
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 
Hemsida: www.mpn.aland.fi 
 

        Datum 
        19.08.2004 
 
        Ärendenummer 
        MPN-04-8 
 
Sökanden 

Kraftnät Åland Ab 
Neptunigatan 2 
Pb 71 
221 01 Mariehamn 

 
Ärende 

Ansökan om miljötillstånd för byggande av 45 kV sjökabel från Ytternäs elstation 
ÅT12 till ny 45/20 kV elstation ÅT16 Lilla Båtskär samt 20 kV sjökablar till de 
planerade vindkraftverken i Båtskärsarkipelagen, Järsö, Lemland. 

 
Grunden för ansökan är 11 § landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd 
(30/2001) nedan kallad miljöskyddslagen och 1 § punkt a) bilaga 1 landskaps-
förordning om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) samt 6 kap 16 § 2 mom 
vattenlagen för landskapet Åland (61/1996), nedan kallad vattenlagen. 
 

Beslut 
Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar enligt 2, 11 och 24-26 §§ landskapslagen om 
miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) och 1 § punkt a) bilaga 1 landskaps-
förordning om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) samt 6 kap 16 § 2 mom 
vattenlagen för landskapet Åland (61/1996) Kraftnät Åland Ab tillstånd för 
byggande av 45 kV sjökabel från Ytternäs elstation ÅT12 till ny 45/20 kV 
elstation ÅT16 Lilla Båtskär samt 20 kV sjökablar till de planerade vindkraft-
verken i Båtskärsarkipelagen, Järsö, Lemland 
 
Miljöprövningsnämnden beviljar Kraftnät Åland Ab nyttjanderätt till de berörda 
vattenområdena enligt 3 kap 4 § vattenlagen. 

 
Villkor 
Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25-26 §§ 
miljöskyddslagen: 
 
1) Sjökabeln skall i Lervik dras enligt det förslag som Mariehamns stad 

föreslagit i sitt utlåtande. 
 
2) Den del av sjökabeln som går inomskärs skall med hänsyn till fiskleken 

inte utläggas under tiden 1 april till 30 september. 
 

3) Tillståndshavaren skall meddela innehavare av befintliga korsande kablar, 
om denna sjökabels slutliga placering. Innan kabeln får läggas ut skall 
ägarna till korsande kablar ge sitt skriftliga tillstånd. 
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4) Tillståndshavaren skall inom 30 dagar efter kabelns utläggning meddela 

tillsynsmyndigheten, miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, om den 
exakta placeringen av kabeln. 

 
5) Tillståndshavaren skall innan utläggningen av kabeln påbörjas utföra en 

tidsplan för arbetet och underrätta Sjöfartsverket och tillsynsmyndigheten 
om denna tidsplan minst 30 dagar innan arbetet påbörjas. 

 
6) Utläggningen av kabeln skall göras på ett sådant sätt att vrak eller andra 

skyddsvärda lämningar inte påverkas eller skadas av utläggningen. Om 
fynd av detta slag påträffas skall tillsynsmyndigheten underrättas. 

 
7) I händelse att kabeln tas ur bruk skall den avlägsnas så att inga spår 

lämnas. Eventuella borrhåll skall fyllas igen med inert material. 
 

8) Om utläggandet av kabeln avsevärt påverkar sjötrafiken inom området 
skall det meddelas i lokaltidningarna samt till Sjöfartsverket, vilka 
utfärdar en sjövarning gällande saken. 

 
Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet och anser att 
beslutets villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka 
miljöskador som skall ersättas enligt 13 kap 60 § miljöskyddslagen. 

 
Giltighet 
Detta tillstånd är i kraft tillsvidare. Nedläggningen av kabeln skall, vid äventyr att 
tillståndet förfaller, utföras inom fem år från det att detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga, 1261,00 €, 
annonskostnad för tidningen Åland, 503,25 € samt annonskostnad för tidningen 
Nya Åland, 346,24 € sammanlagt 2110,49 €. 

 
Beslutsmotivering 

Kabeldragningen är en nödvändig del av installationen av vindkraftsparken på 
Stora Båtskär, Lilla Båtskär, Ryssklubben och Kummelpiken. Dess funktion är att 
ansluta vindkraftsparken till elnätet.  
 
Kraftnät Åland Ab besitter genom legoavtal det berörda markområdet. 
 
Miljötillståndsansökan, utlåtanden, yttranden, förutsättningarna för beviljande av 
tillstånd samt vad som bestämts om skydd av allmänna och enskilda intressen har 
beaktats i tillståndets avgörande. 
 
Miljöprövningsnämnden finner att kraven i 24 § och förutsättningarna i 22 och 23 
§§ miljöskyddslagen samt 4 kap 1 och 4 §§ vattenlagen, med beaktande av 
beslutsvillkoren, som ges med stöd av 25 och 26 §§ miljöskyddslagen, uppfylls 
och beviljar därför miljötillstånd för utläggning av 45 kV ledning från Ytternäs 
elstation till ny 45/20 kV elstation på Lilla Båtskär samt anslutning till 
vindkraftverken på Stora Båtskär, Lilla Båtskär, Ryssklubben och Kummelpiken i 
Lemland. 
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Tillstånd enligt vattenlagen kan beviljas för byggande av 45 kV sjökabel från 
Ytternäs elstation ÅT12 till ny 45/20 kV elstation på Lilla Båtskär samt 20 kV 
sjökablar till de planerade vindkraftverken i Båtskärsarkipelagen, Järsö, Lemland, 
då nyttan av vattenföretaget klart överstiger skadan. 
 
Miljöprövningsnämnden bedömer vidare att tillstånd kan ges med beaktande av 
naturvårdslagen (82/1998) och tryggande av allmänna och enskilda intressen 
enligt 24 § 3 mom miljöskyddslagen. 

 
Tillämpade lagrum 

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 1-9 §§, 11, 13, 22-28 
§§, 60 §. 
Landskapsförordning om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) 1 § punkt a) 
bilaga 1. 
Vattenlagen för landskapet Åland (61/1996) 1 kap 1 §, 3 kap 4 §, 4 kap 1 och 4 
§§, 6 kap 4-5 §§, 16 § 2 mom, 23 och 24 §§. 
Landskapsförordning om miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
(10/2000) 5 § och 6 § punkt a). 
Landskapslagen om naturvård (82/1998). 
 

Bilagor 
1) Ärendehanteringen 
2) Besvärsanvisning 

 
Underskrifter 
 
 
 
 
Lars Janlöv Peter Bernekorn 
Ordförande Föredragande 
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ÄRENDEHANTERINGEN 
 
Miljökonsekvensbedömning 

Miljökonsekvensbedömning har enligt 6 § punkt a) landskapsförordningen om 
miljöberättelse och miljökonsekvensbedömningar (10/2000) utförts i detta 
tillståndsärende. 

 
Miljöberättelse 

Den information och utredning som enligt 5 § landskapsförordningen om 
miljöberättelse och miljökonsekvensbedömningar (10/2000) skall ingå i 
miljöberättelsen till detta beslut finns i miljökonsekvensbedömningen. 

 
Kungörelse av ansökan 

Ansökan kungjordes under tiden 23.04.2004 - 22.07.2004 vid Ålands 
landskapregerings registratorskontor, stadskansliet i Mariehamn och på 
kommunkansliet i Lemland. Kungörelsen fanns införd i tidningarna Åland och 
Nya Åland. 
 

Kungörelse av beslut 
Detta beslut skall kungörs vid Ålands landskapsregerings registratorskontor, 
stadskansliet i Mariehamn och på kommunkansliet i Lemland. 

 
Yttranden 

Sex yttranden har i detta ärende inkommit till miljöprövningsnämnden. 
 
Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtanden från Ålands 
landskapsstyrelse, Lemlands kommun, Mariehamns stad och Sjöfartsverket. 

 
Förklaring 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit förklaring från sökanden över 
yttrandena och utlåtandena. 

 
Arkiverade dokument 

För detta tillståndsbeslut relevanta dokument arkiveras. Bland dessa dokument 
finns: 
1) Miljökonsekvensbedömningen. 
2) Utredning över fastigheter inklusive ägare och adresser från 

Lantmäteriverket. 
3) Sex yttranden. 
4) Utlåtanden från Ålands landskapsstyrelse, Lemlands kommun, 

Mariehamns stad och Sjöfartsverket. 
5) Sökandes förklaring över yttrandena och utlåtandena. 
6) Legoavtal. 


