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Sökanden 
Jan Helén 
Gamla Öjvägen 18 
Söderby 
22610 Lemland 

Ärende  

Ansökan avser miljötillstånd för muddring i Söderby, Lemland.  
 
Den i ansökan avsedde verksamheten är tillståndspliktig enligt:  

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), 
- 1 §, samt bilaga 1, punkt  1.e. LF (2000:35) om miljöskydd och 

miljötillstånd (miljöskyddsförordningen), 
- 6 kap, 16§ mom 1 Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 

(vattenlagen) 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Jan Helén 
miljötillstånd för muddring i Söderby, Lemland. Med undantag från vad som anges i 
detta beslut beviljas tillstånd för muddringen så som den beskrivs i ansökan.  

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 
Muddringsarbetet skall vara utfört senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

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. Tillstånd ges för tilläggsmuddring på 300 m³ på den ansökta platsen, så att den 
totala muddringsmängden är maximalt 750 m³.  

LS
Här kan i vissa fall anges mindre, men aldrig mer än vad sökanden har ansökt om.
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2. Vattenpåverkande arbete såsom muddring får inte ske under perioden mellan 

1 april och 30 september.  
 
3. För att minska effekterna på miljön skall åtgärden utföras med minsta möjliga 

grumling av sedimenten.  
 

4. Muddringsmassorna skall deponeras på land innanför kajkonstruktionen enligt 
bifogad muddringsplan. Ifall muddringsmassorna placeras på annat område 
skall de placeras på en av tillsynsmyndigheten vid Ålands landskapsregering 
godkänd plats på land. 

 
5. Muddringsarbeten får utföras helgfria vardagar mellan klockan 07.00-20.00 

samt helgfria lördagar mellan klockan 08.00-18.00. Arbetet får dock pågå 
endast till klockan 18.00 vardag före helgdag.  

 

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
 
Den information som enligt 5 § LF (2000:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar skall ingå i en sådan miljöberättelse som enligt 2 § 
samma förordning skall utföras till underlag för detta beslut finns i beslutstexten. 

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. 

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 åtgärden enligt 23 § miljöskyddslagen.  

Sökanden anhåller om en muddring på 300m³ vid sin båtplats i samfällt vattenområde 
i Mellanviken, Söderby, Lemland. Området är långgrunt och för att få en 
ändamålsenlig båtplats är en muddring nödvändig. Sökanden har tidigare utfört 
muddring på området i samband med byggandet av båtplats och denna muddring är 
en kompletterande muddring för att få ett tillräckligt djup i båtrännan. Den totala 
muddringsmängden uppgår till 750 m³. Projektet medför lokal vattengrumling, som 
dock fortgår endast under tiden för arbetena och en kort tid därefter. Muddermassorna 
består av lera och enligt muddringsplanen skall massorna placeras innanför 
kajkonstruktionen. Sökanden har pålat ytterkanten på kajen och beklätt den med 
bräden på utsidan. Innanför pålarna finns även en geotextilduk, för att förhindra att 
massorna eroderar ut i vattnet. Att placera muddermassor innanför kajkonstruktionen 
anses, med iakttagande av i tillståndet angivna villkor, vara förenligt med 
förutsättningarna för tillstånd.  

Vattenområdet 876:1 ägs av Söderby samfällighet och sökanden har enligt protokoll 
fört vid sysslomannasammanträde för Söderby samfällighet 5.10.2006 erhållit 
vattenägarnas tillstånd att utföra muddring på den aktuella platsen. 
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Miljöprövningsnämnden konstaterar därav att förutsättningarna för tillstånd enligt 2 
kap. 2-3 §§ vattenlagen är uppfyllda. 

Miljöprövningsnämnden anser att muddrings- och deponeringsarbetena, genomförda i 
enlighet med planen och tillståndsvillkoren, inte leder till olägenhet för människors 
hälsa, fara för betydande miljöförorening, förorening av marken, försämring av natur-
förhållanden eller något annat allmänt sett viktigt användningsområde.  

Med iakttagande av de i tillståndet angivna tillståndsvillkoren bedöms verksamhetens 
inverkan på fiskbeståndet och på rekreationsmöjligheterna har minimerats genom 
reglering av den period under vilken anläggningsarbetena får utföras. Företaget 
bedöms därför 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.  

Tillämpade lagrum 

• LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd: 1-2, 4-5, 7, 9, 11,13, 22-26, 28 §§  
• LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd: 1 § och bilaga 1 punkt 1e  
• Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland: 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2-3 §§, 4 kap. 1-

2, 4-5, 7 §§, 5 kap. 1, 4 §§, 6 kap. 1, 4-5, 7, 16, 23 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§  
• LL (1982:82) om naturvård  
• LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd  

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras 
separat. 
 
Muddring, mindre än 2 000  € 420 

Bilagor 
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
3. Situationsplan över muddringsområdet 
 

 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till 
sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnds 
ärendeakt. 
 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv    Mats Westman 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 23.8.2006. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 18.01.2007 - 8.2.2007 på Lemlands 
kommunkanslis samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. 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. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande från miljöbyrån vid 
Ålands landskapsregering och Lemlands kommun.  

Förklaring 
Sökanden har beretts men avstått från möjligheten att inkomma med förklaring.  

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Lemland 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.ax. 
I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet 
hos Ålands förvaltningsdomstol.



 

 


