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 MILJÖTILLSTÅND  
 
 Beslut nummer Diarienummer 
 ÅMH-Pn 35/08 2008-0199 
 Beslutsdatum  
 24.9.2008  

  

Sökanden 
Sjöbodskogens stugor 
Eckerövägen 252 
22270 Eckerö 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för avloppsanläggning för stugby i Överby, Eckerö.  

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  
- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), 
- 6 kap. 20 § punkt c) i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen), 

Ärendet har inletts vid Ålands miljöprövningsnämnd 26.2.2007 med ärendenummer 
MPN-07-10. Ärendet har genom 5 § landskapslag (2007:129) om införande av 
lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands 
miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 1.1.2008. 

Beslut 

Miljötillstånd 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen 
Sjöbodskogens stugor miljötillstånd för verksamhet avseende avloppsanläggning för 
stugby på fastighet Sjöbodskogen 5:35 i Överby, Eckerö. 

Giltighet 

Tillståndet gäller till och med 31.12.2018. Inkommer ansökan om förnyat tillstånd till 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan 1.7.2018 gäller dock tillståndet tills dess 
att beslut om ansökan om förnyat tillstånd vunnit laga kraft.  

Ersättning 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 
§ vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor utgör sådant 
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skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för 
ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Miljökonsekvensbedömning 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvens-
bedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljö-
konsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvens-
bedömning. 

Villkor 

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ 
miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen: 

1. Mätutrustning skall finnas så att totalflöde per år kan avläsas eller beräknas. 

2. Andra kemikalier än hushållskemikalier får inte tillföras avloppssystemet. 
Användning av fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel bör eftersträvas.  

3. Gråvatteninfiltrationernas avskiljar- och infiltrationsbrunnar skall slamtömmas minst 
en gång per år eller oftare då behov finns. Tömning skall företrädesvis ske under 
hösten då säsongen avslutas.  

4. Tillståndshavaren skall se till att det slam som uppkommer i verksamheten håller 
sådan kvalitet att efterföljande slamhantering inte påverkas negativ eller att slammets 
användbarhet reduceras. Slammet skall hanteras så att det inte orsakar förorening av 
vatten eller miljö. Hanteringen skall ske i en av Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet godkänd anläggning. 

5. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och 
anordningar. Tillståndshavaren skall föra driftjournal. Journalen skall finnas 
tillgänglig vid anläggningen och uppvisas på begäran av inspektionspersonal. I 
driftjournalen skall antecknas mängden avloppsvatten som renats i anläggningen 
samt slamtömningar med datum, mängd och mottagare. Vidare skall kontroller och 
eventuella underhållsåtgärder av anläggningen antecknas. Eventuella problem skall 
antecknas i driftjournalen samt när och hur de åtgärdats och av vem. 

6. Vid avslutande av verksamhet skall meddelande om avveckling göras till 
tillsynsmyndigheten. 

Beslutsmotiveringar 
Sjöbodskogens stugor ansöker om miljötillstånd för befintliga avloppsanläggningar på 
fastighet Sjöbodskogen 5:35, i Överby, Eckerö kommun. Verksamheten omfattar 
uthyrningsstugor med en avloppsvattenbelastning motsvarande 40 personekvivalenter. 
Stugorna har kök, dusch och wc men saknar t. ex. tvätt- och diskmaskin. 
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Verksamhetstiden är huvudsakligen april till oktober. Samtliga stugor har system med 
slutna tankar för svartvatten med volymen fem kubikmeter vardera. Av dessa sex stugor 
har två stycken helt slutet avlopp med både svart- och gråvatten till tank. Övriga fyra 
stugor har kombinerad rens- och infiltrationsbrunn för gråvatten. Rens- och 
infiltrationsbrunnarna består av betongringar nedsatta i sand och delvis fyllda med sand 
och grus. Brunnarna slamsuges på hösten efter varje säsong tillsammans med tömning av 
slutna tankar. Tekniken med separering av svart- och gråvatten med slutet system för 
svartvatten anses generellt avskilja ca. 75 - 90 % av fosforn, ca. 90 % av kvävet och 
största delen av förekommande smittämnen. Gråvattnet innehåller normalt relativt lite 
smittämnen, 75 % av syreförbrukande ämnen, ca. 10 % av kvävet, 10 - 25 % av fosforn 
beroende på vilka tvätt- och rengöringsmedel som används. Därmed bör fosfatfria tvätt- 
och rengöringsmedel eftersträvas i möjligaste mån för att minska fosforbelastningen i 
gråvattnet.  

Enligt sökanden har befintliga anläggningar fungerat bra och har aldrig föranlett någon 
luktstörning. Terrängen runt infiltrationsbrunnarna uppvisar ingen sådan växtlighet som 
är typisk för övergödning och näringsläckage. Infiltrationsbrunnarna ligger högt i 
terrängen med stort avstånd från saltsjön och tre av dem innanför en bergtröskel. 

Myndigheten konstaterar att verksamheten utgör vattenfarlig verksamhet men bedömer 
att verksamheten utförs och utövas så att vattenmiljön skadas så lite som möjligt och 
hålls i så naturligt skick som möjligt. Verksamheten utförs också med minsta intrång och 
olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen. Verksamheten strider inte mot 
sådana planer som avses i 4 kap. 5 § vattenlagen eller 8 § 2 mom. punkt 2) 
miljöskyddslagen. För området finns inte uppfört några kvalitetsnormer eller andra krav 
för vattenkvalitet i enlighet med 5 kapitlet vattenlagen. 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har granskat miljötillståndsansökan samt 
förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I beslutet har även beaktats bestämmelserna 
i landskapslag (1998:82) om naturvård samt vad som övrigt bestämts för att trygga 
allmänna och enskilda intressen. 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet finner med ovanstående motiveringar att 
ansökan med iakttagande av givna tillståndsvillkor uppfyller förutsättningar för tillstånd 
enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen och beviljar därmed 
miljötillstånd för den ansökta verksamheten.  
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Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 14.2 i taxa för Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet, godkänd av Ålands landskapsregering genom beslut 
nr 30/2007. 
 
Avloppsreningverk 20 - 100 pe € 589
Annonskostnad, delgivning ansökan € 338,55
Totalt * € 927,55
 
* 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 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets 
ärendeakt. 
 
 
 
 
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Ulrika Karlsson Föredragande Mikael Stjärnfelt 
Prövningsnämnden Miljöhandläggare 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan har inkommit till Ålands miljöprövningsnämnd 26.2.2007. Ansökan har med 
anledning av 5 § landskapslag (2007:129) om införande av lagstiftningen om Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet överförts från Ålands miljöprövningsnämnd till 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 1.1.2008. 
 

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 28.7.2008 - 18.8.2008 på Eckerö kommuns samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Delgivning gjordes också genom annons i 
tidningen Åland 26.7.2008. 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 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har inte begärt utlåtande:  

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 på Eckerö kommuns, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna 
tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet, Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighets kansli och vid Ålands landskapsregerings registratorskansli. 
Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare 
kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 


