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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd
Utfärdad i Mariehamn den 18 oktober 2007

Med stöd av 6 kap. 16 § 3 mom. vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland, sådant det lyder
i landskapslagen 2001/32 och 71 § landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd
ändras 1a § landskapsförordningen (2001:35)
om miljöskydd och miljötillstånd, sådan den
lyder i landskapsförordningen 2007/15, som följer:
1a §
Tillståndsplikt för uttag av vatten från sjöar
Tillstånd krävs för uttag av vatten från en sjö
då vatten inte längre rinner ut från sjön och det
totala årliga vattenuttaget motsvarar en volym
som sänker vattenytan 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, förutom det som anges i
2 kap. 7 § vattenlagen, från
- Norrträsk i Finström
- Bolstaholms träsk i Geta
- Koldon träsk i Finström
- Katthavet och Kungsöfjärden i Jomala
- Höckböle träsk i Geta
- Länabba träsk i Finström
d) mer än 5 cm för
- övriga sjöar förutom de som nämns i 2 och
3 mom.
Tillstånd krävs för annat vattenuttag än för
hushållsvatten och det som anges i 2 kap. 7 §
vattenlagen då vatten inte längre rinner ut från
- Dalkarby träsk i Jomala
- Markusbölefjärden i Finström
- Långsjön i Finström och Jomala
- Borgsjön i Sund
- Lavsböle träsk i Saltvik
- Toböle träsk i Saltvik
- Oppsjön i Kökar
- annan sjö där hushållsvatten tas för fler än
50 personer eller medeluttaget för hushållsvatten överskrider 10 m3/dygn.
Tillstånd krävs för uttag av hushållsvatten
från en sjö då vatten inte längre rinner ut från
sjön och det totala årliga vattenuttaget motsvarar en volym som sänker vattenytan med
a) mer än 10 cm (volymen som det motsvarar
inom parentes) för
- Markusbölefjärden i Finström (145 300 m3)
- Långsjön i Finström och Jomala (138 300 m3)
- Lavsböle träsk i Saltvik (27 300 m3)
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b) mer än 5 cm (volymen som det motsvarar
inom parentes) för
- Dalkarby träsk i Jomala (8 300 m3)
- Toböle träsk i Saltvik (25 800 m3)
- Borgsjön i Sund (8 600 m3)
- Oppsjön i Kökar (10 600 m3)
_________

Tillstånd beviljade med stöd av landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd
för uttag av vatten fortgår den tid som tillståndet gäller. För vattenuttag som inte tidigare varit
tillståndspliktiga men blivit det genom 1a §
skall nytt tillstånd sökas senast 1 april 2008.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.
Mariehamn den 18 oktober 2007
JÖRGEN STRAND
vicelantråd
Harriet Lindeman
föredragande ledamot
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