
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt 
Fax. (018) 16595 
 Ärendenummer 
 MPN-04-34/2 
 
 Beslutsdatum 
 24.01.2006 

 Postningsdag 
 25.01.2006 

Sökanden 
Joakim Sjögren 
Skomakarstigen 63 
22610 Lemland 

Ärende 

Joakim Sjögren ansöker om ändring av villkor nummer ett i miljöprövningsnämndens 
beslut MPN-04-34 daterat 17.05.2005, avseende utformning och konstruktion av damm 
och dränering.  

Verksamheten avses fortsättningsvis utföras på fastigheten Mellangård 2:18 i Bistorp, 
Lemlands kommun. 

Ansökan om ändring av villkor har inkommit till miljöprövningsnämnden 23.11.2005.  

Beslut 

Giltighet 
Beslut MPN-04-34 daterat 17.05.2005 gäller fortsättningsvis i sin helhet med undantag 
för villkor nummer ett som ändras genom detta beslut enligt nedan: 

Villkor 

Förändring av villkor ett i miljöprövningsnämndens beslut MPN-04-34 daterat 
17.05.2005 ändras med stöd av 25-26 §§ miljöskyddslagen enligt nedan.  

Den gamla lydelsen: 

1. Dammen skall uppföras enligt beskrivningen arbetets utförande i 
ansökningshandlingarna samt anmälas till tillsynsmyndigheten för slutinspektion 
innan den tas i bruk.  

Ändras till ny lydelse:  

Dammen skall uppföras med tätkärna enligt beskrivningen arbetets utförande i 
komplettering daterad 26.01.2005 alternativt skall dammvallens insida kläs med 
tätskikt. Dammvallen skall utformas med släntlutning 1:3 på utsidan och 1:2 på 
insidan.  

Vid utformning med tätskikt istället för tätkärna kan vallen uppföras med befintlig 
jordart utan krav på specifik packning och fukthalt som gäller för tätkärna. Vallen 
skall dock packas och byggas så att hög hållfasthet mot vattentryck erhålles. 
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Vid utformning med tätskikt kan ändringar i dränerings- och kontrollutformning 
göras så att kontrollbrunnar nummer 10, 11 och 14 med tillhörande dräneringsrör 
inte behöver projekteras enligt bevattningsplan daterad 24.01.2005. 

Dammen skall anmälas till tillsynsmyndigheten för slutinspektion innan den tas i 
bruk. 

Beslutsmotivering 
Naturliga vattentäkter saknas i närområdet vilket gör det ändamålsenligt att uppföra en 
damm för att tillgodose behov av bevattningsvatten. Miljöprövningsnämnden har tidigare 
beviljat tillstånd till uppförande av damm för bevattningsvatten på fastigheten 
Mellangård 2:18 i Bistorp, Lemlands kommun. Tillståndshavaren har den 23.11.2005 
ansökt om ändring av villkor avseende dammens konstruktion.  

Miljöprövningsnämnden godkänner ansökta förändringar i projektets utförande avseende 
dammens vallkonstruktion då förändringen inte bedöms påverka dammens hållfasthet 
och täthet. Miljöprövningsnämnden konstaterar att den alternativa metoden med tätskikt 
på dammvallens insida istället för vall med tätkärna utgör ett lika gott skydd för att 
minimera risk för översvämning. Dräneringsskikt och dräneringsrör med kontrollbrunnar 
är dock fortfarande en viktig del av dammens totala säkerhets- och kontrollfunktioner. 
Dränering och kontrollbrunnar behöver dock inte anläggas i de delar av konstruktionen 
där vattentrycket mot vallen är litet. 

Sökanden har föreslagit tätskikt bestående av en bentonitmatta, som är ett lermembran 
bestående av geotextilier och bentonit. Bentonit är ett naturligt lermineral som sväller vid 
vattenupptagning och tätheten blir mycket hög under tryck. Efter installation aktiveras 
bentoniten antingen genom markens fuktighet eller genom bevattning. I aktiverat 
tillstånd har bentonitmattan en täthet som är 100 gånger större än normal lera.  

Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § 
vattenlagen och anser att det förändrade villkoret 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. 

I avgörandet har miljöprövningsnämnden beaktat vad som bestämts om skydd av 
allmänna och enskilda intressen. Miljöprövningsnämnden finner att verksamheten, med 
beaktande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren, kan förverkligas i enlighet med LL 
(2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd och den övriga lagstiftning som nämns i 11§ 
samma lag. Miljöprövningsnämnden beviljar därför Joakim Sjögren tillstånd att uppföra 
damm/bassäng för bevattningsvatten med förändrad teknik enligt ansökan.  
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Tillämpade lagrum 
Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd  1, 2, 4-7 §§, 11 §, 22-26 och 28 §§. 
Vattenlag för landskapet Åland (61/1996) 2 kap. 2§, 4 kap. 1-4 §§, 5 kap. 1 § 1 mom., 6 
kap. 1 och 4 §§, och 23 §, 7 kap. 4, 6 och 8 §§. 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga: 
 
8 timmar a´ 17 €   €   136,00 

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 kungjordes under tiden 29.11.2005 – 20.12.2005 på Lemlands kommuns och 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor och samtidigt har sakägare delgivits under känd 
adress. 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 inte begärt utlåtande i ärendet.  

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Lemlands kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Lemlands kommunkansli 
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 
  AX-22 101 Mariehamn 
 
Telefon: 010 3650265 
 
 

 

 


