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Södra Finland

KUNGÖRELSE
Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Kungörelsens publiceringsdatum
17.7.2020
Datum för delfående av ansökan
Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades dvs. 24.7.2020.
Sökande Sjundeå kommun
Ärende

Fastställande av Sjundeås nya farled till en allmän lokal farled, Sjundeå och Kyrkslätt

Ansökans huvudsakliga innehåll
Sjundeå kommun anhåller med stöd av vattenlagen om inrättande av farleden till Störsvikens båthamn som allmän lokal farled. Den nya båtfarleden skulle utgöra en förbindelse från Kantviks farled till Störsvikens båthamn.
Den nya båtfarleden har ett leddjupgående på 1,8 m och ett ramat djup på -2,4 m
MW2019. Båtfarleden trafikeras huvudsakligen av småbåtar. Farleden har använts som
en inofficiell rutt ut från Störsvikens båthamn. Det kommer inte att utföras muddringsarbete i farleden. Det placeras ut två nya prickar i närheten av vågbrytaren i Störsvikens
småbåtshamn.
Fördelarna med projektet är att båtsäkerheten ökar och att den nu spridda båttrafiken
koncentreras till en markerad farled. Projektet anses också bidra till att gästhamnsverksamheten i småbåtshamnen kan utvecklas.
Projektet äventyrar inte naturskyddsvärdena. Projektet har inga negativa konsekvenser
för den bebyggda miljön i området och projektet strider varken mot naturvårdslagen eller
mot avfallsslagen.
Projektet orsakar ingen skada som kräver ersättning, men eller förlust av förmån för vattenområdets ägare eller för någon annan som åtnjuter förmåner eller rättigheter som
hänför sig till vattenområdet.
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Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten
Denna kungörelse och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 17.7.–
24.8.2020 på regionförvaltningsverkets webbplats på adressen www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Anmärkningar och åsikter
De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med
anledning av ärendet. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt.
Anvisningar om hur man framställer en anmärkning
Av anmärkningen ska framgå följande:
- namn på och postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer till den som
framställer anmärkningen
- sökandens namn, ärendets namn och diarienumret som anges ovan
ESAVI/12017/2020
- namn och fastighetsbeteckning på den fastighet som anmärkningen gäller
- preciserade yrkanden och motiveringarna till dem
- underskrift av den som framställer anmärkningen eller av ombudet, om anmärkningen
inte lämnas in elektroniskt
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller, om anmärkningen lämnas in elektroniskt, annan utredning över ombudets behörighet
Anmärkningen eller åsikten lämnas in på något av sätten nedan senast 24.8.2020:
- via e-tjänsten: www.rfv.fi/anmarkning
- per e-post: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- per post: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Miljötillstånd, PB 110, 00521
Helsingfors.
Information om meddelande av beslutet (kungörelse av beslutet) kommer att skickas per
e-post till dem som har framställt en anmärkning/åsikt elektroniskt.
Delgivning till delägare av fastigheten
Den som är delägare i fastigheten ombeds förmedla den här delgivningen också till fastighetens eventuella övriga ägare eller innehavare.
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Ytterligare upplysningar ger
Anne Valjakka, tfn puh. 0295 016 438 (borta 8.8.-23.8.)
e-post: anne.l.valjakka@avi.fi
Erja Tasanko, tfn puh. 0295 016 248 (på platsen från 27.7.)
e-post: erja.tasanko@avi.fi

