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Sökanden 
Vårdö kommun 
Vårdövägen 11 
22 550 Vårdö 

Ärende 
Ansökan avser miljötillstånd för utläggning av vattenledning i Prästösundet samt från 
Töftö till Vargata över Grundsundafjärden. Ansökan har anhängiggjorts vid 
miljöprövningsnämnden 24.3.2006. 
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). 

Beslut 

Miljötillstånd 

Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Vårdö kommun 
miljötillstånd för utläggning av vattenledning i Prästösundet samt från Töftö till Vargata i 
Grundsundafjärden. 

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. 

Giltighet 
Detta tillstånd är i kraft tillsvidare. Nedläggningen av vattenledningen skall, vid äventyr 
att tillståndet förfaller, utföras inom fem år från detta beslut vunnit laga kraft, med 
beaktande av villkoren i punkt 1 gällande tidpunkten för fisklek då utläggning av 
vattenledningen i vattenområdet inte får ske. 
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Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ 
miljöskyddslagen samt 6 kap. 23 § vattenlagen. 
 

1. Vattenledning får inte utläggas mellan 1 april och 30 september.   
 
2. Utläggning av vattenledning, anläggande av kabeldiken och 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. 

 
3. Tillståndsinnehavaren skall följa Skärgårdshavets sjöfartsdistrikts allmänna 

principer om utläggande av vattenledning. Vattenledningen får inte begränsa 
djupgåendet vid farledsområden och inte heller utläggas närmare de flytande 
sjömärkena än 150 m eller 50 m från remmare. 

 
4. Ifall utläggandet av ledningen avsevärt påverkar sjötrafiken inom området skall det 

meddelas i lokaltidningarna samt till Sjöfartsverket, vilka utfärdar en sjövarning 
gällande saken. 

 
5. Tillståndsinnehavaren skall meddela tillsynsmyndigheten, miljöbyrån vid Ålands 

landskapsregering samt Sjöfartsverket, Skärgårdshavets sjöfarts-distrikt på förhand 
om den exakt planerade rutten samt tidpunkten för arbetets påbörjande. Dessutom 
skall tillsynsmyndigheten och Sjöfartsverket skriftligt meddelas om när och hur 
utläggandet av vattenledningen utförts. Detta skall ske inom 30 dagar efter det att 
arbetet är slutfört. Till meddelandena skall fogas en koordinatförteckning samt ett 
sjökort eller översiktskarta där ledningens slutliga position utmärkts.   

 
6. Sökanden skall ansvara för kontinuerligt underhåll av vattenledningen och att 

korrekt märkning upprätthålls. 
 

7. Alla arbetena skall utföras med minsta möjliga påverkan på miljön och andra 
allmänna och enskilda intressen. Alla områden som berörs skall så långt som 
möjligt återställas i ursprungligt skick. 

 
8. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för skada, men och annan förlust av förmån som 

möjligen förorsakas av företaget. 
 
9. Tillståndsinnehavaren skall söka tillstånd för avlägsnande av ledningarna då 

verksamheten avvecklas eller väsentligt förändras i enlighet med gällande 
lagstiftning. 

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning behöver inte göras i detta ärende. Den information och 
utredning som enligt 5 § landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar skall ingå i miljöberättelsen till detta beslut finns i 
beslutstexten. 

Beslutsmotiveringar 
Verksamhetens miljöeffekter består av inverkan på samfärdsel, rekreationsmöjligheterna 
och trivseln samt möjligheten att bedriva fiske i området under nedläggning av 
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vattenledningen. Därtill leder verksamheten till kortvarig grumling vid landfästena och i 
bottensedimenten med störning i fiskleksperioder och växt- och djurvärlden som följd.  
 
Åtgärden utgör ett vattenföretag i vattenlagens mening och förutsätter rådighet över 
vattnet. Sökanden har till sin ansökan fogat uppgifter som visar att rådighet har erhållits. 
 
Verksamheten kan med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren 
förverkligas i enlighet med miljöskyddslagen och den övriga 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. I beslutet har även beaktats 
bestämmelserna i LL (1998:82) om naturvård samt vad som övrigt bestämts för att trygga 
allmänna och enskilda intressen.  
 
Nämnden bedömer att de förutsättningar för tillstånd avseende verksamhetsutövarens 
organisation, sakkunskap och solvens som anges i 23 § miljöskyddslagen är uppfyllda. 
 
Området där verksamheten utövas utgör inget vattenskyddsområde och är inte heller 
föremål för några sådana kvalitetsnormer som avses i 5 kap. 4 § eller sådan vatten-
förbättringsplan som avses i 5 kap. 13 § vattenlagen. Miljöprövningsnämnden konstaterar 
att arbetet kan utföras som specificerats genom de villkor som givits ovan med stöd av 25 
och 26 §§ i miljöskyddslagen och 6 kap. 23 § i vattenlagen, eftersom företaget inte 
motverkar en uthållig utveckling i vattenområdet.  
 
Nedläggning av ledning skall undvikas mellan 1 april till 30 september för att minska de 
negativa effekterna på miljön och för att undvika den viktiga fiskleksperioden under 
sommarhalvåret.  
 
Vid prövning enligt vattenlagen har även beaktats att åtgärden skall utföras 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. Utförandet av vattenföretaget orsakar en kortvarig grumling vid landfästena 
och i bottensedimenten, men fenomenet är temporärt och bottenfauna återkoloniserar i 
allmänhet snabbt vid god ackumulation av uppgrumlat sediment. Företagets förläggning 
uppfyller med iakttagande av ovanstående villkor förutsättningarna för att orsaka minsta 
möjliga fara för miljön.  
 
I övrigt finner miljöprövningsnämnden det fullständigt utrett att förutsättningarna i 22 § 
miljöskyddslagen och 6 kap. 4 § vattenlagen är uppfyllda och att verksamheten inte 
förorsakar någon sådan väsentlig olägenhet som avses i 4 kap 3 § vattenlagen. Nämnden 
beviljar därmed miljötillstånd till Vårdö kommun, för utläggning av vattenledning på 
vattenområdet i Prästösundet samt från Töftö till Vargata i Grundsundafjärden.  
 

Tillämpade lagrum 
LL (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd 1, 4-8, 10 samt 11 §§ 
LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-9, 11, 22-26, 28, 33 samt 52 §§ 
LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd 1 § samt bilaga 1 punkt 1a  
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 1 kap. 1 §, 2 kap. 2-3 §§, 4 kap. 1, 2, 4 och 5 
§§, 5 kap. 4, 9 och 13 §§, 6 kap. 3-5, 16 mom. 2 och 23 §§ samt 7 kap. 4, 6 och 8 §§  
LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2, 5-6 §§ 
LL (1998:82) om naturvård  
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Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 
 
Ledning med en sträcka på längst 10 kilometer € 168 
Annonskostnad Ålandstidningen € 232,17 
Totalt € 400,17 

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 24.3.2006. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 3-24.4.2006 på Sunds och Vårdös anslagstavlor 
samt Ålands landskapsregerings registratorskontor. Kungörelsen fanns införd i 
tidningen Åland 30.3.2006. I kungörelsen framgick att vem som helst hade rätt att 
skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inget yttrande har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har inte begärt utlåtanden då sökanden själv har lämnat in 
utlåtanden från Miljövårdsbyrån, Sunds kommun samt Sjöfartsverket.   

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

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Sunds och Vårdö 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. 
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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 

 

 


