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MILJOTILLSTANO

Beslut nummer
AtrrtH-pn g/og

Beslutsdatum
6.5.2009

Diarienummer

2008-1083

Siikanden

Mariehamns Stad
Elverksgatan I
22100 Mariehamn

Arende

Beslut

Mariehamns Stad ansdker om miljritillstand ftir utbyggnad av Mariaparken i
Mariehamns 6stra Hamn.

Den i ansrikan avsedda verksamheten iir miljritillstandspliktig enligt:
- 10 $ I mom. landskapslag (2008:124) om miljriskydd (miljdskyddslagen),
- bilaga 1, punkt 15 landskapsftirordning (2008:130) om miljdskydd

(milj 6skyddsftirordningen),
- 6 kap. 15 $ punkt f vattenlag (1996:61) ftir landskapet Aland (vattenlagen).

Mili6tillstand

Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet IAMHV) beviljar med stdd av 17 $ I mom.
miljdskyddslagen Mariehamns Stad tillstand ft)r utbyggnad av Mariaparken i
Mariehamns Ostra Hamn.

Giltiehet

Anliiggningsarbetena ska till viisentliga delar vara slutftirda inom 4 ir efter att detta

beslut vunnit laga kraft.

Inkommer ansdkan om f<irnyat tillstand till AMHM innan 31.12.2012 gdller dock
tillstindet tills dess att beslut om ansdkan om ftirnvat tillstand vunnit laea kraft.

Erstittnine

AVUU har prdvat frhgan om ersiittning enligt 7 kap.8 $ vattenlagen. Myndigheten
konstaterar att nedanstiende tillstindsvillkor utgcir sidant skydd att verksamheten inte
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kommer att orsaka sidan skada som ligger till grund for ersiittning enligt 7 kap.4 och
6 $$ i vattenlagen.

Milj <ikonsekvensbedcimnin g

AVFIttt har tivervdgt behovet av miljrikonsekvensbedcimning (MKB) i enlighet med
2 och 3 $$ i landskapsfiirordning (2006:86) om miljokonsekvensbedomning. Till
underlag ftir detta beslut kriivs inte en MKB.

Villkor och ftireskrifter

Tillstindshavaren ska ftilja nedanstiende villkor och ftireskrifter utfiirdade med st<id
av 24 och 26 $$ miljoskyddslagen samt 4 kap.7 g vattenlagen.

L Anliiggningsarbeten flr utftiras 6ret runt med undantag for maj minad. Arbetena
ska utftiras pi ett sidant siitt att nyttjandet av vattenomridet fiirorsakas s6liten
strirning som m<ijligt.
4 kap. 1 och4 $$ och 5 kap. 1 $ vattenlagen

2. Anliiggningsarbetena ska utftiras mrijligast kontinuerligt och pi ett sidant siitt att
uppgrumlingen av sedimenten iir sS liten som mrijlig.
4 kap. I och 4 $$ och 5 kap. I g vattenlagen

3. Dubbla skyddsgardiner (liins med geomembran som gflr iinda ner till botten) ska
anvdndas ftir att minimera grumling i det aktuella omridet. Skyddsgardinerna ska
installeras innan anl?iggningsarbetena inleds och liimnas kvar tills grumling

upphdrt. Skyddsgardinerna kan avliigsnas eller flyttas niir siktdjupet iterstiillts.
4 kap. I och 4 $$ och 5 kap. 1 g vattenlagen

4. Muddermassor vars innehill av ftirorenande dmnen riverstiger griinsvdrden ftir
vattenanvdndning i bilaga 2 far inte anvdndas eller deponeras i vattenomride eller
under hcigsta h<igvattennivi pi ett sidant siitt att ftirorenande dmnen riskerar att
laka ut i ytvatten. Ifall fiirorenade muddefinassor anvdnds i konstruktionen ska en
plan fiir utformningen av konstruktionen liimnas in till myndigheten och
godk?innas innan arbetet inleds. Massorna kan dven anvdndas i enlighet med
bilaga 3, grdnsvdrden fiir markanviindning.

Sediment med en TBT-halt som <iverstiger 200 pglkg ska inneslutas i

konstruktionen pt ett sSdant siitt att fiiroreningen inte riskerar att laka ut i
ytvatten, alternativt ska de fiirorenade sedimenten deponeras hos godkiind

mottagare.
4kap. I $vattenlagen

5. F<irutom muddermassor som uppkommit i verksamheten f;ir endast ren
mineraljord och rent stenmaterial anviindas till utSdlnaden.
4kap. I $vattenlagen
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6. Anliiggnings- och byggnadsarbeten fbr utfiiras helgfria vardagar mellan klockan
07.00-21,.00 samt helgfria ltirdagar mellan klockan 08.00-18.00. Arbetet ftir dock
pigi endast till klockan 18.00 vardag fiire helgdag.
24 g punkt a) miljriskyddslagen

7 . Verksamheten {hr inte fororsaka buller utomhus vid niirmaste strimingskiinsliga
objekt riverstigande:

o 55 dB(A) mdtt som ekvivalent ljudnivi dagtid klockan 06.00 - 18.00 helgfri
mindag till fredag samt helgfri kirdag.

. 50 dB(A) mdtt som ekvivalent ljudnivi kviillstid klockan 18.00 - 22.00 helgfri
mindag till fredag.

o 45 dB(A) mdtt som ekvivalent ljudnivi under dvriga tider.
24 g punkt a) miljdskyddslagen

8. Tillsttndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krdvs ftir
att tivervaka anl[ggningsarbetena si att miljdtillstindet fiiljs. Personens namn och
kontaktuppgifter ska meddelas till AVUVI. Vid byte av ansvarig person ska
uppgift erna uppdateras.
7 $ miljiiskyddslagen

9. Arbetsomridet fiir Mariaparken ska utmdrkas och avgriinsas under byggandet si
att obeh<irigas tilltriide till arbetsplatsen forhindras. Arbetsplatsen ska dven fiirses
med skyltar som informerar om arbete med ftirorenade massor.
24 $ punkt e) miljdskyddslagen

10. Senast 60 dagar efter att anliiggningsarbetena slutfiirts ska myndigheten
skrift ligen meddelas diirom.

Beslutsmotiveringar

Mariehamns stad ans<iker om miljcitillstand ftir utbyggnad av Mariaparken i
Mariehamns 6stra Hamn pi fastigheten4TS-408-2-0. Utfyllnadsplanen ftiljer en ftir
Mariaparken faststiilld (120478) stadsplan diir delar av 6stra Hamnen kan utfyllas ftir

anviindning som park och delvis som hamn (hamnanliiggring/brygga). Enligt anscikan
rdr sig den totala miingden bottensediment som ska muddras/forflyttas om ca 9 600
m3, och ffllnadsmaterial om totalt ca 21 000 m3.

AfrlHfrl har granskat miljdtillstindsansrikan samt fiirutsdttningarna for beviljande av

tillstind och konstaterar att verksamheten inte leder till oliigenhet ftir miinniskors
hdlsa, skada pi naturen och dess funktioner, hinder ftir eller viisentligt fiirsvirande av
nyttjande av naturresurser, minskad allm?in trivsel eller fiirsiimring av kulturviirden,
ftirsiimring av miljdns liimplighet att nyttjas fiir rekreationsiindamtl, skada pi

egendomen eller oliigenhet att nyttja den eller annan jiimfiirbar kriinkning av allmdnt
eller enskilt intresse.
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AtrrtUU finner med beaktande av syftet i 1 kap. 1 $ vattenlagen och ftirutsdttningarna
i 4kap.1 och 4 $ vattenlagen, att utbyggnaden av Mariaparken och tillhrirande
muddring samt upptagning och anviindning av muddermassor fir utftiras si att
iindamilet med fiiretaget och dess verksamhet nis med minsta skada och oliigenhet
ftr miljon utan att kostnaderna ftir dessa hiinsyn medfor att fiiretaget och
verksamheten omtij li gg<irs.

Provtagningarhar utftirts i hamnomridet i 6stra Hamnen den 05.05.2008.
Sedimentprovtagning gjordes i itta punkter fiirdelade <iver omridet och sammanlagt 5
prov ldmnades in ftir analys. De ytliga sedimenten visar till stora delar pi florekomster
av fiiroreningshalter <iver grdnsviirden ftir vattenanviindning. Massor vars innehill av
ftirorenande [mnen <iverstiger griinsviirdena ftir vattenanvdndning i bilaga 2 far inte
anvdndas eller deponeras i vattenomride eller under h<igsta hrigvattennivi pi ett
sidant siitt att fiirorenande iimnen riskerar att laka ut i ytvatten i enlighet med
landskapsftirordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor.
Muddermassor fir inte heller deponeras pi land och inte heller anvdndas pi land eller
i vattenomride pi ett sidant sdtt att de kan spridas i eller till vattenomride. Fdr att
kunna anvdnda sig av massorna i konstruktionen ska tillstindshavaren uppg<ira en
plan for muddrings- och utfullnadsarbetet vilken grundar sig pi bestiimmelserna i
landskapsftirordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor.

Fciroreningshalterna tiverstiger ocksi till stora delar griinsvdrden ftir kiinslig
markanvdndning, men understiger griinsviirden ftir mindre kiinslig markanvdndning,
se bilaga 3, och fir anvtindas inom omride som genom plan- eller byggnadsbeslut
eller med stdd av annat myndighetsbeslut reseryerats fiir anvdndning som stiiller liigre
krav pfl markkvalitet. Anviindning som stiiller liigre krav pi markkvalitet kan vara
kontor, industri, vdgar eller motsvarande.

Inom ramen ftir arbetet kommer sediment delvis kontaminerade med tributyltenn
(TBT) att muddras. TBT iir en mycket giftig organisk forening och hiirstammar fr6n
bitbottenf;irger. Fdr TBT finns inget griinsviirde fiir markanviindning en, men
koncentrationer av TBT pi 200 normaliserade mikrogram per kilo fast substans iir
den nivi diir omedelbara skador pi vattenorganismer inte orsakas. Emellertid kan
fortfarande de allra kiinsligaste arterna vid lingvarig exponering uppvisa skador. Med
beaktande av tillgiinglig teknik och kostnaderna fiir hantering och rening av
kontaminerade sediment har de i tillstandsvillkoren ftireskrivna skyddsitgiirderna
bedomts vara skiiliga och TBT-fiirorenade massor ska diirfiir inneslutas i
konstruktionen p6 ett sidant siitt att fiiroreningen inte riskerar att laka ut i ytvatten

eller fiiras till godkiind mottagare som innehar erforderliga tillstand for mottagning av
dylika massor i enlighet med ansdkan.

Samtliga tagna sedimentprov utom ett iir ytligt tagnaprov pl l6sare sandig lera
alternativt gyltja.Srikande g<ir den bed<imningen att det iir troligt att de owe
sedimenten iir betydligt mer fiirorenade iin det undre lerigare sedimentet.
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Vid utlorande av siviil muddringsfiiretag som eterfyllnad och byggande iir det viktigt
att s6 kallade gardiner av geomembran anvdnds. Dessa geomembran hiinger i linsar
fr6n ytan och ner till botten. Deras syfte iir att begriinsa spridningen av uppgrumlat
sediment och eventuella ingiende fiiroreningar samt niiringsiimnen till omgivande
vattenmassor. Ut<iver anviindande av gardiner dr arbetssiittet vid anliiggningsarbetena
och anviindandet av rena fyllnadsmassor sidana skyddsitgiirder som avses i 4kap.7

$ vattenlagen som skiiligen kan fordras fiir att ftirebygga eller avhjiilpa risk for
fiirs?imring av vattenkvaliteten.

Fiskeribyrin vid Alands landskapsregering har bedcimt att etgArden i sig inte kommer
att ha nigon piverkan pi fiskbestflnden i det aktuella omridet. Omridet dr sedan
tidigare hirt exploaterat och fiskeribyrin konstaterar att scikanden dmnar anviinda sig
av ldnsar ftir att minimera vattenmassan som piverkas av grumlingen. Speciellt rom
och yngel iir dock kiinsliga ftr grumling och diirftir rekommenderar fiskeribyrin att
muddring/utfyllnadsarbeten inte sker under maj minad, di lektid ftir virlekande fisk
infaller. Verksamhetens inverkan pi fi skbestindet och pi rekreationsmrij ligheterna
har minimerats genom reglering av den period under vilken anliiggningsarbetena f6r
utfiiras samt genom anviindning av skyddsgardiner i enlighet med 4 kap. 4 g

vattenlagen.

Verksamheten ftirorsakar viss milj<ifiirorening i form av buller. Omfattningen av
ftiroreningar i form av buller har begr?insats genom villkor om tidpunkt fiir
verksamhet samt riktviirden ftir maximal ljudnivi och det buller som verksamheten
alstrar bed<ims inte medfiira nigon betydande miljriftirorening i enlighet med 24 $
miljriskyddslagen.

I syfte att ftirebygga negativ milj<ipiverkan, i enlighet med 24 $ punkt e)
milj<iskyddslagen, ska arbetsomrfldet avgrdnsas och utmiirkas under byggandet s5 att

obeh<iri gas tilltriide till arb etsplatsen fiirhindras.

Verksamheten konstateras inte heller medftira nigon sidan vtisentlig oliigenhet som

avses i 4kap.3 $ vattenlagen. Verksamhetsut<ivaren svarar enligt 4-5 $$
milj<iskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen, oavsett givna villkor, fiir att miljri-

ftirorening fiirebyggs, undanrrijs och begriinsas och ftir att ftirsdmring av

vattenkvaliteten ftirhindras, si dven efter det att verksamheten avslutats i enlighet

med vad som sdgs i 34 $ miljdskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen. Fciretaget

bed<ims diirmed uppfylla kravet i 4 kap. 4 $ vattenlagen om att vattenfiiretag ska

utftiras och vattenfarlig verksamhet utrivas med minsta intring och oliigenhet fiir

andra allmiinna och enskilda intressen.

Med ovanstiende motiveringar finner AVtHttt grund ftir beviljande av tillstSnd ftir
miljdtillstind ftir utbyggnad av Mariaparken i Mariehamns 6stra Hamn.
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Avgift

F<ir detta tillstindsbeslut uppbiirs avgift i enlighet med punkt 14.2 i avgiftstaxa 2009
ftir Alands miljti- och hdlsoskyddsmyndighet, faststiilld av Alands landskapsregering
genom beslut nr 312 S10 /3 1.12.2008.

Muddring eller utfyllning av vattenomriden

omfattande mer dn 10 000 m3 ftr

Annonskostnad, delgivning ans<ikan

€ I 980,00
€ 257,66

Totalt *

* Annonskostnad fiir delgivning av beslutet tillkommer.

Bilagor

l. Arendehantering

2. Griinsviirden ftirvattenanvdndning

3. Griinsviirden ftirmarkanvdndning

4. Besvdrsanvisning

€2 237,66

Detta beslut har uppriittats i tvi likalydande exemplar. Ett exemplar siinds till
s<ikanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Alands miljri- och
hiilsoskyddsmyndighets iirendeakt.

Fcir Alands milj 6- och hiilso skyddsmyndi ghet,

Lk-rru#*h..n G-g .. @-
Ordfiirande Ulrika Karlsson FMragande Mats Westman
Pr<ivningsndmnden Vik miljriskyddsinspektor
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AnnNonHANTERTNG

Bilaga 1

Ansiikan

Arendet har inletts vid Alands miljo- och hiilsoskyddsmyndighet 15.04.2008.

Arendet har kompletterats 10.1 I .2008.

Delgivning av ansiikan

Ansrikan delgavs offentligt under tiden 16.02 .2009 - 09.03.2009 pi AMHM:s
anslagstavla. Delgivning gjordes ocksi genom annons i tidningen AtanA 8.02.2009.I
delgivningen framgick att vem som helst hade riitt att skriftligen yttra sig civer ansdkan
inom ovanniimnda tid.

Yttranden

lnga yttranden har inkommit under tiden fiir offentlig delgivning.

Utlitanden

ATUHU har begiirt och erhillit utlitande frin fiskeribyrin vid Alands landskapsregering
den 05.02.2009.

Bemiitande

S<ikanden har beretts tillfiille attyltra sig <iver sidant som tillftirts iirendet av annan iin
s<ikanden.

Delgivning av beslut

Tillstandsbeslutet s?inds till s<ikanden med mottagningsbevis. Beslutet delges

offentligt genom annons i tidningen Atana och genom anslag pi AVtUfrA:s anslags-

tavla. En kopia av beslutet finns framlagd vid AMHtrrt:s kansli till allmiinhetens
p6seende under delgivningstiden. Beslutet finns dven tillgiingligt pfr internet pi

myndighetens hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgir att

sakiigare kan anfiira besviir <iver beslutet hos Alands fiirvaltningsdomstol.



lirnne
Metaller

Arsenik
Blv
Kadmium
Koppar
Krom (tot.)
Kvicksilver
Nickel
Zink

Polyaromatiska kolvAten
benso(a)antrasen
chrysen
benso(k)fluoranten
benso(a)pyren
indeno( 1,2,3-cd)pyren
naftalen
fenantren
antrasen
fluoranten
benso(ghi)perylen

Total olja

DDT+DDE+DDD

Amne
PCB er (IUPAC nummer)

28
52
101
118
138
153
180

Tributyltenn

limne
dioxiner och furaner (PCDD och PCDF)

Griinsviirden ftir vattenanvdndni

Bilaga2
Avn-pn slog

Mariehamns stad_Mariaparken, 2008 - 1 083

mg/kgTS

15
40
0,5
50
O D

0,1
45
L70

0,03
1 r 1
012
0,3
0,6
0,01
0,05
0,01
0,3
0,8

50

0,01

FC/kCTS

1
1
4
4
4
4
4

3

ngWHO-TEQ&g
20



Bilaga 3
ANIH-Pn slog

Mariaparken, 2008-1 083Mariehamns stad-

KM - krinslig markanvAndning
MKM GV - mindre kdnslig markanviindning med grundvattenuttag
MKM - mindre ktinslig markanvdndning

Grdnsvirden fiirmarkanvAndning (mg/kgTS)

Amne KM MKM GV MKM
Arsenik
Blv
Kadmium
Kobolt
Koppar
Krom (III)
Krom (V])
Kvicksilver
Nickel
Vanadin
Zl;lk
Cyanider total
Cyanider fri
Summa fenol och kresol
Summa klorfenoler utan pentaklorfenol
Pentaklorfenol
Summa mono- och diklorbensen
Summa triklorbensener
Summa tetra- och pentaklorbensener
Hexaklorbeneen
Dibromklormetan
Bromdiklormetan
Koltetraklorid
Tri|tlormetan
Trildoreten
Tetrjldoreten
1,1,I-trikloretan
Diklormetan
Nitrotoluen (2,4-di)
PCB totalt
Dioxin, (TCDD-ekvivalenter)
Naftalen
Alifat C_5-C_8
Alifat C_8-C10
Alifat C10-C16
Alifat C16-C35
Summa Alifater C5-C16
Bensen
Summa toluen, etylbensen och xylen
Aromat C_8-C10
Aromat C10-C35
PAH Summa cancerogena
PAH iivriga
MTBE

10
t20
3
20
100
L20
4
2
25
100
250
25
0,8
4
0r5
0,25
4
1
0,3
0,015
1
0,4
0,18
1
0,3
o17
35
0,15
0,4
0,04
0,000025
10
40
80
100
100
100
0,02
20
25
20
712
10
t,2

10
300
t 2
100
200
250
15
8
200
200
700
180
3,5
15
o
D
15
10
2
2
4
2
0,8
o
rr5
3
100
0,6
3,5
1,5
0,0002
40
150
400
500
1000
500
0,1
60
60
40
15
15
D

30
300
L2
250
200
250
18
10
200
200
700
200
8
15
5
5
15
10
2
t

40
4
1
8
8
60
100
t2
20
1,8
0,0002
40
200
400
500
1000
500
o,'l
60
60
40
15
15
40
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B e sviirs my ndig h et o c h b e sviirst id
Over Alands miljO- och h?ilsoskyddsmyndighet beslut kan besvtir anfiiras hos
Alands fiirvaltningsdomstol. Besviir ska anforas inom 30 dagar frfln att beslutet
delgivits. Di besvdrstiden berIknas ska den dag di delgivning sker inte
medriiknas.

B e sv iirs s kriftens inneh dll o ch un ders krift
Av besvlrsskriften ska framg6:
- iindringssdkandens namn, hemkommun, postadress och telefonnufiuner,
- vilket beslut besvtiret gtiller,
- till vilka delar av beslutet iindring sdks och vilka dndringar som yrkas,
- de grunder pi vilka iindring yrkas.

Om det iir en laglig representant eller ett ombud som ft)r iindringssdkandens talan,
eller om besviirsskriften har uppgjorts av nigon annan, ska ocksi dennes namn
och hemkommun uppges i besv?irsskriften. Besviirsskriften ska undertecknas av
dndringssdkanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.

B ilogor till b esv iirs s krifte n
Till besv2irsskriften ska beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom ska de
handlingar som iindringssdkanden iberopar till stdd ftir sina yrkanden bifogas.
Ombud ska bifoga en fullmakt till besviirsskriften om inte huvudmannen har
befullmtiktigat honom muntligen hos besviirsmyndigheten.

B esviirs s kriften s ka liimnos till:
Mottagare: Alands fiirvaltningsdomstol
Postadress: Pb 31, AX-22101 Mariehamn
Besdksadress: Torggatan 16, Mariehamn
E-post:
Telefon:

aland.fd@om.fi
010-3650265

ALANDS MILJO. ocH HALSoSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Nonagatm 17, AX-22100 Marieham

Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax

www.miljohalsoskydd.ax


