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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 8 mars 2007

Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006

Med stöd av 65 § landskapslagen (2001:30)
om miljöskydd och miljötillstånd sådan den
lyder i landskapslagen 2006/85 samt 4 kap. 9 §
1 mom. och 6 kap. 16 § 3 mom. vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland sådant 6 kap.
16 § 3 mom. lyder i landskapslagen 2001/32
upphävs 13 § 1 mom. 1 punkten och bilaga 1
punkten 1b) till landskapsförordningen
(2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd,
ändras bilaga 2 sådan den lyder i landskapsförordningen 2004/38 samt
fogas till förordningen en ny 1a § som följer:
1a §
Tillståndsplikt för uttag av vatten från sjöar
Tillstånd krävs för uttag av vatten från en sjö
då det sammanlagda vattenuttaget överstiger
den volym som teoretiskt sänker vattenytans
nivå med
a) mer än 10 cm (volymen som det motsvarar
inom parentes) för
- Möträsk i Finström och Saltvik (18 000 m3)
- Stora Svartträsk i Finström (9 600 m3)
- Tjudö träsk i Finström (81 000 m3)
- Olofsnäs träsk i Geta (37 600 m3)
- Östra Kyrksundet i Sund (197 500 m3)
- Västra Kyrksundet i Sund (56 200 m3)
- Lilla Svartträsk i Finström (1 700 m3)
- Degerbergsfjärden i Jomala (6 500 m3)

b) mer än 2,5 cm (vattenvolymen som det motsvarar inom parentes) för
- Vestmyra träsk i Hammarland (2 650 m3)
- Bränneriträsket i Finström (880 m3)
- Storträsk i Finström (15 020 m3)
- Bjärströms träsk i Finström (6 300 m3)
- Kvarnträsk i Finström (4 470 m3)
- Slussfjärden i Finström (2 410 m3)
- Norra Långsjön i Saltvik (12 390 m3)
- Dalsträsk i Saltvik (6 310 m3)
c) allt vattenuttag från
- en sjö där hushållsvatten tas för fler än 50
personer eller medeluttaget för hushållsvatten överskrider 10 m3/dygn
- Dalkarby träsk i Jomala, för annat än hushållsvatten
- Markusbölefjärden i Finström, för annat än
hushållsvatten
- Långsjön i Finström och Jomala, för annat
än hushållsvatten
- Borgsjön i Sund, för annat än hushållsvatten
- Lavsböle träsk i Saltvik, för annat än hushållsvatten
- Toböle träsk i Saltvik, för annat än hushållsvatten
- Oppsjön i Kökar, för annat än hushållsvatten
- Norrträsk i Finström
- Bolstaholms träsk i Geta
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Koldon träsk i Finström
Katthavet och Kungsöfjärden i Jomala
Höckböle träsk i Geta
Länabba träsk i Finström
mer än 5 cm
övriga sjöar.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna förordning träder i kraft den 1 april
2007.
Tillstånd beviljade med stöd av landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd
för uttag av vatten fortgår den tid som tillståndet gäller.

Mariehamn den 8 mars 2007
ROGER NORDLUND
lantråd
Harriet Lindeman
föredragande ledamot
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Bilaga 2
Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll
Reningskrav
- fosforreduktionen skall vara minst 80 %
- kvävereduktionen skall vara minst 40 %
- reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 %
Reningsgraden beräknas utgående från den beräknade belastningen från helt orenat avloppsvatten. Målsättningen är att minst 50 % av fosforn i avloppsvattnet skall kunna återvinnas.
Om utsläppet av avloppsvatten sker till en vattentäkt, badstrand eller annan speciellt känslig
recipient kan kommunen besluta om strängare krav än vad som förskrivs i denna bilaga.
Allmänna krav och bestämmelser
Slamavskiljare som hör till avloppsanläggningen skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst en
gång om året.
En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas
i bruk.
Krav på genomförandet vid nybyggnad
Kraven skall uppfyllas vid alla nya byggnader med enskild avloppslösning som fått byggnadslov
efter 1.1.2005. Av ansökan om byggnadslov skall framgå att de nya kraven kommer att uppfyllas
samt att anläggningen även i övrigt kommer att uppföras och skötas på föreskrivet sätt.
Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse
Kraven skall uppfyllas före 1.1.2008 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar där
avloppsbehandlingen inte uppfyller de krav som gällde före 1.1.2005. Detta gäller i första hand
anläggningar med enbart slamavskiljning.
Kraven enligt denna bilaga skall uppfyllas före 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda
avloppslösningar.
Kommunen kan bevilja dispens för genomförandet av åtgärder om avloppsvattnets påverkan på
vattenmiljön bedöms vara liten och fastigheten bebos av högst två personer som båda är födda 1935
eller tidigare. Kommunen kan även bevilja dispens, dock senast till 1.1.2013, om fastighetsinnehavaren förbinder sig att ansluta fastighetens avlopp till ett kommunalt avloppsprojekt som är
beslutat att genomföras i det aktuella området i överensstämmelse med kommunens avloppsplanering eller till ett privat avloppsprojekt som omfattar minst fem hushåll.
Tillståndsansökan
Tillståndsansökan bör innehålla åtminstone följande uppgifter:
· Kontaktuppgifter för sökanden
· Föreslagen behandlingsmetod
· En ritning över anläggningen och en arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
· Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering
m.m.)
· En situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 som visar var fastigheten och avloppsanläggningen
är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt
avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.
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