
PRINCIPBESLUT FÖR MUDDRING 
OCH GRÄVNING I VATTENOMRÅDE

Detta principbeslut kan användas som riktlinje för alla muddrings- och grävarbeten i 
vattenområden. 

1. Muddring och grävning i vattenområde ska utföras så att miljön och trivseln i området störs så 
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lite som möjligt. I god tid innan arbetet påbörjas bör grannar informeras. 

2. Muddring och grävning är generellt förbjuden under perioden 15 april - 31 augusti. Undantag 
kan beviljas om arbetet har ett stort allmänintresse eller samhällsnytta eller om området tidigare 
är tydligt exploaterat som i hamn-, industri- och tätortsområden eller jämförbara områden. 

3. Skyddsgardiner ska alltid användas vid muddring och grävning under perioden 15 april - 31 
augusti samt i förorenade sediment och skyddsvärda områden. Gardinerna ska inhägna 

åd d b åd f b l ä b Ivattenområdet ovan om det bottenområde som omfattas av arbetet samt sluta tätt mot bottnen. I 
särskilda fall kan dubbla skyddsgardiner krävas.

4. Provtagning av sediment kan krävas vid misstanke om förorening.

5. Godkännande av vattenägaren ska alltid inhämtas. Om samtycke inte fås kan ÅMHM pröva 
frågan i ett frivilligt miljötillstånd. 

6. Muddermassorna ska placeras på land. Fastighetsägaren ska godkänna platsen. Massorna får 
inte riskera att spridas till vattenmiljön. Detta krav uppfylls om massorna placeras på en lämplig 
plats ovan högsta högvattennivå eller i en tät konstruktion.

7. Deponering av muddermassor i vattenområde ska undvikas. Undantag kan beviljas för rena 
massor om de snabbt och koncentrerat sedimenterar, deponeras på minst 10 meters vattendjup 
och under icke syrefria förhållanden. Deponering under perioden 1 april-30 september är dock 
generellt förbjuden.

8 Muddring eller grävning inom eller i närheten av skyddsområden och arbeten som kan påverka8. Muddring eller grävning inom eller i närheten av skyddsområden och arbeten som kan påverka 
fridlysta eller skyddsvärda arter är generellt förbjudna. Detsamma gäller deponering av 
muddermassor i dessa områden. 

För muddring och grävning med en bottenarea mellan 50-500 m2 krävs miljögranskning och för
arbeten över 500 m2 miljötillstånd från ÅMHM. Sakkunnigutlåtanden kan i enskilda ärenden 
föranleda andra krav än de som framgår ovan. 

Frågor kring detta principbeslut riktas till:

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17
AX-22100 Mariehamn
Telefon: Växel (018) 528 600

Blanketten Ansökan om miljögranskning av muddring eller annat vattenföretag finns att hämta på 
ÅMHM:s hemsida www.amhm.ax eller från kansliet på ovanstående adress.


