
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Norragatan 17 
22 100 Mariehamn 
Tel. (018) 528600  
Fax. (018) 528601 
 
 Ärendenummer 
 MPN-03-7 

 Beslutsdatum 
 26.09.2007 
 
 Postningsdag 
 01.10.2007 
 
 

Sökanden 
Kökar Kommun 
Kommunkansliet 
22730 Kökar 

Ärende 
Kökar kommun ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapsslag (2001:30) om 
miljöskydd och miljötillstånd samt enligt 6 kap. 18 § 2 mom. punkt a) samt 19 § vattenlag 
(1996:61) för landskapet Åland. Ansökan avser befintligt avloppsreningsverk på fastighet 
Jäppa 1:14, Karlby, Kökar. Reningsverket är dimensionerat för ett flöde upp till 50 m3/d 
och en kapacitet motsvarande 250 personekvivalenter. 
 

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 
29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006. 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 §§ miljöskyddslagen miljötillstånd till 
Kökar kommun till fortsatt drift av avloppsreningsverk för behandling av 
samhällsavloppsvatten med dimensionerat flöde upp till 50 m3/dygn och en belastning 
motsvarande upp till 250 pe (personekvivalenter) samt att släppa ut det renade 
avloppsvattnet till Rågholmsfjärden. 

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 ersättningar enligt 7 kap. 4 och 6 
§§ i vattenlagen. 
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Miljökonsekvensbedömning 
Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvensbedömning. Miljöprövnings-
nämnden har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i 
landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. 

Giltighet 
Detta tillstånd är i kraft till 31.12.2012.  
 
Inkommer ansökan om förnyat tillstånd till miljöprövningsnämnden innan 30.06.2012 
gäller dock tillståndet tills dess att beslut om ansökan om förnyat tillstånd vunnit laga kraft.  

Villkor 

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor, utfärdade med stöd av 25-26 §§ 
miljöskyddslagen, samt 6 kap 23 och 28 §§ vattenlagen: 

1. Det inkommande avloppsvattnet skall, med beaktande av eventuella bräddningar och 
funktionsstörningar i reningsverket, renas så att nedanstående reningseffekt uppnås: 
 

Parameter Koncentration i 
utgående vatten, 

kvartalsmedelvärde

Reduktions-
grad, 

kvartalsmedel 

Totalt utsläpp, kg/år

BOD7, ATU 15 mg O2/l 90 % 275 
Total fosfor, Tot-P 0,5 mg P/l 90 % 10 
Total kväve, Tot-N 35 mg N/l *   50 % * 640 

* årsmedelvärde 
 

Tillståndshavaren skall dessutom alltid eftersträva möjligast höga nitrifikationsgrad, så 
att ammoniumkvävebelastningen (NH4-N) på recipienten minimeras. 

2. Representativa vattenprover skall tas på reningsverkets inkommande och utgående 
vatten och mätutrustning skall finnas så att flöde per tidsenhet samt totalflöde per 
månad och år kan avläsas. Tillståndshavaren skall utföra 4 prover per år.  

Vid 4 prov per år skall ett prov som är avvikande från gränsvärdet föranleda omprov. 
Om ett av 4 prov inte uppfyller kravet, även efter omprov, måste 12 prov tas under 
därpå följande år. 

Alla vattenprov skall analyseras med avseende på BOD7, totalfosfor (Tot-P) och 
totalkväve (Tot-N).  

God internationell laboratoriesed skall iakttas vid provtagningen för att motverka att 
proverna förändras mellan tiden för insamling och analys.  
Vattenproverna skall vara flödesproportionellt tagna och representativa för 
analysperioden samt analyseras i ett av myndigheterna godkänt laboratorium. 

3. Verksamheten skall bedrivas så att luktolägenhet i möjligaste mån skall förebyggas 
och förhindras.  

4. Tillståndshavaren skall ombesörja att avloppsreningsverkets kapacitet är tillräcklig 
under alla förhållanden. Ny planerad anslutning eller utbyggnad av ledningsnät skall 
föregås av sakkunnig utredning om reningsverkets möjlighet att mottaga tillkommande 
belastning inom ramen för detta tillstånd. 
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5. Tillståndshavaren skall föra driftsdagbok över verksamheten. I driftsdagboken skall de 
vanliga driftsrutinerna och de viktigaste processtekniska parametrarna antecknas så 
som:  

• inkommande och utgående flöde per dygn 
• vattentemperatur 
• provtagning och provtagningsresultat 
• alla skötsel- och underhållsåtgärder 
• kemikalieåtgång & upplagrad mängd kemikalie, med inköpsdatum & mängd 
• mottaget slam- och svartvatten med datum, mängd och avsändare 
• bräddningar 
• olyckor 
• larm samt vad larmet gällde, av vem och hur det åtgärdades samt en bedömning 

av eventuellt utsläpp 
• uppgifter om vädret i form av temperatur och nederbörd 

6. En årsrapport innehållande en sammanställning av provtagningsprogrammet, 
driftsdagboken samt övriga observationer, större processtörningar och olyckor samt 
deras inverkan på miljön samt en utredning över de åtgärder som vidtagits för att 
minska inkommen mängd regn-, läck- och dräneringsvatten i avloppssystemet skall 
årligen före utgången av februari tillställas tillsynsmyndigheten. Inom samma tid skall 
en rapport över använd mängd kemikalie tillställas kemikalieövervakningen. 

7. Avloppsreningsverket skall skötas och underhållas av person med därför erforderlig 
kompetens. Kontaktuppgifter för den person som ansvarar för skötsel och underhåll 
samt journalföring och rapportering enligt villkor 6 och 7 skall meddelas 
tillsynsmyndigheten senast tre månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft samt 
så snart förändring sker.  

8. Längre driftsstopp, större processtörningar, olyckor eller annan händelse där 
förorening eller risk för förorening av miljö uppstår skall genast anmälas till 
tillsynsmyndigheten.  

9. Tillståndshavaren skall se till att det slam som uppkommer i verksamheten behandlas, 
återanvänds eller placeras så att det inte orsakar förorening av vatten och så att 
belastningen på miljön blir så liten som möjligt. Behandlingen och hanteringen skall 
ske i en av myndigheterna godkänd anläggning. Slam som hanteras lokalt skall 
genomgå sådan hygienisering att det kan nyttjas utan risk för smittspridning. 

10. Avfall skall upplagras och hanteras enligt bästa tillgängliga teknik så att risken för 
miljöförorening minimeras.  

Allt avfall skall föras till behandlingsplatser som har myndigheternas tillstånd att ta 
emot i fråga varande avfall. Farligt avfall skall packas och hanteras enligt gällande 
förordningar och föras till en av myndigheterna godkänd anläggning för mottagning av 
farligt avfall. 

11. 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. 
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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. 

All personal som kommer i kontakt med reningsverkets kemikalier skall känna till hur 
de skall hantera eventuella olyckor. Skyddsinformationsblad för de använda 
kemikalierna skall finnas tillgängliga i reningsverket.  

12. Bullernivån som verksamheten ger upphov till utomhus invid närliggande 
bostadsbebyggelse får inte överstiga 55 dB(A) dagtid (kl 7.00-22.00) och 50 dB(A) 
nattetid (kl 22.00-7.00). 

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

 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser miljötillstånd för befintligt avloppsreningsverk på fastighet Jäppa 1:14, 
Karlby, för rening av samhällsavloppsvatten. Reningsverket är dimensionerat för ett flöde 
upp till 50 m3/d och en kapacitet motsvarande 250 personekvivalenter. 

Reningsverkets process: 

Inloppet sker till försedimenteringsbassäng 1, var grövre fasta partiklar sedimenterar och 
flytande föremål stoppas av skärmplåtar från att rinna vidare. Försedimenteringsbassäng 1 
fungerar också som slammagasin. Vattnets mekaniska rening fullföljs i 
försedimenteringsbassäng 2 som också fungerar som utjämningsmagasin. Bräddavlopp 
finns i denna bassäng, vilket garanterar mekaniskt renat slamavskiljt vatten vid eventuell 
bräddning. Vattnet syresätts och pumpas med mammutpump upp till en biorotor för 
biologisk rening. Efter biorotorn passerar vattnet en utloppslåda var processens frånluft 
avskiljs och fällningskemikalie tillsätts för rörflockning på väg till eftersedimenteringen. 
Slammet från biorotorn recirkuleras till slamlagret (försedimenteringsbassäng 1). I 
eftersedimenteringen sedimenterar flockarna och slammet som bildas samlas i en 
konformad bassäng och pumpas till slamlagret medan klarfasen leds via en utloppsränna 
med flödesmätning till utloppet. Flödesmätning finns endast på totalt utgående vatten, dvs 
bräddvatten kan ej mätas separat. Utloppet sker till öppet dike som efter ca 200 m mynnar i 
Rågholmsfjärden. 

Reningsverkets beräknade tekniska livslängd är ca 20 år. Reningsverket togs i bruk 1992. 
Miljöprövningsnämnden begränsar således tillståndets giltighet till att omfatta den 
beräknade livslängden. 

En verksamhetsutövare svarar för att miljöförorening förebyggs, undanröjs och begränsas. 
Alla skadliga miljökonsekvenser skall förebyggas och om de inte kan förebyggas skall de 
begränsas i så stor utsträckning som möjligt med användande av bästa tillgängliga teknik.  

Verksamheten får inte leda till oskäligt buller i omgivningen varför bullergränsvärden 
uppställts.  

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan samt förutsättningarna 
för beviljande av tillstånd. Miljöprövningsnämnden har även beaktat naturvårdslagen och 
finner att tillståndshavarens verksamhet inte leder till långsiktig minskning av 
naturresurserna eller den biologiska mångfalden.  
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Miljöprövningsnämnden konstaterar att verksamheten utgör vattenfarlig verksamhet men 
bedömer att den utförs och utövas med minsta intrång och olägenhet för andra allmänna 
och enskilda intressen. Verksamheten medför inte väsentlig olägenhet, är inte menligt för 
fiske, samfärdsel och rekreation och omöjliggör inte andra framtida vattenföretag i 
området. För vattenområdet finns inte uppfört några kvalitetsnormer eller andra krav för 
vattenkvalitet.  

Miljöprövningsnämnden anser att verksamheten inte ensam för sig eller tillsammans med 
andra verksamheter leder till olägenhet för människors hälsa, betydande miljöförorening 
eller fara för sådan förorening, förorening av mark, försämring av särskilda 
naturförhållanden, äventyrande av vattenförsörjningen eller något annat allmänt sett viktigt 
användningsområde. Reningsverket är lokaliserat till byggnadsplanerat område för 
byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning. 

Verksamhetsutövaren är organiserad på ett sätt som är tillräckligt och trovärdigt för skötsel 
av reningsverket och som skapar en grund för en fortgående framgångsrik skötsel av 
verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter och de allmänna miljöskyddsprinciperna i 
4 § miljöskyddslagen. Verksamhetsutövaren besitter också tillräcklig sakkunskap om 
verksamheten och dess miljökonsekvenser i enlighet med 7 § samma lag. 

Miljöprövningsnämnden finner att förutsättningar för tillstånd föreligger enligt 6 kap. 4 § 
vattenlagen med beaktande av givna villkor. Likaså finner nämnden att förutsättningar för 
tillstånd finns enligt 22 - 24 § miljöskyddslagen, beaktat att beslutsvillkoren givna med 
stöd av 25 och 26 §§ i samma lag uppfylls. Miljöprövningsnämnden beviljar därmed 
sökanden tillstånd för fortsatt drift av avloppsreningsverk samt att släppa ut renat 
avloppsvatten till Rågholmsfjärden, Karlby, Kökar.  

Tillämpade lagrum 

LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-7, 9, 11, 22-26, 28 och 52 §§  
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 4 kap. 1-8 §§, 5 kap. 2 och 9 §§, 6 kap. 1, 4  och 
19 §§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
Vattenförordning (1996:77) för landskapet Åland, bilaga 10 
LF (2006:86) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2 och 3 §§ 
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Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga: 

Reningsverk, 100 – 4000 pe  € 1261,00 
Annonskostnad, kungörelse av ansökan  €   230,58 
Totalt*    € 1491,58 
 
*Annonskostnad för kungörelse 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 vid Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Mikael Stjärnfelt 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 02.07.2007 – 09.08.2007 på Kökar kommuns samt Ålands 
landskapsregerings anslagstavlor. Kungörelsen fanns införd i tidningen Åland 29.06.2007. I 
kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom 
ovannämnda tid. 

Utlåtanden 
Utlåtanden har lämnats av: 

• Ålands landskapsregering  

Yttranden 
Inga yttranden har inkommit under kungörelsetiden.  

Förklaring 
Sökanden har beretts tillfälle att bemöta inhämtat utlåtande. 

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Kökar 
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. 
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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 
 

 


