
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt 
Fax. (018) 16595 
 Ärendenummer 
 MPN-00-91 
 
 Beslutsdatum 
 04.10.2005 

 Postningsdag 
 04.10.2005 

Sökanden 
Andelslaget Bocknäs Vatten  
Kvarnbo 
22430 Saltvik 

Ärende 
Bocknäs Vatten ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapsslagen om miljöskydd 
och miljötillstånd (30/2001), nedan miljöskyddslagen, samt enligt 6 kap. 16 § punkterna 
b), c) och d) i vattenlagen för landskapet Åland (61/1996), nedan vattenlagen. 

Ansökan avser tillstånd till årligt uttag av 300.000 m3 vatten för hushållsändamål ur 
Lavsböle träsk och vidhängande sjösystem innefattande Långsjön, Åsgårda träsk och 
Kvarnbo träsk i Saltviks kommun. 

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 29.06.2000.  

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Andelslaget 
Bocknäs Vatten tillstånd till uttag av vatten för samhällets behov ur Lavsböle träsk i 
Saltviks kommun.  

Ersättningar 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § 
vattenlagen och anser att nedanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte 
kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättningsyrkanden enligt 7 kap. 
4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Giltighet 
Tillståndet gäller till och med 31.12.2016. Inkommer ansökan om förnyat tillstånd till 
miljöprövningsnämnden innan 30.06.2016 gäller dock tillståndet tills dess att beslut om 
ansökan om förnyat tillstånd vunnit laga kraft.  
 
Tillståndet kan omprövas av Ålands miljöprövningsnämnd om vattenmängden inte 
räcker till för alla som kan ges rätt att ta vatten ur Lavsböle träsk och vidhängande 
sjösystem innefattande Långsjön, Åsgårda träsk, och Kvarnbo träsk. 

Tillståndsinnehavaren skall inkomma med en ansökan om granskning och revidering av 
tillståndsvillkor senast 30.06.2010. Om ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte 
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görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. 
miljöskyddslagen. 

Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse  
Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende.  
Den miljöberättelse som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i 
landskapsförordningen om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar (10/2000) 
finns i beslutstexten. 

Villkor 

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

1. Tillstånd ges till uttag av maximalt 300.000 m3 råvatten per år ur Lavsböle träsk. 
Under perioder utan tillflöde till täkten får uttaget inte överskrida 800 m3 per dygn. 

2. Sänkningsgräns 17,00 m N60 vilket motsvarar – 0,23 m enligt lokalt höjdsystem, dvs 
enligt pegeln vid Vattenverket.  

3. Vattennivån i Lavsböle träsk, Långsjön, Åsgårda träsk och Kvarnbo träsk skall 
kontrolleras genom fast monterad och avvägd pegel. Vattennivån i Lavsböle träsk 
skall mätas och journalföras minst en gång per vecka under perioden maj till 
september och minst en gång varannan vecka under övrig tid då sjön är isfri. 
Vattennivån i övriga ovannämnda sjöar skall mätas och journalföras minst en gång 
varannan vecka under den tid då sjöarna är isfria. 

4. Vid anläggningarna får endast sådana medel och kemikalier användas som är tillåtna 
enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar 
om kemikalier. Alla kemikalier som används inom verksamheten skall anmälas till 
kemikalieövervakningen vid hälsonämnden och tillsynsmyndigheten vid Ålands 
landskapsregering. 
Alla kemikalier som lagras i verksamheten skall förvaras invallat inomhus eller i ett 
skilt, ändamålsenligt, låst utrymme eller i ett lagenligt märkt och låst skåp i utrymme 
utan golvbrunn så att de inte riskerar att förorena miljön eller orsaka sanitär olägenhet 
utöver deras faktiska användningsområden. 

5. Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan och 
landskapslag (1981:3) om renhållning samt skötas så att miljöförorening förhindras. 
Rester av miljöfarliga kemikalier samt deras förpackningar skall lämnas till godkänd 
mottagare av farligt avfall. 

6. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och 
anordningar. Tillståndshavaren skall också hålla en driftjournal för verksamheten. 
Driftjournalen skall finnas på anläggningen och uppvisas på begäran av 
inspektionspersonal. I driftjournalen skall de vanliga driftsrutinerna och de viktigaste 
processtekniska parametrarna antecknas så som mängden uttaget råvatten, upplagrade 
mängder kemikalier, kemikalieåtgång, provtagning och provtagningsresultat, alla 
skötsel- och underhållsåtgärder, olyckor, larm samt vad larmet gällde och av vem och 
hur det åtgärdades samt en bedömning av eventuella utsläpp av kemikalier.  

7. Tillståndshavaren skall kontrollera och följa upp företagets verkningar på 
vattenkvaliteten och vattenståndet i täkten enligt befintligt egenkontrollprogram. 
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Resultatet av undersökningarna skall sändas till tillsynsmyndigheten vid Ålands 
landskapsregering, samt skall på begäran uppvisas för dem vars rätt eller fördel de 
kan beröra. 

8. Tillståndshavaren skall lämna årsrapport för verksamheten till tillsynsmyndigheten 
före utgången av februari månad påföljande år. Årsrapporten skall bl a innehålla 
relevanta uppgifter ur driftjournalen avseende råvattenuttag, resultat av 
provtagningar, kemikalieförbrukning, vattennivåer i täkten uppgifter om eventuella 
driftstörningar och olyckor som orsakat utsläpp till miljön samt i övrigt vad som 
föreskrivs av tillsynsmyndigheten. Uppgifter om kemikalieförbrukning och 
vattenkvalitet skall också rapporteras till Hälsonämnden. 

9. Tillståndshavaren skall utföra undersökning av Lavsböle träsks tröskelområde och 
fastställa tröskelnivån samt övervaka flödesriktningen i diket mellan Kvarnbo träsk 
och Lavsböle träsk. Undersökning av tröskelområdet samt övervakning av 
flödesriktningen skall inledas senast inom ett år från det att detta beslut vunnit laga 
kraft. Utredningarna skall bifogas ansökan om revidering av tillståndsvillkor. 

10. Tillståndsinnehavaren skall tillse att tillsyndmyndigheten har aktuella 
kontaktuppgifter till den som sköter uppgifter enligt ovanstående villkor. 

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

Beslutsmotivering 
Andelslaget Bocknäs Vatten är Ålands näst största leverantör av vatten och försörjer ca. 
1400 hushåll med vatten, dvs. ca. 15 % av Ålands befolkning. Bolaget har ett 
samarbetsavtal med Ålands Vatten om att bistå varandra i händelse av driftproblem och 
planerade avstängningar. Bocknäs Vatten har verkat sedan 1964 och är organiserat på ett 
sådant sätt som är tillräckligt och trovärdigt för skötsel av verksamheten. 
Verksamhetsutövaren besitter den sakkunskap och konsekvensmedvetenhet som krävs 
enligt 7 § miljöskyddslagen. Sökanden har även genom att tillställa 
miljöprövningsnämnden resultat och balansräkning för år 2004 uppvisat tillräcklig 
solvens för verksamhet av ifrågavarande karaktär och därmed uppfyller 
verksamhetsutövaren förutsättningar för tillstånd enligt 23 § miljöskyddslagen. 

Verksamheten, beaktat givna tillståndsvillkor, leder inte till olägenhet för människors 
hälsa, fara för betydande miljöförorening, förorening av marken, försämring av 
naturförhållanden, äventyrande av vattenförsörjningen eller något annat allmänt sett 
viktigt användningsområde. 

Miljöprövningsnämnden konstaterar att andelslagets verksamhet utgör ett vattenföretag 
och att det utförs och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och 
enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden konstaterar vidare att bolagets verksamhet 
inte leder till väsentlig olägenhet, inte är menligt för fiske, samfärdsel och rekreation eller 
omöjliggör andra pågående eller framtida vattenföretag i området. Området är inte heller 
föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap, 4 § samma lag. Företaget 
innebär ingen ny eller ändrad markanvändning. Miljöprövningsnämnden konstaterar 
därför att företaget inte försvårar uppfyllandet av de särskilda kvalitetsnormerna i 5 kap. 
9 § eller andra krav för vattenkvalitet som avses i 5 kapitlet vattenlagen. Företaget har 
inte bedömts ha några effekter på vattenmiljön av betydelse. 

Rätten att utföra vattenföretag förutsätter enligt 2 kap. 2 § vattenlagen rätt eller rådighet 
över vattnet. Enligt 2 kap. 7 § samma lag har var och en rätt till vattentäkt på 
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vattenområde för hem- och boskapshushållning om det kan ske utan att annans mark 
orättmätigt beträds och utan att områdets ägare eller annan förorsakas men eller störning. 
Enligt 3 kap. 16 § i vattenlagen kan den som inte råder över vatten beviljas rätt till 
ytvattentäkt på annans vattenområde förutsatt att det inte omöjliggör för ägaren av 
vattenområdet att använda vattnet på samma sätt som den som begärt rätten. 
Andelslagets täkt av råvatten är ändamålsenligt för att tillgodose tillgång på vatten för 
samhällets behov. Därtill anser nämnden att andelslagets täkt inte omöjliggör för 
vattenägare att nyttja Lavsböle träsk för vattentäkt som svarar mot ägarens behov.  

I syfte att skydda vattenmiljö och miljö ställs villkor för verksamheten om förebyggande 
av förorening, tillsyn och egenkontroll samt villkor för vattenuttag genom begränsning av 
volym och fastställande av lägsta tillåtna uttagsnivå.  

Ålands miljöprövningsnämnd har i sin behandling granskat miljötillståndsansökan, 
beaktat inkomna utlåtanden och yttranden samt förutsättningarna för beviljande av 
tillstånd. I avgörandet har miljöprövningsnämnden beaktat vad som bestämts om skydd 
av allmänna och enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden har också beaktat 
naturvårdslagen och finner att tillståndshavarens verksamhet inte leder till långsiktig 
minskning av naturresurserna eller den biologiska mångfalden.  

Miljöprövningsnämnden konstaterar att förutsättningar för tillstånd föreligger både enligt 
6 kap. 4 § vattenlagen och enligt 22 - 24 § miljöskyddslagen. För verksamheten har dock 
ställts villkor med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen i syfte att minimera verkningar 
på miljön. Miljöprövningsnämnden beviljar därmed Andelslaget Bocknäs Vatten tillstånd 
till uttag av vatten för samhällets behov ur Lavsböle träsk i Saltviks kommun.  

Grunderna för villkor utöver 25 – 26 §§ miljöskyddslagen är följande: 

Villkor 1 vattenlagen (61/1996) 4 kap. 1 och 4 §§  
 2 vattenlagen (61/1996) 4 kap. 1 och 4 §§ 
 11 miljöskyddslagen (30/2001) 52§ 
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Tillämpade lagrum 
Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3, 4-7 §§, 9 §, 11 §, 22-26 §§, 28 § 
och 52 §. 
Vattenlag för landskapet Åland (61/1996) 1 kap. 1 § och 3 §, 2 kap. 2 § och 7 §, 3 kap. 
16 §, 4 kap. 1-5 §§, 5 kap. 1 § 1 mom., 3, 4 och 9 §§, 6 kap. 1, 4, 5, 16, och 23 §§, 7 kap. 
4, 6 och 8 §§, 12 kap. 1 och 3 §§. 
Landskapsförordning om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar (10/2000) 2 
och 5 § 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga: 
 
Miljötillståndsärende anhängigt före 31.12.2001  €   134,55 

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 miljöprövningsnämnd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Mikael Stjärnfelt 
Ordförande   Föredragande
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ÄRENDEHANTERING 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan har kungjorts under tiden 13.05.2002 – 03.06.2002 samt under tiden  
22.8.2005 – 12.09.2005 på Saltviks kommuns samt Ålands landskapsregerings 
anslagstavlor. Kungörelsen fanns införd i tidningarna Åland den 10 maj 2002 och den 19 
augusti 2005 samt i tidningen Nya Åland den 13 maj 2002 och den 19 augusti 2005. I 
kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan 
inom ovannämnda tid. 

Yttranden 

Ett yttrande har inkommit under kungörelsetiden 13.05.2002 – 03.06.2002. 

Inga yttranden har inkommit under kungörelsetiden 22.8.2005 – 12.09.2005.  

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Ålands landskapsregering, inkom 12.06.2002 samt 16.06.2005 

• Saltviks kommun, inkom 20.06.2002 samt 03.06.2005. 

• Hälsonämnden, Ålands hälso- och sjukvård, inkom 10.06.2005 

Förklaring 
Sökanden har avböjt att inkomma med förklaring till inkomna utlåtanden. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Saltviks kommuns samt 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 miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.aland.fi. 
I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos 
Ålands förvaltningsdomstol. 

Arkiverade dokument 
Följande dokument arkiveras på miljöprövningsnämndens kansli: 

1. Sökandens ansökan 
2. Yttranden och utlåtanden 
3. Övriga ärendehandlingar 
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BESVÄRSANVISNING 

 
Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare 
hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet 
delgavs ändringssökanden. 
 
En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som 
postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.   
 
Av besvärsskriften skall framgå 
- ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer, 
- vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka 

ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anförs. 

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för  
ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall 
också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften. 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga 
representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften. 

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom 
skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, 
om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
Besvärsskriften skall lämnas till:  
 

Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol 
Torggatan 16 
Mariehamn 
 

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31  
22101 MARIEHAMN 

 
Telefon:  (010) 3650265 

 
 

 


