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

 
 Ärendenummer 
 MPN-04-37  

 Beslutsdatum 
 15.12.2005 

 Postningsdag 
 15.12.2005 
 

Sökanden 
Långnäs Hamn Ab 
Långnäsvägen 638 
22630 Lumparland 

Ärende  
Långnäs Hamn Ab ansöker om miljötillstånd enligt 11 § LL (2001:30) om 
miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), bilaga 1 punkt 13 a LF (2001:35) 
om miljöskydd och miljötillstånd samt 6 kap. 18c § vattenlag (1996:61) för 
landskapet Åland (vattenlagen).  
 
Ansökan avser miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet i Långnäs, Lumparland.  
 
Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 19.10.2004. 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Långnäs Hamn 
Ab miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet i Långnäs.  

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 
§ vattenlagen. Nämnden konstaterar att i tillståndet givna villkor 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. Tillståndsinnehavaren skall i enlighet med 8 kap. 28 § 
miljöskyddslagen senast 31.12.2015 till Ålands miljöprövningsnämnd inlämna en 
ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren. Om ansökan om 
revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller 
tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 
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Villkor för hamnverksamheten 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 
26 §§ miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen. 

1. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att det avloppsvatten som uppstår i 
verksamheten och som leds in i allmänt avloppsnät inte skadar avloppsnätet, 
personal som arbetar med avloppsnät eller reningsverk samt att det inte stör 
reningsprocessen i kommunalt reningsverk eller minskar slammets 
användbarhet. Olja eller andra ämnen som kan medföra störningar i det 
kommunala reningsverkets funktion skall förhindras att komma in i 
avloppsnätet. 

2. Avfallshanteringen skall skötas med iakttagande av gällande regler och så att 
miljöförorening förhindras. 

Allt avfall som innehåller papper och aluminiumburkar skall utsorteras som 
återvinningsmaterial och tas omhand i återvinningssyfte. Allt avfall och 
farligt avfall ska upplagras och hanteras med omsorg enligt bästa tillgängliga 
teknik. 

Avfall och farligt avfall får endast lämnas till en av myndigheterna godkänd 
mottagare för i frågavarande avfall. Ett register skall föras över mängd, art 
och mottagare av uppkommet avfall inom företagets hela verksamhet och 
statistik inlämnas årligen före utgången av februari månad till 
tillsynsmyndigheten. 

3. Ljudnivån för hamnverksamheten får inte överstiga 55 dB(A) kl 7.00-22.00 
(dagtid) och 50 dB (A) kl 22.00-7.00 (nattetid) uppmätt som ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid fast boende samt utomhus vid befintlig byggnad för 
fritidsboende. Tomgångskörning på hamnområdet bör begränsas.  

4. Tillståndsinnehavaren skall vidta tillräckliga skyddsåtgärder för att yt- och 
grundvatten skyddas från förorening. Eventuellt oljespill eller andra läckage 
skall omedelbart åtgärdas.  

5. Det åligger tillståndsinnehavaren att alltid tillse att tillsynsmyndigheten har 
aktuella person- och kontaktuppgifter till ansvarig kontaktperson inom 
företaget.  

6. Vid avslutande av hamnverksamheten skall meddelande om avveckling 
göras till tillsynsmyndigheten. Om tillståndet inte innehåller tillräckliga 
villkor om vilka åtgärder som behövs för avslutande av verksamheten skall 
verksamhetsutövaren ansöka om sådana föreskrifter hos 
miljöprövningsnämnden.  

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. 
Den miljöberättelse som skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i 
landskapsförordning (2001:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar (10/2000) finns i beslutstexten. 
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Beslutsmotiveringar 

Ålands miljöprövningsnämnd finner, efter att ha granskat ansökan om miljötillstånd, 
beaktat inkomna utlåtanden och yttranden samt prövat förutsättningarna för tillstånd, 
att verksamheten med iakttagande av de i tillståndet givna villkoren uppfyller 
kraven i miljöskyddslagen och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § samma lag. 
 
I hamnverksamheten uppstår avfall i form av aluminiumburkar, papper och övrigt 
avfall. Hamnens eget och passagerarnas avfall tas omhand av Ålands Renhållning 
Ab. Komposterbart avfall komposteras. Oljeavfall som uppstår vid byte av olja i 
färjklaffarna tas omhand av Ålands Problemavfall Ab. Vid tillståndsprövningen har 
de allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt 
att uppfylla dem. För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor som förhindrar, 
förebygger och begränsar föroreningar. Vid fastställandet av dessa villkor har nyttan 
av de föreskriva åtgärderna vägts mot kostnaderna för sådana åtgärder. Därtill har 
villkoren givits med beaktande av verksamhetens art, sammantagna miljöpåverkan, 
egenskaperna hos området där verksamhetens miljökonsekvenser framträder, 
betydelsen av de förebyggande åtgärderna för miljön som helhet samt de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna att genomföra de förebyggande åtgärderna. I 
beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård samt vad 
som i övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen. 
 
Verksamheten bedöms inte leda till någon betydande miljöförorening eller fara för 
sådan förorening. Verksamheten belastar omgivningen med ljudeffekter. Buller i 
hamnområdet uppkommer till stor del vid lastning och lossning men även från 
fartygen när de ligger vid kaj. Biltrafiken i hamnen kan också uppfattas som 
störande av boende i närheten. Närmaste granne ligger endast ca 160 meter från 
hamnen och de flesta hamnanlöp sker nattetid. Omfattningen av det buller som 
verksamheten alstrar har emellertid begränsats genom villkor om maximal ljudnivå. 
Med iakttagande av dessa villkor och med beaktande av verksamhetens placering 
leder verksamheten inte till någon sådan effekt som avses i 22 § 1 mom. punkterna 
1-4 miljöskyddslagen. Vid prövning av denna bestämmelse har beaktats den totala 
inverkan som verksamheten kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra.  
 
Nämnden bedömer att de förutsättningar för tillstånd avseende 
verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap och solvens som anges i 23 § 
miljöskyddslagen är uppfyllda. 
 
Vid prövning enligt vattenlagen har beaktats att en åtgärd som direkt eller indirekt 
kan inverka på vatten inte får vidtas om den kan motverka en hållbar utveckling.  
 
Vid prövning enligt vattenlagen har även beaktats att åtgärden som utgör en 
vattenfarlig verksamhet skall utövas så att ändamålet med verksamheten nås med 
minsta skada och olägenhet för miljön utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför 
att verksamheten omöjliggörs. Särskilt har eftersträvats att grundvattnet och 
vattenmiljön skadas så lite som möjligt och hålls i ett så naturligt skick som möjligt. 
Nämnden har även beaktat att verksamheten skall utföras och utövas med minsta 
intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen. 
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Vattenområdet där verksamheten utövas utgör inget vattenskyddsområde och är inte 
heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap 4 § eller sådan 
vattenförbättringsplan som avses i 5 kap 13 § vattenlagen.  
 
Med beaktande av ovangivna villkor anses verksamheten inte medföra någon sådan 
olägenhet av väsentlig betydelse som avses i 4 kap 3 § vattenlagen.  
 
Enligt 4 kap. 6 § vattenlagen får vattenfarlig verksamhet endast utövas på plats eller 
platser där minsta möjliga olägenhet för vattenmiljön uppstår och där 
förutsättningarna finns eller kan skapas för det slags verksamhet som är i fråga, utan 
att oskäligt högre verksamhetskostnader uppstår till följd av platsvalet. 
Miljöprövningsnämnden anser att förutsättningar för tillstånd föreligger enligt denna 
paragraf med beaktande av givna villkor. 
 
Hamnen tar för närvarande inte emot latrinavfall eftersom hamntiden inte medger 
detta vad passagerarfartygen beträffar. Fjärdvägens latrinavfall töms antingen i 
Nådendal eller i Långnäs. I Långnäs körs latrinen bort med bil. Terminalen, kontoret 
och personalutrymmena är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Utsläpp av 
avloppsvatten utgör enligt definition i vattenlagen vattenfarlig verksamhet. För att 
garantera en ur miljösynpunkt säker hantering krävs särskilda försiktighetsåtgärder. 
Tillståndsinnehavaren svarar för att inte i ett allmänt avloppsledningsnät leda in 
ämnen som kan medföra men för ledningsnätets eller ett i nätet anslutet reningsverks 
funktion, vilket kan medföra miljöförorening. Erforderligt miljöskydd uppnås 
genom iakttagande av denna bestämmelse och de villkor som ges i tillståndsbeslutet. 

Tillämpade lagrum 
LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd 1, 4-8, 10 samt 11 §§ 
LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-7, 9, 11, 22-26, 28 samt 52 §§ 
LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd 1 § samt bilaga 1 punkt 13a  
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 1 kap 1, 4 kap 1-7,  5 kap 1-2, 6 kap 1, 4-

5, 18c, 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2, 5-6 §§ 
LL (1982:82) om naturvård  

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras 
separat. 
 
Hamn, större anläggning € 2523 
Totalt € 2523 
 

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
 
 
 



 Beslut 15.12.2005, MPN-04-37  5(4) 
 

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

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 19.10.2004 genom 
ansökan i ärende MPN-04-37. 

 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 8-29.11.2005 på kommunkansliet i Lumparland 
samt på Ålands landskapsregerings registratorskontor. I kungörelsen framgick att 
vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Två yttranden har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtanden från Miljöbyrån och 
Lumparlands 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 
Lumparlands 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.aland.fi. 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 


