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ÄRENDE Upphävande av de gamla tillstånden för uppdämningsrätt och tagande 

av vatten till fiskodling och avledande av det användna vattnet i Storfors 

i Lappfjärds å samt bevarande av konstruktionerna, Kristinestad  

 

 

SÖKANDE Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

 

 

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN  

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har i den ansö-

kan som man 20.9.2018 anhängiggjort hos regionförvaltningsverket an-

sökt om upphävandet av tillståndet för uppdämning och avledande av 

vatten för det vattenkraftverk som är beläget i Storfors benämnda fors i 

Lappfjärds å i Dagsmark by i Kristinestad samt upphävande av det vat-

tenslagsenliga tillståndet för den fiskodling som finns i området.   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE  

 

Tillståndsbeslut  

 

Regionförvaltningsverket upphäver tillståndet till att dämma upp och av-

leda vatten till vattenkraftverket i Storfors som beviljats av guvernören i 

Vasa län den 22 mars 1922 samt Västra Finlands vattendomstols beslut 

nr 50/1995/2 av den 29 november 1995 gällande vattentäkt för fiskod-

lingsanläggning och avledande av vatten som använts vid anläggningen 

tillbaka till ån. Kvarvarande fördämningskonstruktioner samt fiskod-

lingsanläggningens konstruktioner kan lämnas kvar. 
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Motivering 

 

Besluten kan upphävas eftersom produktionen av vattenkraft och fisk-

odlingen i regionen har upphört. Flödesförhållandena som orsakas av 

de kvarvarande fördämningskonstruktionerna har stabiliserats och hind-

rar inte fiskens uppvandring. I och med att de kvarvarande konstrukt-

ionerna förfaller förändras forsens strömförhållanden och återgår med 

tiden till naturligt tillstånd. Området kring den före detta fiskodlingsan-

läggningen har iståndsatts för rekreationsanvändning. Att upphäva till-

stånden och bevara konstruktionerna skadar varken allmänhetens in-

tresse eller privata intressen.  

 

I och med upphävningsbeslutet upphör även skyldigheterna enligt till-

ståndsvillkoren att gälla utan att det ges separata förordnanden om 

detta. 

 

Tillämpade bestämmelser 

 

3 kap. 25 § i vattenlagen  

 

Svar på utlåtanden  

Regionförvaltningsverket beaktar oberoende sammansättningsgrupp 

vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens och 

fiskerimyndighet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 

Finlands utlåtanden på det sätt som framgår av tillståndsbeslutet.   

 

HANDLÄGGNINGSAVGIFTEN OCH HUR DEN FASTSTÄLLS 

 

Handläggningsavgiften är 600 euro.  

 

Fakturan skickas senare från Statens servicecenter för ekonomi- och 

personalförvaltning. 

 

Avgiften bestäms enligt statsrådets förordning om avgifter till regionför-

valtningsverken (997/2017). Avgiften uppbärs enligt timmar (60 euro/h). 

För ärendets behandling har använts cirka tio timmar.  

 

INFORMATION OM BESLUTET 

 

Beslut  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet 

miljö och naturresurser 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, oberoende 

sammansättningsgrupp 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, fiskerimyndighet 

  staden Kristinestad  

Miljövårdsmyndigheten i staden Kristinestad 

Museiverket 

Finlands miljöcentral  

 

 Meddelande om beslutet   

Sakägare, som har fått särskild delgivning av tillståndsansökan.  
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 Kungörelse på anslagstavlor, internet och i tidningar 

 

Informationen om beslutet offentliggörs på anslagstavlan i Regionför-

valtningsverket i Västra och Inre Finland och beslutet kungörs på den 

officiella anslagstavlan i staden Kristinestad. Beslutet offentliggörs på 

internet på regionförvaltningsverkets Tillstånds-informationstjänst. 

 

Kungörelsen meddelas i tidningar Suupohjan Sanomat och Sydöster-

botten. 

 

 

 

 

 

 

ÖVERKLAGANDE Beslutet får överklagas hos Vasa förvaltningsdomstol genom besvär. 

 

 

 

Bilaga    Besvärsanvisning 

 

 

 

 Ärendet har avgjorts av miljöråden Mikko Vesaaja. Ärendet har föredra-

gits av miljööverinspektör Leena Erving. 

  

Dokumentet har godkänts elektroniskt. En anteckning om att dokumen-

tet godkänts elektroniskt finns på beslutets sista sida. 



Bilaga 

 

 

BESVÄRSANVISNING      
       

Besvärsmyndighet Ändring i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut får sökas genom besvär 
hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av 
ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. 

 
Besvärstid  Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs, dock så 

att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden går ut 11.10.2019. 
 

Besvärsrätt Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem som är part, samt av registrerade före-
ningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller triv-
seln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, närings-, tra-
fik- och miljöcentraler, kommunala miljövårdsmyndigheter och av myndigheter som bevakar 
allmänt intresse i ärendet.  

 
Besvärsskriftens innehåll 

I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, ska anges  

- det beslut i vilket ändring söks  
- ändringssökandens namn och hemkommun  
- den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress till vilka med-

delanden i saken kan skickas till ändringssökanden (om kontaktinformationen ändras ska 
Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa, e-postadress vaasa.hao@oikeus.fi, un-
derrättas) 

- till vilka delar ändring söks i beslutet   
- vilka ändringar som yrkas i beslutet  
- de grunder på vilka ändring yrkas  
- ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte be-

svärsskriften skickas elektroniskt (per telefax eller e-post) 
 

Bilagor till besvärsskriften 

Till besvärsskriften ska fogas  

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yr-
kanden, om dessa inte redan tidigare har skickats till myndigheten  

- fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret skickas elektroniskt, 
en utredning över ombudets behörighet. 
 

Hur besvärsskriften ska skickas till  

Besvärsskriften inklusive bilagor ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstol. Be-
svärsskriften ska vara framme under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut. Be-
svärsskriften med bilagor kan också skickas per post, telefax eller e-post. En besvärsskrift 
som skickas elektroniskt (per telefax eller e-post) ska skickas så att den finns till förfogande i 
den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänsteti-
dens slut.  
 
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adres-
sen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

 
Kontaktinformation till Vasa förvaltningsdomstol 
 besöksadress:  Korsholmsesplanaden 43, 4. vån. 

 postadress:   PB 204, 65101 Vasa 
 telefon:   029 56 42780 

 telefax:   029 56 42760 
 e-post:  vaasa.hao@oikeus.fi 

öppettid:   kl. 8 – 16.15 
 

Rättegångsavgift För behandling av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden ut en 
rättegångsavgift på 260 euro. Rättegångsavgiften tas inte ut, om förvaltningsdomstolen änd-
rar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. Avgifter tas inte heller ut i vissa 
ärenden eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från 
avgifter. Betalningsskyldig är den som har inlett saken och avgiften är per besvärsskrivelse. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

