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 MILJÖTILLSTÅND  
 
 Beslutsnummer Diarienummer 
 ÅMH-Pn 29/08 2008-0397 
 Beslutsdatum  
 27.08.2008  
  

Sökanden 
Sjöfartsverkets sydvästra Finlands farledsenhet 
PB 351 
20101 Åbo 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för fördjupning av farleden Utö-Nådendal inom Kökar 
kommun. 
 
Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  

- 11 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (nedan 
miljöskyddslagen), 

- 1 §, samt bilaga 1, punkt 1e) landskapsförordning (2001:35) om miljöskydd 
och miljötillstånd (nedan miljöskyddsförordningen). 

Beslut 

Miljötillstånd 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § 
miljöskyddslagen Sjöfartsverkets sydvästra Finlands farledsenhet miljötillstånd för 
fördjupning av farleden Utö-Nådendal inom Kökar kommun från djupgående 13,0 
meter till 15,3 meter. 
 

Ersättning 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har prövat frågan om ersättnings-
skyldighet enligt 7 kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten beslutar att i tillståndet givna 
tillståndsvillkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan 
ersättningsgill skada som avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 
 

Giltighet 
Anläggningsarbetena skall vara utförda senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga 
kraft. 
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Villkor 
Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 
§§ i miljöskyddslagen och 6 kap 23 § i vattenlagen. 
 
  

1) Arbetet skall utföras helgfria vardagar mellan klockan 07:00-22:00 samt 
helgfria lördagar mellan 07:00-20:00 under perioden 1 oktober till 15 april. 
4 kap. 4 § vattenlagen och 25 § punkt 5 miljöskyddslagen 
 

2) För att trygga säkerheten vid sprängningsarbetet skall befintlig lagstiftning 
följas. 
6 § miljöskyddslagen 
 

3) Allmänheten bör på tillbörligt sätt förvarnas om vattenföretaget väsentligt 
kan påverka möjligheten till rekreation i området.  
4 kap. 4 § vattenlagen 

   
4) Tillståndshavaren skall i god tid innan arbetet påbörjas informera 

trafikövervakningsstationen (VTS-station) i Parnäs (Nagu) och Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet om tidpunkt för utförandet av arbetet.  
41 § miljöskyddslagen 

  
5) Farledsarbetet skall utföras på ett sådant sätt att vrak eller andra skyddsvärda 

lämningar inte påverkas eller skadas. Om fynd av detta slag påträffas skall 
arbetet omedelbart avbrytas och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
underrättas. 
25 § punkt 5 miljöskyddslagen 

 
6) Muddringsarbetet skall utföras med minsta möjliga intrång och olägenhet för 

allmänna och enskilda intressen.  
4 kap. 4 § vattenlagen och 4 § miljöskyddslagen  

  

Miljökonsekvensbedömning 
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 miljökonsekvensbedömning. 

 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser fördjupning av farleden Utö-Nådendal inom Kökar kommun från 
nuvarande djup 13,0 meter till 15,3 meter. Vattenföretaget utgör en del av en större 
projekthelhet vars syfte är att förbättra möjligheterna för större tankfartyg (105 000 
dwt) att trafikera farleden. Arbetet utförs så att en undervattengrynna med en area 
och volym på c. 2000 m2 resp. c. 1800 m3 avlägsnas genom sprängning varpå den 
sprängsten som uppstår muddras med grävmudderverk upp på en pråm. 
Muddermassorna dumpas sedan i en sänka på bottnen i farleden. Undervatten-
grynnan ligger 1900 meter öster om Kalkskobben i Hellsö by och 2100 meter väster 
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om Österskär by i Korpo kommun.  Muddermassorna dumpas på 70 meters djup 500 
meter norr om undervattengrynnan. 
 
Avlägsnandet av undervattengrynnan, muddringen av sprängsten (och sediment) och 
dumpningen av muddermassorna kommer att i viss mån orsaka uppslamning av 
bottensediment vilket tillfälligt försämrar vattenmiljön i området. Därtill kan den 
tryckvåg som uppstår genom sprängningen förorsaka lokal fiskdöd. Övriga 
miljöeffekter är buller och potentiellt inskränkta möjligheter för rekreation och 
samfärdsel vid tidpunkten för utförandet av vattenföretaget. Yrkesfiske bedrivs inte i 
området. 
 
Vattenföretaget kan med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren 
förverkligas i enlighet med miljöskyddslagen och övrig lagstiftning som nämns i 11 
§ i samma lag. Vid tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna 
beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem. För verksamheten 
har fastställts villkor som förhindrar, förebygger och begränsar störningar samt 
minskar företagets negativa inverkan på enskilda och allmänna intressen. Vid 
fastställandet av dessa villkor har nyttan av de föreskriva åtgärderna vägts mot 
kostnaderna för sådana åtgärder. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
konstaterar att förutsättningarna, med beaktande av givna tillståndsvillkor, för 
tillstånd avseende verksamheten i 22 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Vid prövning 
av förutsättningarna enligt denna bestämmelse har beaktats den totala inverkan 
verksamheten kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra.  
 
Med iakttagande av de i tillståndet angivna tillståndsvillkoren bedöms 
verksamhetens inverkan på fiskbestånd, samfärdsel, rekreationsmöjligheter och 
kulturvärden vara minsta möjliga. Företaget bedöms därför uppfylla kravet i 4 kap. 4 
§ vattenlagen rörande andra allmänna och enskilda intressen. Vattenområdet där 
vattenföretaget utförs utgör inget vattenskyddsområde enligt 5 kap. 3 § i vattenlagen 
och området är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 
vattenlagens 5 kap. 4 §. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar därför 
att företaget inte försvårar uppfyllandet av de särskilda kvalitetsnormerna i 5 kap. 9 
§ eller andra krav på vattenkvalitet som avses i 5 kapitlet vattenlagen. I beslutet har 
även beaktats bestämmelserna i LL (1998:82) om naturvård. 
 
Vattenförtaget utförs i farled (för handelssjöfart) till vilken sjöfartsverket har 
besittningsrätt. Eftersom besittningsrätt i vattenlagens 2 kap. 3 § 2 mom. jämställs 
med ägare till fastighet krävs inte vattenägares samtycke (rådighet) för 
genomförande av vattenföretaget. 
 
Sökanden har genom sin ansökan visat att de förutsättningar för tillstånd avseende 
verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap och solvens som anges i 23 § 
miljöskyddslagen är uppfyllda.  
 
Med ovanstående motivering konstaterar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
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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Tillämpade lagrum 
LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 4-7, 11, 22-26, 28, 41 §§ 
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 2 kap. 3 §, 4 kap. 1, 4 §§, 5 kap. 3, 4, 9 
§§, 6 kap. 23 §, 7 kap 8 §. 
 

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. 
 
Muddring <2000 m3 € 495,00 
Annonskostnad Ålandstidningen € 338,55 
Totalt* € 833,55 
 
*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. 
 
 
 
   
 
 
Ordförande Ulrika Karlsson  Föredragande Robert Sundström  
Prövningsnämnden Tillf. miljöhandläggare 
    
 



ÅMH-Pn 29/08, 27.08.2008  

 

ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 19 februari 2008. 

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 15 juli - 5 augusti 2008 på Kökar kommuns samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Delgivning gjordes också genom annons i 
Ålandstidningen den 15 juli. Av delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att 
skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inga yttranden har inkommit under delgivningen. 

Utlåtanden 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har inte begärt in utlåtanden.  

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 Kökar kommuns och Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet respektive 
Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt på internet 
på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. Av 
delgivningen framgår att sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands 
förvaltningsdomstol. 


