges generellt 
under perioden 1 oktober till 1 april. Utfyllnad i vatten medför en viss uppgrumling 
som kan störa flora och fauna. Sökanden anhåller om tillstånd att utföra företaget innan 
beslutet vunnit laga kraft i syfte att om möjligt hinna utföra vattenföretaget under våren 
2008 innan fisklekssäsongen inleds. Enligt sakkunnigutlåtande från Fiskeribyrån vid 
Ålands landskapsregering är Själviken inte någon känd fiske- eller fisklekslokal. 
Myndigheten konstaterar baserat på kända fakta om platsen, dess bottenförhållanden, 
använding och avstånd till grannar att undantag att utföra vattenföretag före 1 juni kan 
medges samt att företaget är av sådan art att sökanden kan beviljas rätt att vidta 
åtgärder för genomförande av företaget redan innan besultet vunnit laga kraft. Sådan 
rätt får beviljas t. ex. då det är fråga om företag som enligt punkt b) 6 kap. 26 § 
vattenlagen inte nämnvärt inverkar på miljön. 

Norra Åland saknar ändamålsenlig hamn varmed hamnanläggningen efter utbyggnad 
bättre kommer att tjäna såväl besökande som lokalbefolkning genom att erbjuda 
skyddade förhållanden vid hårt väder. Nyttan av vattenföretaget bedöms därmed vara 
stor och av stort allmänintresse.  

Havsvidden Ab har påvisat erforderlig rådighet till vattenområdet enligt 2 kap. 2 § 
vattenlagen. Området är för närvarande oplanerat men byggnadsplanering pågår i 
samråd med Geta kommun. Verksamheten är förenlig med pågående planering och 
strider inte mot några andra planer. För området finns heller inte uppfört några 
kvalitetsnormer eller andra krav för vattenkvalitet. Myndigheten konstaterar vidare att 
verksamheten inte leder till väsentlig olägenhet, inte är menlig för fiske, samfärdsel och 
rekreation eller omöjliggör framtida vattenföretag i området. Vattenföretag skall också 
utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda 
intressen. Verksamhetsutövaren svarar för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och 
begränsas samt att skadliga miljökonsekvenser förebyggs och begränsas i så stor 
utsträckning som möjligt genom användande av bästa tillgängliga teknik.  

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har granskat miljötillståndsansökan samt 
förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Myndigheten har även beaktat 
naturvårdslagen och finner att tillståndshavarens verksamhet inte leder till långsiktig 
minskning av naturresurserna eller den biologiska mångfalden. Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet anser vidare att verksamheten inte ensam för sig eller 
tillsammans med andra verksamheter leder till olägenhet för människors hälsa, 
betydande miljöförorening eller fara för sådan förorening, förorening av mark, 
försämring av särskilda naturförhållanden, äventyrande av vattenförsörjningen eller 
något annat allmänt sett viktigt användningsområde.  
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Verksamhetsutövaren är organiserad på ett sätt som är tillräckligt och trovärdigt för en 
fortgående framgångsrik skötsel av verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter 
och de allmänna miljöskyddsprinciperna i 4 § miljöskyddslagen. Verksamhetsutövaren 
besitter också tillräcklig sakkunskap om verksamheten och dess miljökonsekvenser i 
enlighet med 7 § samma lag. 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att förutsättningar för tillstånd 
föreligger enligt 6 kap. 4 § vattenlagen med beaktande av givna villkor. Likaså finner 
myndigheten att förutsättningar för tillstånd finns enligt 22 - 24 § miljöskyddslagen, 
beaktat att beslutsvillkoren givna med stöd av 25 och 26 §§ i samma lag uppfylls. 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar därmed sökanden tillstånd för 
utfyllnad i vattenområde för förbättring och utbyggnad av pir tillhörande befintlig 
hamnanläggning i Själviken på samfällt vattenområde 876:1, Östergeta by i Geta 
kommun. 

Tillämpade lagrum 

• LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-7, 9, 11, 22-26, 28 och 52 §§  
• Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland [VL] 4 kap. 1-5 §§, 5 kap. 2 och 9 §§, 6 

kap. 1, 4  och 26 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
• LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2 kap. 2 och 5 

§§ 
• LL (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt taxa för Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet godkänd av Ålands landskapsregering genom beslut nr 
30/2007: 
 
Utfyllning av vattenområde, 2000 - 10000 m3 ftr  €   1190,00 

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 
 
 
 
 
Ulrika Karlsson  Mikael Stjärnfelt 
Ordförande   Föredragande
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ÄRENDEHANTERING 

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 20.02.2008 - 12.03.2008 på Geta kommuns 
samt Ålands landskapsregerings och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets 
anslagstavlor. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra 
sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inga yttrande har inkommit under kungörelsetiden.  

Utlåtanden 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har i ärendet begärt utlåtande från 
fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering. Utlåtande inkom 12.02.2008. 

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 på Geta 
kommuns, Ålands landskapsregerings samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets 
anslagstavlor. En kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på 
Geta kommunkansli, Ålands landskapsregerings registratorskansli respektive Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet på 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax . 
I delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands 
förvaltningsdomstol. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 

Över Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beslut kan besvär anföras hos Ålands 
förvaltningsdomstol. Besvär skall anföras inom 30 dagar från att beslutet delgivits. Då 
besvärstiden beräknas skall den dag då delgivning sker inte medräknas.  
 
Besvärsskriftens innehåll och underskrift 

 Av besvärsskriften skall framgå: 

- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer, 
- vilket beslut besväret gäller, 
- till vilka delar av beslutet ändring söks och vilka ändringar som yrkas, 
- de grunder på vilka ändring yrkas. 

Om det är en laglig representant eller ett ombud som för ändringssökandens talan, eller 
om besvärsskriften har uppgjorts av någon annan, skall också dennes namn och 
hemkommun uppges i besvärsskriften. Besvärsskriften skall undertecknas av 
ändringssökanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.  
 
Bilagor till besvärsskriften 

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom skall de 
handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas. Ombud 
skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften om inte huvudmannen har befullmäktigat 
honom muntligen hos besvärsmyndigheten. 
 
Besvärsskriften skall lämnas till:  

Mottagare: Ålands förvaltningsdomstol 
Postadress:  PB 31, AX-22 101 Mariehamn 
Besöksadress:  Torggatan 16, Mariehamn 
E-post:  aland.fd@om.fi 
Telefon: 010-3650265 
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