
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tel.nr. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt 
Fax.nr. (018) 16595 
 Ärendenummer 
 MPN-05-28 

 Beslutsdatum 
 15.12.2005 

 Postningsdag 
 15.12.2005 

Sökanden 
Rederi Ab Eckerö 
Box 158 
22101 Mariehamn 

Ärende 

Ansökan avser miljötillstånd för muddring av farled i Berghamn, Eckerö. 
Miljöprövningsnämnden beviljade 16.03.2005 tillstånd för muddring om 420 m³, i 
anslutning till befintlig hamn. 08.09.2005 inkom en ansökan om tilläggsmuddring om 
380 m³av farled i hamnområdet. Muddringen utgör en väsentlig utvidgning av 
verksamhet och kräver ett nytt tillstånd. 
 
Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt: 

- 11-12 §§ landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 
(miljöskyddslagen), 

- 1 §, samt bilaga 1, punkt 1e, landskapsförordning (2000:35) om miljöskydd 
och miljötillstånd (miljöskyddsförordningen) samt 

- 6 kap, 16 § 1 mom vattenlag (1996:61) för landskapet Åland (vattenlagen) 
 
Ansökan innehåller även en i 13 §, 2 mom, miljöskyddslagen samt i 6 kap 26 § 
vattenlagen avsedd begäran om verkställande av beslutet även om det inte vunnit laga 
kraft.  
 
Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 08.09.2005.  

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Rederi Ab 
Eckerö, miljötillstånd för muddring av farled i Berghamn, Eckerö. Med undantag för 
vad som anges i detta beslut beviljas tillstånd för muddring i enlighet med ansökan.  

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap, 8 § 
vattenlagen. Nämnden konstaterar att i tillståndet givna tillståndsvillkor utgör sådant 
skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som avses 
i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 
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Giltighet 
Muddringsarbetet skall vara utfört senast 5 år efter att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Sökanden kan inleda verksamheten enligt tillståndsbeslutet trots eventuellt sökande 
av ändring om sökanden, för det fall att tillståndsbeslutet upphävs eller 
tillståndsvillkoren ändras, hos Ålands miljöprövningsnämnd ställer en bankgaranti på 
10.000 euro, som givits som proprieborgen, för att miljön återställs i ursprungligt 
skick. Ålands förvaltningsdomstol kan förbjuda att beslutet verkställs.  

Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 
26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 23 och 28 §§ vattenlagen. 
 

1. Tillstånd ges för tilläggsmuddring på den ansökta platsen av maximalt 400 m³ 
muddringsmassor. 

 
2. Vattenpåverkande arbete såsom muddring får inte ske under perioden mellan 

1 april och 30 september. 
 

3. För att minska effekterna på miljön skall verksamheten utföras med minsta 
möjliga grumling av sedimenten. 

 
4. Samtliga sprängstens- och muddermassor skall hanteras enligt i ansökan 

föreslagen metod, det vill säga innanför sponten på kajen. 
 

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
 
Den information som enligt 5 § LF (2000:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar skall ingå i en sådan miljöberättelse som enligt 2 § 
samma förordning skall utföras till underlag för detta beslut finns i beslutstexten. 

Beslutsmotiveringar 
Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som 
anförts i ärendet samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I avgörandet har 
miljöprövningsnämnden även beaktat bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård 
samt vad som övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.  
 
Miljöprövningsnämnden finner med nedanstående motiveringar att sökanden med 
iakttagande av de givna tillståndsvillkoren uppfyller förutsättningarna för tillstånd 
enligt 24 § miljöskyddslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen. Nämnden finner vidare att 
sökanden är tillräckligt organiserad för en trovärdig skötsel samt innehar tillräcklig 
sakkunskap för verksamheten enligt 23 § miljöskyddslagen. Åtgärden utgör ett 
vattenföretag i vattenlagens mening och förutsätter därmed rådighet över vattnet. 
Sökandes rådighet över vattnet har visats genom arrendeavtal.  
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Muddrings- och deponeringsarbeten är nödvändiga för att Eckeröfarleden skall 
motsvara fartygstrafikens behov. En ändring av farleden, så att farledsdjupet blir 6,4 
m, behövs i samband med att ett nytt dimensioneringsfartyg skall tas i trafik. 
Rederiaktiebolaget Eckerö har sedan tidigare tillstånd för uppförande av ny 
kajanläggning, med därtill hörande sprängning och muddring om ca 420 m³, i 
anslutning till befintlig hamn (MPN-03-40). Orsaken till att en ny ansökan inlämnats 
är att sjöfartsverket rekommenderat ett större djup än beräknat. Det område som skall 
muddras är beläget i den yttre delen av hamnbassängen och massorna som skall 
muddras utgörs i huvudsak av sprängsten från tidigare sprängning samt natursten.  
Miljöprövningsnämnden anser att muddrings- och deponeringsarbetena, genomförda i 
enlighet med planen och tillståndsvillkoren, inte leder till olägenhet för människors 
hälsa, fara för betydande miljöförorening, förorening av marken, försämring av 
naturförhållanden eller något annat allmänt sett viktigt användningsområde. 
 
Med iakttagande av de i tillståndet angivna tillståndsvillkoren bedöms verksamhetens 
inverkan på fiskbeståndet och på rekreationsmöjligheterna har minimerats genom 
reglering av den period under vilken anläggningsarbetena får utföras. Företaget 
bedöms därför uppfylla kravet i 4 kap, 4 § vattenlagen om att vattenföretag skall 
utföras och vattenfarlig verksamhet utövas med minsta intrång och olägenhet för 
andra allmänna och enskilda intressen.  
 
Provtagningar på muddermassor har utförts i hamnområdet i Berghamn, Eckerö den 
17.02.2005. Sammanlagt togs tre prov på två provtagningspunkter i hamnområdet. 
Analysresultaten var klart under riktvärden för samtliga analyserade parametrar. 
Analys av TBT är utförd 23.03.2005 och även detta analysresultat är klart under 
riktvärdet. Miljöprövningsnämnden anser att dessa prov är representativa även vid 
denna muddring.   

Att placera muddermassor innanför sponten på kajen anses, med iakttagande av i 
tillståndet angivna villkor, vara förenligt med förutsättningarna för tillstånd.  
 
Grunderna för villkor utöver 25–26 §§ miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § och 6 kap. 23 och 
28 §§ vattenlagen är följande:  
 

Villkor 1-3 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland  
4 4 kap. 1 och 4 §§ vattenlag (1996:61) för landskapet Åland & 

22 § landskapslag (2001:30) om miljöskydd och 
miljötillstånd.  

 
Frågan om verkställighet och inledande av verksamheten trots sökande av ändring har 
prövats enligt 13 § 2 mom miljöskyddslagen och 6 kap. 26 § vattenlagen. Beslutets 
verkställighet gör inte ändringssökande onödigt. Verksamhetens miljöpåverkan har 
beaktats vid bestämmande av säkerhetens storlek. 
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Tillämpade lagrum 
 LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd: 1-2, 4-5, 7, 9, 11-13, 22-26, 

28 §§ 
 LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd: 1 § och bilaga 1 punkt 1e  
 Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland: 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 1–5, 7 

§§, 5 kap. 1, 4 §§, 6 kap. 1, 4-5, 7, 16, 23, 26 §§ 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
 LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar: 2, 5 & 6 

§§  
 LL (1982:82) om naturvård 
 LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd  

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

 
 
Muddring, mindre än 2000 m³  € 420 

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till 
sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljöprövningsnämnds 
ärendeakt. 
 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Mats Westman 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 08.09.2005. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 04.11.2005-25.11.2005 på Eckerö kommunkanslis 
samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor. 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 begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  
 Ålands landskapsregering, inkom 26.10.2005 
 Eckerö kommun, inkom 22.02.2005 

 Tillfälle till förklaring  
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna handlingar. Sökanden har 
avstått från att inkomma med förklaring.  
 

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Eckerö 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  
 

 

 

 


