
 Ärendenummer 
 MPN-05-22 

 Beslutsdatum 
 30.08.2005 

 Postningsdag 
 30.08.2005 

Sökanden 
TeliaSonera International Carrier Finland Oy 
Petteri Hellsten 
Pb 805 
00 051 Sonera 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för ändringsarbeten på sjökabel från TeliaSonera 
International Carrier Finland Ab. 
 
Den i ansökan avsedde 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, 15 och 16 §§ 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.  

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Telia Sonera 
International Carrier Finland Oy, miljötillstånd för ändringsarbeten på sjökabel i 
Jomala kommun och Mariehamns stad. Med undantag från vad som anges i detta 
beslut beviljas tillstånd för åtgärden så som den beskrivs i ansökan.  

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 
§ vattenlagen. Nämnden anser 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. 

Giltighet 
Anläggningsarbetena skall vara utförda 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 
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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 samt 6 kap 23 § vattenlagen. 
 

1) Kabeln får inte påverka djupgåendet i korsande farleder. 
 

2) Kabeln får inte utläggas närmare än 150 meter från existerande, flytande 
sjömärken. 

 
3) Tillståndshavaren skall i god tid innan arbetet påbörjas informera 

Sjöfartsverket, skärgårdshavets sjöfartsdistrikt om den exakta planerade 
rutten samt tidpunkten för arbetets påbörjande. 

 
4) Ifall utförandet av ändringsarbetena avsevärt påverkar sjötrafiken inom 

området skall det meddelas allmänheten genom annons i lokaltidningarna 
samt genom meddelande till sjöfartsdistriktet, som utfärdar en sjövarning 
gällande saken. 

 
5) Omedelbart efter utläggandet skall en koordinatförteckning samt en 

översiktskarta över kabelns position sändas till sjöfartsdistriktet. 
 

6) Utläggning av kabel i vatten samt anläggande av landfästen får utföras 
helgfria vardagar mellan klockan 07.00-22.00 samt helgfria lördagar 
mellan 07.00-20.00. Arbetet får dock pågå endast till 20.00 vardag före 
helg. 

 
7) Ändringsarbetena skall utföras under perioden 1 oktober till 1 april. 

 
8) Tillståndshavaren skall avlägsna kabeln och eventuella övriga rester av 

anläggningen inom 2 år från det att den tagits ur bruk.  

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. 

Beslutsomtiveringar 
Verksamhetens huvudsakliga miljöeffekter består av inverkan på samfärdsel samt 
utsläpp av buller och andra störningar i samband med utförande av företaget. 
Verksamheten kan med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren 
förverkligas i enlighet med miljöskyddslagen och övrig lagstiftning som nämns i 11 
§ samma lag. Vid tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna 
beaktats i den mån det inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem. För verksamheten 
har fastställts villkor som förhindrar och förebygger och begränsar föroreningar 
samt minskar företagets negativa inverkan på enskilda och allmänna intressen. Vid 
fastställandet av dessa villkor har nyttan av de föreskriva åtgärderna vägts mot 
kostnaderna för sådana åtgärder. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL 
(1998:82) om naturvård. 
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Miljöprövningsnämnden konstaterar att förutsättningarna för tillstånd avseende 
verksamheten i 22 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Vid prövning av 
förutsättningarna enligt denna bestämmelse har beaktats den totala inverkan 
verksamheten kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra. I syfte att begränsa 
miljöföroreningar i form av buller som kan uppkomma i samband med 
anläggningsarbetena regleras tidpunkterna för utförande av anläggningsarbeten 
genom villkor. Genom att föreskriva vissa tidpunkter på dygnet under vilka 
verksamheten får bedrivas bedöms det buller som verksamheten alstrar inte medföra 
någon betydande miljöförorening. Genom att inte utföra arbeten i samband med 
fåglarnas häckningstider och fiskarnas lektider begränsas även skada på naturen och 
dess funktioner. Därtill begränsas företagets miljöförorenande effekter efter att 
kabeln tagits ur bruk genom föreskrivande om avlägsnande av densamma. Med 
iakttagande av dessa villkor har verksamheten inte befunnits leda till någon sådan 
effekt som avses i punkterna 1-4 i nämnda bestämmelse. 
 
Sökanden har genom sin ansökan visat att de förutsättningar för tillstånd avseende 
verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap och solvens som anges i 23 § 
miljöskyddslagen är uppfyllda. Prövningen har gjorts med hänsyn till de 
miljökonsekvenser som kan följa av det aktuella företaget. 
 
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. 
Nämnden har även beaktat att företaget skall utövas så att ändamålet med företaget 
eller verksamheten nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att 
kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget eller verksamheten omöjliggörs 
samt att åtgärden skall utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för 
andra allmänna och enskilda intressen. 
 
Åtgärden utgör ett vattenföretag i vattenlagens mening och förutsätter rådighet över 
vattnet. Kabeln skall ledas genom vattenområden tillförande fastigheterna 170-440-
2-8, 170-442-1-9 och 478-408-2-0. Sökanden har till sin ansökan fogat uppgifter 
som visar att ägarna ger sitt godkännande till vattenföretaget inom deras respektive 
områden.  
 
Vattenområdet där kabeln skall dras utgör inget vattenskyddsområde enligt 5 kap. 3 
§ i vattenlagen. Området är inte heller föremål för några sådana kvalitetsnormer som 
avses i 5 kap, 4 § samma lag. Företaget är inte av sådan karaktär att det skulle 
medföra någon risk för ökad övergödning. Miljöprövningsnämnden konstaterar 
därför att företaget inte försvårar uppfyllandet av de särskilda kvalitetsnormerna i 5 
kap. 9 § eller andra krav för vattenkvalitet som avses i 5 kapitlet vattenlagen. 
Företaget har inte bedömts ha några effekter på vattenmiljön av betydelse. 

 
Kabelns dragning styrs i ena ändan av dess befintliga lokalisering och i andra ändan 
av förutsättningarna att ansluta ledningen till övrig infrastruktur på ett sådant sätt att 
syftet med företaget uppnås. Betydelsen av sådan olägenhet som eventuellt kan 
uppstå till följd av ledningen är inte beroende av ledningens dragning mellan dessa 
två punkter. Företaget står inte i strid med några sådana planer och bestämmelser 
som avses i 22 § 2 mom miljöskyddslagen och i 4 kap. 5 § vattenlagen. Samtliga 
förutsättningar för tillstånd avseende verksamhetens förläggning är därmed 
uppfyllda. 
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I syfte att minimera företagets negativa inverkan på samfärdsels har nämnden 
fastställt villkor för företaget som tillgodoser de önskemål som sjöfartsverket lämnat 
i sitt utlåtande genom Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt. Med iakttagande av de i 
tillståndet angivna tillståndsvillkoren bedöms verksamhetens inverkan på samfärdsel 
vara minsta möjliga. Även företagets 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. 
Anläggandet medför inga sådana utsläpp av grundvattenfarliga eller ytvattenfarliga 
ämnen som avses i 4 kap. 8 och 8a §§. Verksamheten bedöms inte heller leda till 
sådan väsentlig olägenhet som avses i 4 kap. 3 § vattenlagen. 

 
Med ovanstående motivering konstaterar miljöprövningsnämnden att det är utrett att 
samtliga förutsättningar för tillstånd i miljöskyddslagen och i vattenlagen samt i 
bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa är uppfyllda. 
 
Frågan om verkställighet och inledande av verksamheten trots sökande av ändring 
har prövats enligt 13 § 2 mom miljöskyddslagen och 6 kap. 26 § vattenlagen. 
Beslutet avser en åtgärd som inte nämnvärt inverkar på miljön och beslutets 
verkställighet gör inte ändringssökande onödigt.  

Tillämpade lagrum 

13, 22-26, 28 §§ Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. 
2 kap 2 §, 4 kap 1-5, 8-8a§§, 5 kap 1-4, 9 §§, 6 kap 4, 23 och 26 §§ Vattenlag 
(1996:61) för landskapet Åland.  

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras 
separat. 
 
Ledning med en sträcka på längst 10 kilometer € 168,00 
Annonskostnad Ålandstidningen € 257,73 
Totalt € 425,73 

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  Emma Dahlén 
Ordförande   Föredragande 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 26.04.2005. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 25.07.2005-15.08.2005 på Jomala kommun, 
Mariehamns stads och Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Av 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 och beaktat utlåtande enligt nedan:  
• Sjöfartsverket, genom Skärgårdshavet sjöfartsdistrikt 
• Ålands landskapsregering 
• Mariehamns stad 
• Jomala 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 
Jomala kommuns, Mariehamns stads samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor 
och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på 
respektive kommunkansli samt på Ålands landskapsregerings registratorskansli. 
Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds 
hemsida, www.mpn.aland.fi. Av 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:  
 

Ålands förvaltningsdomstol 
Torggatan 16, PB 31  
22 101 Mariehamn 
 
telefon (018) 6350 

 
 

 


