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Sökanden 

Haword Mattsson, 22130 Gottby 

Ärende 

Ansökan om miljötillstånd för utfyllnad i vattendrag i Brändö, Jomala. 
 
Ansökan inkom till Ålands miljöprövningsnämnd 06.02.2001 och kompletterades  24.04.2002. 

Verksamhet och dess placering 

Ansökan avser utfyllnad med sprängsten, sten och grus på fastigheterna RN:R 2:36 i Brändö, 
Jomala och på Fridhem RN:R 4:48 i Torp, Jomala .  

Grund för sökande av tillstånd 

Ansökan anhängiggjordes hos miljöprövningsnämnden som tillstånd enligt vattenlagen och 
överfördes till ansökan om tillstånd enligt landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd 
(30/2001) den 09.07.2001 till följd av den senare lagens ikraftträdande.  
 
Grunden för sökande av miljötillstånd är därmed 11 § landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd (30/2001), då tillstånd behövs enligt 6 kap. 16 § 1 mom. vattenlagen för landskapet 
Åland (61/1996). 

Tillstånd och avtal rörande verksamheten samt områdets planläggningssituation 

Tidigare tillstånd för utfyllnad i området finns inte. Någon helhetsplan över området finns inte. 

Verksamhetsbeskrivning 

Haword Mattsson uppger att fyllnadsmassor har förts till området under hösten 2000 och 
förvarats på området för framtida byggplanering eller plantering av äppelträd. Fyllnadsmassorna 
har kommit från husgrunder samt från schaktningar då Mariehamns stad sprängt för 
ledningsdragningar. I utfyllnaden finns sprängsten, grus och sand. Haword Mattsson uppger 
vidare att utfyllnaden inte innehåller något farligt material och eventuell fortsatt utfyllnad inte 
heller kommer att innehålla något otillåtet material. 
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Miljöberättelse 

Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den information och utredning 
som enligt 5 § landskapsförordningen om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 
(10/2000), skall ingå i miljöberättelsen till detta beslut, finns i beslutstexten. 

BEHANDLING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN 

Kungörelse 

Ansökan kungjordes under tiden 28.11 – 28.12.2001 på Jomala kommuns samt Ålands 
landskapsstyrelses anslagstavlor. Kungörelsen fanns införd i Tidningen Åland och Nya Åland. 
Alla kända sakägare delgavs kännedom om ansökan per brev. I kungörelsen och delgivningen 
framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 

Yttrande inlämnat av Rita och Fred Andersson, 2:43 Brändö by, Jomala, inkom 18.12.2001 
Rita och Fred Andersson anser att området är för stort för att göra ingrepp på. Natur- och 
kulturmiljön kommer att få alldeles för stor förändring, särskilt med tanke på att det angränsar till 
Ramsholmens naturreservat. Dessutom fungerar området som reningsfilter för avrinningsvatten 
från omgivande åkrar. Familjen Anderssons privata bilväg som löper längs områdets västra del 
kommer att bli i en nivå som ligger under utfyllnadsområdet. Detta kommer att vålla 
besvärligheter vid snöröjning och eftersom området är rätt flackt kommer yrsnö att driva igen 
vägen relativt snabbt. 
 
Yttrande inlämnat av Ulla Dahlberg, Brändö by, Jomala, inkom 27.12.2001 
 
Ulla Dahlberg anser att området är för stort för att göra ingrepp på. Natur- och kulturmiljön 
kommer att få alldeles för stor förändring, särskilt med tanke på att det angränsar till 
Ramsholmens naturreservat. Dessutom fungerar området som reningsfilter för avrinningsvatten 
från omgivande åkrar. Ulla Dahlbergs privata bilväg som löper längs områdets västra del 
kommer att bli i en nivå som ligger under utfyllnadsområdet. Detta kommer att vålla 
besvärligheter vid snöröjning och eftersom området är rätt flackt kommer yrsnö att driva igen 
vägen relativt snabbt. 
 
Rose-Marie Rosén, Brändö, Jomala, inkom 28.12.2001 
 
Rose-Marie Rosén anser att fyllningsmassorna som körts till området förfular den tidigare 
vackra viken. Fyllningen hindrar vattnet från flera diken att rinna ut i sjön eftersom ingen  
trumma satts dit. I de första lassen av fyllningen fanns bilbatterier, tomma färgburkar, oljeburkar 
och annat skräp. Jorden som kördes dit luktade olja. Rose-Marie Rosén kräver som markägare 
till närliggande mark att platsen återställs i sitt tidigare skick. Vi vill inte ha någon soptipp eller 
någon monstruös uppfyllning där som troligen lämnas åt sitt öde, uppger hon.   
 
 
  

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande från Jomala kommun och miljöbyrån vid Ålands 
landskapsstyrelse. 
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Jomala kommun, inkom 19.12.2001 
Kommunen förordar inte att Haword Mattsson beviljas ett miljötillstånd för utfyllnad i vattendrag 
i Brändö, Jomala. Eftersom det är fråga om en känslig miljö i omedelbar anslutning till 
tätbebyggelse bör vattendraget lämnas i naturligt tillstånd så länge en plan för området saknas. 
Utfyllningar på området bör därför inte tillåtas och den befintliga utfyllnaden bör anpassas till 
miljön i omgivningen. Eventuellt bör vissa delar av det utfyllda området planteras och växter som 
har åsamkats skada skall återställas. 
 
 
Miljöbyrån vid Ålands landskapsstyrelse, inkom 3.12.2001  
Landskapsstyrelsen anser att ansökan är bristfällig och det saknas information om mängden 
massor som tippats på platsen och det framgår inte helle r klart vad nyttan av verksamheten är. 
Den 30 augusti 2000 inkom en skriftlig anmälan till Ålands landskapsstyrelse om tippning av 
fyllnadsmassor på Haword Mattssons område i Brändö, Jomala.  
Den 4 september 2000 förrättade miljöbyråns miljöinspektör syn på platsen då följande 
konstaterades: Platsen är en strandäng längst inne i en grund vik. Strandängen är bevuxen med 
havtornsbuskage och en rik örtvegetation. Ett område på ca 1000 m2 har skrapats fritt ifrån det 
översta jordlagret på 5-10 cm och på ca 500 m2 av detta område har jord fyllts upp till en nivå på 
ca 1 m. Fyllnadsmassorna vid inspektionstillfället utgjorde omkring 500 m3. Den del av massorna 
som kunde ses utan att grävning gjordes bestod av jord, betong och uppbruten asfalt. Även en 
äldre typ av kabel förekom bland massorna. 
Det var vid inpektionstillfället mer än 20 m till vattnet från tippningsområdet. Det är dock högst 
sannolikt att platsen vid högvatten åtminstone delvis är täckt av vatten.(Vattenståndet var vid 
inspektionstillfället omkring normalnivå och det maximala högvattnet på Åland, Degerby under 
perioden 1923-1994 var på ca 1 m). 
 

Förklaring 

Haword Mattsson inkom 28.01.2002 med följande förklaring: 
Eftersom det av honom påbörjade utfyllnadsprojektet rönt så stort motstånd av rågrannar och 
Jomala kommun avslutar han utfyllnaden i avvaktan på planering av hela området. Sprängstens-, 
grus- och jordmassor jämnas upp och släntas ut i en mjuk övergång. Det på platsen avskalade 
materialet som högas upp breds ut över utfyllnaden om miljöprövningsnämnden medger detta.  
 
Haword Mattsson uppger vidare att han grävt och avlägsnat asfalt, betong och skräp som 
kommit dit olovandes under hösten 2000.  
 

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMNDS AVGÖRANDE 

Miljöprövningsnämnden avslår Haword Mattssons ansökan om utfyllnad i vattendrag i Brändö 
och i Torp, Jomala med stöd av 4, 11, 22 och 24 § landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd (30/2001), samt 1 kap. 1 §, 6 kap. 16 § 1 mom. vattenlagen för landskapet Åland 
(61/1996)  
 
Inga fler utfyllningar på fastigheterna RN:R 2:36 i Brändö, Jomala och på Fridhem RN:R 4:48 i 
Torp, Jomala tillåts. Den befintliga utfyllnaden skall anpassas till omgivningens miljö enligt 
följande:  
 
1. De tidigare ytmassorna breds ut över utfyllnaden. 
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2. Delar av massorna skall användas till att proportionerligt fylla marken mot tidigare befintlig 
strandlinje så att de bildar en naturlig övergång. 
 
3. Punkterna 1 och 2 skall utföras efter den 15 juli 2002 men före den 30.9.2002 för att inte 
fågellivet skall ta skada.    
 

Beslutsmotivering 

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som anförts i 
ärendet samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I avgörandet har 
miljöprövningsnämnden även i övrigt beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna och 
enskilda intressen. Utlåtanden har beaktats vid tillståndets avgörande. 
 
Miljöprövningsnämnden gör bedömningen att verksamheten inte kan tillåtas.  
Miljöprövningsnämnden finner att syftet i 1 kap 1 § miljöskydds- och miljötillståndslagen och i 1 
kap. 1 § vattenlagen samt förutsättningarna i 22 § miljöskydds- och miljötillståndslagen och 6 
kap. 4 § vattenlagen inte uppfylls för ett miljötillstånd av detta slag. 
 
Markområdet på den aktuella platsen ligger mycket lågt. Det översvämmas vid högvattenstånd 
och vattennivån brukar då nå fram till vägen som angränsar mot området. Marken som är 
gräsbevuxen består av fin sand och lera och längs stranden växer det rikligt med vass.  
 
Miljön runt Ramsholmen är känslig och har en riklig flora och fauna. Det aktuella området hör till 
klass II områden i naturvårdsinventeringen, vilket förutsätter att försiktighetsåtgärder tillämpas 
för området. Området har utvecklats under den långsamma landhöjningsprocessen och bildar för 
tillfället en strandbiotop, där fågel- och djurliv frodas. En stor mängd havtornsbuskar växer vid 
biotopens gräns. 
 
Området skall återställas enligt villkoren ovan eftersom det är fråga om en känslig miljö i 
omedelbar anslutning till tätbebyggelse och eftersom en helhetsplan för området saknas.  

Tillämpade lagrum 

 
Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 4, 11, 22 och 24 §. 
Vattenlag för landskapet Åland (61/1996) 1 kap. 1 §, 4 kap. 3 § 1 mom. , 6 §, 6 kap. 4 §, 
16 § 1 mom.  

Avgift 

För detta tillståndsbeslut tas en avgift ut på 134,55 euro. 

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på Jomala 
kommuns samt Ålands landskapsstyrelses anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under 
denna tid framlagd för allmänheten på Jomala kommunkansli och på landskapsstyrelsens 
registratorskontor. Alla kända sakägare delges kännedom om beslutet per brev. I kungörelsen 
och delgivningen framgår att sakägare kan besvära sig över lagligheten av beslutet hos Ålands 
förvaltningsdomstol. 
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Bilaga 

1. Besvärsanvisning. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sigurd Lindvall Maria Carlsson-Lönngren 
Ordförande i Ålands Miljöhandläggare 
miljöprövningsnämnd  
 
 
 
 
 


