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                    KUNGÖRELSE 

                      Vattenlagsenlig tillståndsansökan  

 

Sökande Caruna Oy 

 

Ärende Kvarhållande av en elkabel under havsområdet mellan Granklobben och 

Gräsgrund, Kristinestad  

 

Ansökans huvudsakliga innehåll 

Caruna Oy ansöker om tillstånd enligt vattenlagen för att kvarhålla en elkabel 

som har monterats under havsområdet mellan Granklobben och Gräsgrund 

i Kristinestads stad. Kabeln har byggts på samfällt vattenområde 287-416-

876-3, som ägs av Skaftung bys samfälligheter. Kabeln strandar på 

fastigheterna Granklubben 287-416-8-210 och Ainola 287-416-5-121. 

Ägaren till samfällda vattenområdet samt ägarna till de fastigheter där kabeln 

strandar har gett sina samtycken till projektet. På projektområdet gäller 

Gräsgrunds strandplan.  

 

Eldistribution på Gräsgrund blev avbruten i juli 2017. Med en ny elkabel 

säkrares eldistributionen och ersattes den förra kabel som hade gått sönder. 

Projektet utfördes i augusti 2017 och arbetena tog cirka två dagar. Kabeln 

(0,4 kV, AXMK 4x240, ø 53 mm) monterades under farleden 1070 

(Skaftungleden).  Kabelns längd på vattenområdet är cirka 500 m. Kabeln 

monterades in i ett skyddsrör ø 110 mm på de platser där kabeln strandar. 

På strandområden där vattendjupet är högst 1 meter har kabeln och röret 

täckts med markmaterial.  

  

På projektområdet finns inga Natura 2000 -områden eller andra 

naturskyddsområden. Enligt sökandens bedömning har projektet bara små 

verkningar på vattendraget.  

 

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna 

Denna kungörelse hålls framlagd 30.10. – 29.11.2017 på anslagstavlan i 

Kristinestads stad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Västra och 

Inre Finland. Kungörelsen och handlingarna av väsentliga delar kan läsas 

på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. 

 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu


 

 

En allmän dator med vilken man kan ta del av handlingarna är i bruk både i 

rådhuset i Kristinestad (Staketgatan 1) och i Samservicepunkten i 

Kristinestad (Sjögatan 47).  

 

Framställande av anmärkningar och åsikter 

Anmärkningar med anledning av ansökan får framställas av dem vars rätt 

eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlåtande begärs av berörda 

myndigheter. Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anledning 

av ansökan. 

 

Skriftliga anmärkningar och åsikter kan formuleras fritt. 

 

Anvisningar om framställandet av anmärkningar 

Av anmärkningarna ska framgå följande: 

- anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och 
telefonnummer  

- sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan, 
LSSAVI/5331/2017 

- namn, registernummer, fastighetsregisterby och kommun av 
anmärkarens fastighet (fastighetsbeteckning) 

- preciserade yrkanden samt grunderna för dessa 
- anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas 

in elektroniskt 
- fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pålitlig utredning över 

ombudets behörighet. 
 

Anmärkningar och åsikter ska inlämnas senast 29.11.2017 i första hand 

med användning av den elektroniska blanketten för inlämnande av 

anmärkningar http://www.rfv.fi/anmarkning  eller elektroniskt  

registratur.vastra@rfv.fi .  Anmärkningarna eller åsikterna kan också 

sändas per post (Regionförvaltningsverket, Miljötillstånd, PB 200, 65101 

VASA). 

Delgivning till delägare av fastigheten 

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning till 

fastighetens övriga ägare eller innehavare. 

 

Ytterligare upplysningar ger 

Miljöinspektör Heidi Laakso, tfn 0295 018 829 

e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi 
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