
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND                                       BESLUT 
Norragatan 17 
22 100 Mariehamn 
Tel.nr. (018) 528600 växel 
Fax.nr. (018) 528601 
 Ärendenummer 
 MPN-07-11 

 Beslutsdatum 
 29.08.2007 

 Postningsdag 
                                     30.08.2007 
  

Sökanden 
Byggnadskommittén för samordnad avloppslösning 
Hammarlands kommun 
Klockarvägen 3 
22240 Hammarland 

Ärende 
Ansökan avser miljötillstånd för nedläggning av avloppsledning i Torpfjärden, 
Jomala. 
  
Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt: 

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

- 6 kap, 16 § vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen) 
 
Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 28.02.2007 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen 
byggnadskommittén för samordnad avloppslösning, miljötillstånd för nedläggning av 
avloppsledning i Torpfjärden, Jomala (se bilaga 2).   

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap, 8 § 
vattenlagen. Nämnden konstaterar 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 
Tillståndet gäller tillsvidare.  
 
Anläggningsarbetet skall vara utfört senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

LS
Här kan i vissa fall anges mindre, men aldrig mer än vad sökanden har ansökt om.
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Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 
26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 23 och 28 §§ vattenlagen. 

 
1. Vattenpåverkande arbete får inte ske under perioden mellan 1 april och 30 

september. 
 
2. Nedläggningsarbetena av avloppsledning och landfästen får utföras helgfria 

vardagar mellan klockan 07.00 - 22.00 samt helgfria lördagar mellan 07.00 - 
20.00. Arbetet får dock pågå endast till 20.00 vardag före helg. 

 
3. Alla arbetena skall utföras med minsta möjliga påverkan på miljön och andra 

allmänna och enskilda intressen. Alla områden som berörs skall så långt som 
möjligt återställas i ursprungligt skick. För att minimera grumlingseffekterna 
skall tiden mellan grävning av ledningsdike och återfyllnad minimeras. 

 
4. För att förhindra spridning av muddringseffekter skall geomembran användas 

för att avskärma Torpfjärden från Bursfjärden. Membranen skall installeras 
innan anläggningsarbetena inleds och skall lämnas kvar tills grumling upphört 
och siktdjupet har återställts. 

 
5. I samband med nedläggningsarbetena skall nödvändiga åtgärder vidtas för att 

möjliggöra besiktning av avloppsledningen i avseende på läckage. 
 
6. Tillståndshavaren skall vid behov eller minst vart 5 år ombesörja och 

dokumentera besiktning av avloppsledningen. Besiktningsprotokoll skall 
tillställas tillsynsmyndigheten inom en månad från utförd besiktning. 

 
7. Sedan anläggningsarbetena slutförts skall därom inom 60 dagar skriftligen 

meddelas tillsynsmyndigheten. Till meddelandet skall fogas en karta som 
utvisar avloppsledningens slutgiltiga läge, en längdsnittsritning samt en 
utredning om hur avloppsledningen utmärkts. 

 
8. Vid utbyte eller avlägsnande av avloppsledning skall tillämpliga delar av 

tillståndsvillkoren följas. Meddelande om utbyte eller avlägsnande skall göras 
till tillsynsmyndigheten.  

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

Beslutsmotiveringar 
Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som 
anförts i ärendet samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I avgörandet har 
miljöprövningsnämnden även beaktat bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård 
samt vad som övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.  
 



Beslut MPN-07-11, 29.08.2007  3 (4) 
 

Miljöprövningsnämnden finner med nedanstående motiveringar att sökanden med 
iakttagande av de givna tillståndsvillkoren uppfyller förutsättningarna för tillstånd 
enligt 24 § miljöskyddslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen. Nämnden finner vidare att 
sökanden är tillräckligt organiserad för en trovärdig skötsel samt innehar tillräcklig 
sakkunskap för verksamheten enligt 23 § miljöskyddslagen. Åtgärden utgör ett 
vattenföretag i vattenlagens mening och förutsätter därmed rådighet över vattnet. 
Sökandes rådighet över vattnet har visats genom avtal om rätt till användning av 
ledningsområde. Avloppsledningens tilltänkta sträckning finns bifogad i bilaga 2. 
Miljöprövningsnämnden konstaterar därav att förutsättningarna för tillstånd enligt 2 
kap. 2 § vattenlagen är uppfyllt.  
 
Utläggningen av avloppsledningen, som är ett led i den samordnade 
avloppshanteringen för Jomala och Hammarlands kommun, kommer att ske i 
Torpfjärden, Jomala. Torpfjärden är en invallad och grund havsvik med vassbevuxna 
stränder. Området där avloppsledningen skall dras är mycket grunt och är tidvis till 
stora delar uttorkat. Områdets botten domineras av dy med enbart lite vegetation. För 
att erhålla ett tillräckligt djup på avloppsledningen kommer man att gräva ner 
ledningen 1,4 meter under botten på Torpfjärden. Ledningsdiket, som skall återfyllas i 
sin helhet, kommer att få en bredd på 0,8 - 1,0 meter beroende på förhållandena längs 
ledningsdragningen. Avloppsledningen kommer att sänkas ned i diket med vikter 
monterade på ledningen.  
 
Provtagningar på sjöbotten har utförts vid tre olika provpunkter längs med den 
tilltänkta avloppsledningslinjen. Analysresultaten understiger gränsvärden för 
vattenanvändning enligt Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och 
muddermassor. I samband med nedläggningsarbetena uppstår uppgrumling av 
sedimenten och därför skall geomembran användas för att begränsa risken för 
spridning av uppgrumlat sediment och näringsämnen till omgivande vattenmassor. 
Användande av geomembran är en sådan skyddsåtgärd som avses i 4 kap. 7 § 
vattenlagen som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa risk för 
försämring av vattenkvaliteten. Nämnden anser att vattenföretaget inte långsiktigt 
kommer att inverka negativt på vattenkvaliteten utan endast tillfällig i samband med 
nedläggningsarbetena.  
 
Området där verksamheten utövas utgör inget vattenskyddsområde enligt 5 kap 3 § i 
vattenlagen. Givet att tillståndsinnehavaren iakttar övriga försiktighetskrav som anges 
i tillståndsvillkoren, förorsakar företaget inte utsläpp i vare sig vattenområdet som 
sådant eller i dess tillrinningsområde, som leder till ökad övergödning. 
Miljöprövningsnämnden konstaterar därför att företaget inte försvårar uppfyllandet av 
5 kap. 9 § vattenlagen eller andra krav för vattenkvalitet som avses i 5 kap. 
vattenlagen.  
 
Vid eventuellt utbyte eller avlägsnande av avloppsledning skall tillämpliga delar av 
tillståndsvillkoren följas. Detta gäller inte en väsentlig utvidgning eller ändring av 
verksamhet i enighet med 12 § miljöskyddslagen, då nytt tillstånd skall sökas.  
 
Miljöprövningsnämnden konstaterar att förutsättningarna för tillstånd avseende 
verksamheten i 22 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Vid prövning av 
förutsättningarna i denna bestämmelse har beaktats den totala inverkan verksamheten 
kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra. Med iakttagande av de i tillståndet 
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angivna tillståndsvillkoren bedöms verksamhetens inverkan på fiskbeståndet och på 
rekreationsmöjligheterna ha minimerats genom reglering av den period under vilken 
anläggningsarbetena får utföras. Genom föreskrivande av vissa tidpunkter på dygnet 
under vilka verksamheten får bedrivas bedöms det buller som verksamheten alstrar 
inte medföra någon betydande miljöförorening. Företaget bedöms därmed uppfylla 
kravet i 4 kap. 4 § vattenlagen om att vattenföretag skall utföras och vattenfarlig 
verksamhet utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda 
intressen. Anläggandet medför inga sådana utsläpp av grundvattenfarliga eller 
ytvattenfarliga ämnen som avses i 4 kap. 8 och 8a §§. Verksamheten bedöms inte 
heller leda till sådan väsentlig olägenhet som avses i 4 kap. 3 § vattenlagen.  
 
Med ovanstående motiveringar finner miljöprövningsnämnden grund för beviljande 
av tillstånd för nedläggning av avloppsledning i Torpfjärden, Jomala. 

Tillämpade lagrum 

 LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd: 1-2, 4-5, 7, 9, 11, 22-26, 28 
§§ 

 Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland: 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 1-8a 
§§, 5 kap. 1, 4, 9 §§, 6 kap. 1, 4-5, 7, 16, 23, 28 och 29 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 
§§ 

 LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar: 2, 5 & 6 
§§  

 LL (1982:82) om naturvård 
 LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd  

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras 
separat. 
 

 
 
 
 
 

Muddring eller utfyllning av vattenområde 
omfattande mindre än 2000 m³. 
Annonskostnader 

€ 
 
€ 

420,00 
 

274,50 
Totalt* € 694,50 

*Annonskostnad för kungörelse av beslutet tillkommer.  
             
Bilagor  
 
1. Ärendehantering  
2. Situationsplan 
3. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden 
med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljöprövningsnämnds ärendeakt. 
 
 
 
Lars Janlöv  Mats Westman 
Ordförande   Föredragande 



   
 

ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd. 

Kungörelse av ansökan 

Ansökan kungjordes på Jomala och Hammarlands kommunkansliers samt Ålands 
landskapsregerings anslagstavlor. Kungörelsen fanns införd i Tidningen Åland.  
I kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan 
inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inga yttranden har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan: 
• Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering 
• Fiskeribyrån vid Ålands landskapsregering  

 Tillfälle till förklaring  
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna handlingar. Sökanden har avstått 
från att inkomma med förklaring. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Jomala 
kommuns, Hammarlands kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en 
kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkanslierna 
respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även tillgängligt 
på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.ax. I kungörelsen 
framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos Ålands 
förvaltningsdomstol. 


