MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2020-728
Beslut: ÅMH-Pn 13/22
Instans: Prövningsnämnden

9.3.2022

Verksamhet
Storträsk bevattningssammanslutning
Emkarbyvägen 438
22220 Emkarby

Ärende
Ansökan avser ansökan om revidering av villkor i miljötillstånd för uttag av
bevattningsvatten ur Storträsk, i enlighet med fastslagen tidpunkt i miljötillstånd
ÅMH-Pn 21/10.
Ansökan avser ingen ändring av tillståndsvillkor.
Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § landskapslag (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen och villkoren i miljötillståndet
revideras i enlighet med 22 § miljöskyddslagen.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beslutar att revidering av tillståndsvillkor inte behöver genomföras med
stöd av 22 § miljöskyddslagen. Beslut ÅMH-Pn 21/10 fortsätter därmed att gälla i
oförändrad form.
Giltighet
Beslut ÅMH-Pn 21/10 gäller tillsvidare.
Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2032. Om ansökan om revidering
av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i
enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa villkor och föreskrifter så som de stadgats i
beslut ÅMH-Pn 21/10.
_______________________________________________________________________________________________________________
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Beslutsmotiveringar
Allmänna innehållsmotiveringar
Miljöskyddslagen anger i 22 § bestämmelser för revidering av villkor i
miljötillstånd. Enligt 1 mom. kan prövningsmyndigheten besluta att
revidering av tillståndsvillkor, som gäller annan verksamhet än sådan som är
tillståndspliktig enligt direktiv 2010/75/EG, inte behöver göras om
revideringen är uppenbart onödig.
Sökanden har uppgivit i ansökan att tillståndsvillkoren i beslut ÅMH-Pn
21/10 fungerar för uttaget av bevattningsvatten i oförändrad form och yrkar
inte på några förändringar.
Storträsk är ca 60 ha stor och ett maximalt uttag på 47000 m³ enligt
tillståndet motsvarar en teoretisk sänkning på knappt 8 centimeter, men i
praktiken tas dylika mängder sällan ut. Sjöns nederbördsområde är stort i
förhållande till dess yta, vilket medför att sjön ganska snabbt kan fyllas på
vid nederbörd under och efter torrperioder. Tillrinning till sjön sker främst
genom Långbroströmmen i söder men även från Västerträsk, vilket är
beläget väster om Storträsk. En viss tillrinning, speciellt under torrperioder,
sker även från omkringliggande marker runt sjön. Under sk. torrår kommer
uttaget inte att kunna utnyttjas då avdunstningen är kraftig medan uttaget
under normala år inte innebär något hot mot sjön. För att skydda sjön vid
extremt låg vattenföring finns också villkor om bevattningsstopp vid 15
centimeter under tröskelnivån. ÅMHM kontrollerar i samband med den
regelbundna tillsynen och årsrapporter att villkor i tillståndet följs. År 2020
utfördes inspektion i augusti och vid det tillfället konstaterades att nivån låg
på -16 cm och då rådde uttagsförbud.
ÅMHM konstaterar därmed att inget behov om revidering av villkor
föreligger och fastställer istället ny tidpunkt för revidering. Revidering kan
också initieras när som helst av tillståndshavaren, tillsynsmyndigheten eller
en part.
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Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med bilaga 1, avgiftstabell 1,
punkt 15 i Ålands landskapsregeringsbeslut (2021:49) om taxa för ÅMHM.
Revideringsbeslut utan ändring i villkor, instruktioner eller föreskrifter

292 €

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Storträsk bevattningssammanslutning har ansökt om revidering av miljötillstånd
för uttag av bevattningsvatten ur Storträsk.
Ansökan inkom 9.12.2020.
Meddelande om ansökan
Meddelande om ansökan delgavs offentligt under tiden 31.01.2022 - 21.2.2022 på
ÅMHM:s anslagstavla. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att
skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Inga yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Bemötande
Inga handlingar som föranleder bemötande har inkommit och verksamheten har
inte behövt höras.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid
framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på
internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att
sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.
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