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Sökanden 
Norra Ålands Avloppsvatten Ab 
c/o Finströms kommun, Byggnadskontoret 
22 410 Godby 

Ärende  
Ansökan avser revidering av miljötillstånd MPN-05-9/30.6.2005 för Norra Ålands 
Avloppsvatten Ab. Miljötillståndet gäller anläggande av avloppsledning under allmän 
farled i Färjsundet mellan Haraldsby, Saltvik och Godby, Finström.  
 
Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  

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

(miljöskyddsförordningen), 
- 6 kap. 16 § mom. 2 vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen). 

Norra Ålands Avloppsvatten Ab anhåller om tillstånd att nedlägga avloppsledning i 
augusti månad istället för mellan 1 oktober och 1 april som föreskrivs i villkor 8 i det 
tidigare tillståndet från Ålands miljöprövningsnämnd. Ansökan har inkommit till 
miljöprövningsnämnden 8.3.2006. 

Beslut 

Miljöprövningsnämnden beviljar inte Norra Ålands Avloppsvatten Ab ändring av 
tillståndsvillkor att anlägga avloppsledning i Färjsundet mellan Haraldsby, Saltvik och 
Godby, Finström då förutsättningarna enligt 31 § punkt 2 miljöskyddslagen inte uppfylls.  

Beslutsmotivering 

Norra Plands Avloppsvatten Ab har ansökt om ändring av tillståndsvillkor så att sökanden 
kan utföra vattenföretaget från 1 augusti istället för 1 oktober. Miljöprövningsnämnden 
anser inte att sökandens motivering till ändringen utgör en sådan omständighet som har 
ändrats på ett väsentligt sätt så som anges i 31 § punkt 2 miljöskyddslagen, därför avslås 
ansökan.  
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Tillämpade lagrum 
LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 31 § punkt 2 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 

 
Ledning med en sträcka på högst 10 km (50 % av 168)* € 84,00
Totalt € 84,00
*avgiften för verksamheten är ett belopp vars storlek är 50 % av avgiften för en ledning med 
en sträcka på högst 10 km. 

 

 

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    Frida Ljungström 
Ordförande   Föredragande 
 



  Bilaga 1 
 

ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 8.3.2006. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 6-27 april 2006 på kommunkanslierna i Saltviks 
och Finströms kommun samt Ålands landskapsregerings registratorskontor. I 
kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över 
ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Ett yttrande från Ålands landskapsregering har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Sjöfartsverket 

• Fiskeribyrån   

Förklaring 

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

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Saltviks och Finströms kommuners samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor 
och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på 
kommunkanslierna 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. 



  Bilaga 2 
 

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 

 

 

 

 


