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Diarienummer  
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OFFENTLIG KUNGÖRELSE       

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen  

 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 

 

8.9.2022 

Dagen för delfående av beslutet  

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.  

Dagen för delfående av beslutet är 15.9.2022. 

Ärende 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 8.9.2022 nr 944/2022 om besvär i ett 

vattenhushållningsärende, som har gällt installering av två dragvajrar och en 

elkabel vid Högsar färjrutt samt ändring av farleden, Pargas. 

Den som ansöker om tillstånd 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under 

tiden 8.9. – 17.10.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller 

överklagande samt i den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. 

Besvärstidens sista dag är 17.10.2022.   

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


 

 

 Päiväys  
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Diaarinumero  
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JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

8.9.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 15.9.2022 (7 pv). 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.9.2022 nro 944/2022, valitus 

vesitalousasiassa / kahden vetovaijerin ja sähkökaapelin asentaminen Högsarin 

lossiväylälle sekä väylämuutos, Parainen 

Luvan hakija 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 8.9. – 17.10.2022  

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 

Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

17.10.2022. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL BESLUT 
 
08.09.2022 

944/2022 

 Dnr 20/03.04.04.04.20/2020 
   

Ärende Besvär i ett vattenhushållningsärende 

Ändringssökande , , ,  
,  och 

 

Tillståndssökande Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 

Beslut i vilket ändring sökts 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 12.12.2019 nr 500/2019 
 

Tillståndsavgörande 

Regionförvaltningsverket har beviljat närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland tillstånd för installering av två dragvajrar och en elkabel vid 
Högsar färjeled i Pargas stad i enlighet med den 18.4.2019 daterade 
ansökningsplanen. 

Regionförvaltningsverket har beviljat närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finland ständig nyttjanderätt till de för projektet behövliga delarna 
av det gemensamma vattenområdet 445-544-876-1 och det gemensamma 
vattenområdet 445-539-876-1 i Pargas stad. 

Av projektet och de beviljade små ständiga nyttjanderätterna förorsakas inte 
på förhand sett förlust av förmån som skall ersättas enligt vattenlagen. 

Avgörande om farled 

Regionförvaltningsverket har ändrat beslutet gällande den offentliga farleden 
Airisto-Nötö nr 3395 i närheten av Högsars färjeled genom att flytta farleden 
20-40 m norrut och inskränka farledsområdet vid färjefarleden från 75 m till 
40 m. Farledens djupgående på projektområdet är 2,4 m och draggningsdjup 
MW2005 -3,5 m. 

Enligt förhandsbedömning orsakar farledsändringen inte förmånsförlust  
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som ska ersättas enligt vattenlagen.  

Tillståndshavaren skall följa vattenlagens stadganden och tillstånds- och 
farledsbestämmelserna 1 till 12 i regionalförvaltningsverkets beslut. 

Tillstånds- och farledsbestämmelser 

Konstruktioner 

1) Dragvajrarna och elkabeln samt färjans ljusstyrning, vägvisare och 
specialmärken får byggas och farledsändringarna utföras i enlighet med 
11.4.2019 daterade Högsar färjas markeringsplan (skala 1:2 000) och 
markeringarna i Högsars färjas översiktskarta (skala 1:10 000). 

2) Avvikande från ansökan ska i färjans ljusstyrning användas fast grönt ljus, 
som visar att trafik är tillåten och fast rött ljus, som visar att trafik är förbjuden 
i enlighet med transport- och kommunikationsverkets Traficom bestämmelse 
om sjötrafikmärken och signalreglering (dnro LIVI//2393/00.03.03/2017). Ifall 
man vill avvika från den här märkeskombinationen, måste man få Traficoms 
beslut om godkännande för detta före förverkligandet av projektet.  

Arbetets utförande 

3) Byggnadsarbetena ska utföras på ett sätt som leder till minsta möjliga skada 
och störning för havsområdet och dess användning, fiskbeståndet och 
vattenomgivningen. Grumlande av vatten och orsakande av buller ska 
undvikas då arbetet utförs. 

4) Tillståndshavaren ska utreda de ledningar och kablar som eventuellt finns 
på arbetsområdet. Byggnadsarbetet ska utföras utan att skada dessa.  

5) Efter slutförandet av byggnadsarbetena ska spåren av arbetet snyggas upp 
och området i övrigt bringas i vederbörligt skick så att det passar in i 
omgivningen. 

Användning och underhåll av färjan 

6) Färjans trafikering ska förverkligas så att om det finns sjötrafik i farleden 
som korsar färjefarleden, ska efter var gång färjan korsat vattenområdet en 
passagetid på cirka fem minuter reserveras för sjötrafikens överfart i 
färjefarleden. 

7) Tillståndshavaren måste hålla konstruktionerna i vederbörligt skick. 

Ersättningar 

8) Direkt förlust av förmån, som eventuellt förorsakas av arbetenas utförande, 
skall utan dröjsmål ersättas vederbörande rättsinnehavare. 
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Arbetets inledande och utförande 

9) Byggnadsarbetena ska påbörjas och till väsentliga delar slutföras inom fyra 
år efter att detta beslut vunnit laga kraft. Annars förfaller tillståndet och de 
beviljade nyttjanderätterna. 

Meddelanden 

10) Tillståndshavaren ska tillställa Traficom farledsförslag om farleds- och 
säkerhetsanordningsändringar, på basen av vilka ändringarna fastställs medelst 
farledsbeslut. Farledsförslagen ska göras elektroniskt via Traficoms nätsidor, 
per e-post eller per brev. 

11) En anmälan om att arbetena inleds ska göras skriftligen på förhand till 
ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Egentliga Finland, miljövårdsmyndigheten i Pargas stad och 
på ändamålsenligt sätt till berörda vatten- och markägare. 

12) En skriftlig anmälan om att projektet är slutfört ska inom 60 dagar 
inlämnas till regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för 
miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 
Finland och miljövårdsmyndigheten i Pargas stad, havsfarledsenheten vid 
Trafikledsverket samt transport- och kommunikationsverket (Traficom). 

Till anmälan om slutförande skall bifogas måttförsedda kartritningar över 
vattenområdet varav framgår de slutliga placeringarna för färjans dragvajrar 
och elkabel, ljusstyrning, märken och specialmärken samt ändringarna i 
farleden Airisto-Nötö. 

Motiveringar 

Den nya eldrivna Högsarfärjan möjliggör med sin driftsäkerhet en fungerande 
och trygg förbindelse från ön Storlandet till ön Högsar i Nagu i Åbolands 
skärgård. En eldriven färja ger inte lokalt upphov till utsläpp och som dess 
drivkraft kan användas miljövänligt producerad el. Den nya färjan är säkrare, 
mer kostnadseffektiv och till verkningsgraden bättre än den nuvarande färjan 
som går med dieselmotorer och vars propelleranordningar förorsakar tillfällig 
grumling av vattnet och med tiden stranderosion. Färjetrafikens buller minskar 
jämfört med nuläget. 

Projektet stöder utvecklingen av Skärgårdens ringväg och är i enlighet med de 
i landskapsplanerna anvisade utvecklingsmålen för färjeområdet. På 
projektområdet finns inte till Natura 2000 -nätverket hörande eller övriga 
skyddsområden, och projektets förverkligande försvårar inte uppnåendet av de 
mål som framställts i Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets 
vattenförvaltningsplan eller i Finlands havsförvaltningsplan för åren 2016-
2021. 
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Till följd av de två dragvajrarna och elkabeln som installeras på färjefarleden 
försvåras användningen av den korsande Airisto-Nötö vattenfarleden i någon 
mån. Vattentrafiken avbryts alltid då färjan går. Även användande av 
närvattenområdet utanför färjefarleden för båtliv försvåras vid färjefarleden, 
och dragvajrarna stiger till vattenytan, vilket kan orsaka risksituationer. För att 
förebygga detta har i projektet fästs uppmärksamhet vid sjötrafikmarkering 
och sjötrafikens ljusstyrning, med hjälp av vilka en säker trafikförbindelse för 
sjötrafiken över färjefarleden kan garanteras.  

= = = 

Färjeprojektet medför sådan nytta för allmänna eller enskilda intressen som är 
avsevärd i förhållande till de förluster som medförs för dessa intressen. 
Därmed föreligger förutsättningar för beviljande av tillstånd. 

Till följd av projektet ändras den av Farledsverket upprätthållda Airisto-Nötö 
farledens linjedragning sålunda, att linjedragningen flyttas 20-40 m norrut i 
närheten av den korsande färjefarleden och farledsområdet vid färjefarleden 
inskränks från 75 m till 40 m. Normalbredden för en farled med detta 
djupgående är enligt planeringsanvisningarna för båtfarleder 40-50 m. 
Farledsändringarna uppfyller de krav som  med beaktande av vattentrafiken 
rimligen kan ställas på en allmän farled på ifrågavarande vattenområde. 
Trafikledsverket har gett sitt samtycke till projektet. 

= = = 

Yrkanden i förvaltningsdomstolen 

Ändringssökandena har yrkat att regionalförvaltningsverkets beslut upphävs 
samt att verkställigheten av beslutet förbjuds.   

Som grund för sina yrkanden har ändringssökandena bland annat uppgett att 
beslutet är både lagstridigt och oändamålsenligt. Regionförvaltningsverket har 
i huvudsak motiverat sitt beslut med att den nytta som uppnås är klart större än 
skadeverkningarna. Härvidlag har man bland annat sagt att vägtrafiken drar 
nytta av åtgärderna och dessa stöder utvecklandet av skärgårdens ringväg. 
Dessa sistnämnda motiveringar är uppenbart felaktiga. Skärgårdens ringväg 
går inte över färjepasset till Högsar och har inget samband med frågan. 
Färjetrafiken till Högsar försämras. Färjerederiet har under sommaren 2019 
redan experimenterat med en färja som använder dragvajrar på den aktuella 
rutten, eventuellt utan tillstånd. Färjan är då den använder dragvajrar mycket 
långsammare än en propellerdriven färja. Systemet med dragvajrar användes i 
färjetrafikens begynnelse för mer än 50 år sedan men övergavs till förmån för 
propellerdrivna färjor, då dessa uppenbart var bättre och effektivare. 

Beslutet hänvisar även till miljöaspekterna då avsikten är att färjan skall vara 
eldriven. Eldrift skulle inte förutsätta dragvajrar utan skulle lika väl kunna 
kopplas till propellerdrift. Det optimala är förstås en batteridriven färja med 
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propellrar, men av kostnadsskäl kan eventuellt också en elkabel vara ett 
alternativ. 

Argumentet med miljöhänsyn urholkas till väsentlig del av att de planerade 
dragvajrarna kommer att omöjliggöra segeltrafik längs den korsande farleden. 
Denna farled trafikeras idag av ett stort antal seglande båtar, och dessa måste 
nu, om de har möjlighet därtill, använda motor för att kunna använda farleden. 
Alla båtar/fartyg som vill använda farleden kommer därtill att tvingas köra i 
cirklar i väntan på att färjan skall ligga i land och detta ökar också båttrafikens 
utsläpp. Fartygen skall köra i cirklar, segelbåtar och motorbåtar blandade, och 
detta skapar uppenbara farosituationer då farleden samtidigt är trång. Därtill 
kommer sannolikt åtminstone större båtar att undvika den korsande farleden 
och i stället köra en längre farled runt Nagu, vilket igen ökar utsläppen från 
fossila bränslen. 

Beträffande seglande fartyg bör noteras att den korsande farleden på avsnittet 
intill färjerutten är trång på en längre sträcka. Ett seglande fartyg måste därför 
vänta på grön ljussignal på ett stort avstånd från färjerutten för att kunna 
manövrera. Då sedan grön ljussignal visas behöver det seglande fartyget 
kanske 20 minuter för att från vänteområdet passera färjstället, medan man i 
beslutet rekommenderar att färjan skall vänta 5 minuter mellan varje överfart 
för att ge båttrafiken tid att passera. Detta visar att regionförvaltningsverkets 
beslut i praktiken omöjliggör och direkt förbjuder segeltrafik längs den 
aktuella farleden. Alternativt borde färjan trafikera enligt tidtabell med en 
avgång högst en gång per halvtimme, vilket igen väsentligt försämrar servicen 
för vägtrafiken och går emot de syften som nämns i motiveringarna för 
beslutet. 

Hänvisningen till lägre ljudnivå med en eldriven färja är också irrelevant, då 
det ljud från färjan som hörs tydligast och också på längre avstånd är den 
metalliska smäll som uppstår då färjans klaff träffar färjfästet. Detta ljud 
påverkas inte av färjans framdrivningssätt. 

I beslutets motiveringar sägs att användandet av den korsande farleden 
försvåras i någon mån. Denna formulering är en underdrift, eftersom beslutet 
innebär att farleden stängs av alltid då färjan är i rörelse. Dragvajrar som ligger 
ungefär vid vattenytan innebär ett stort faromoment, som sannolikt kommer att 
förorsaka allvarliga olyckor. Problemen kan inte elimineras med ljussignaler. 
Ljussignalerna syns knappast vid dimma och kommer inte heller att kunna 
uppfattas av båtar som rör sig utanför farleden, vilket är vanligt till sjöss. De 
planerade ljussignalerna är helt okända för sjöfarten och andra än lokala båtar 
kommer knappast att förstå deras innebörd. Farleden används idag allmänt av 
utländska båtar, och dessa kommer ännu mindre att förstå ljussignalerna och 
skyltarna. 

Det blir svårt att utmärka att farleden är stängd. Jämförelsen med klaffbroar 
och kanalslussar kan inte tillämpas, eftersom dessa är utmärkta med 
ljussignaler som är riktade från fasta ljuskällor rakt i farledens riktning. Enligt 
beslutet skall trafiken vid Högsar färjepass dirigeras med bojar som skall 
använda ljusen rött och grönt. Detta är på det aktuella stället förkastligt, 
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emedan dessa kommer att förväxlas med lateralutprickningen. Att placera 
signalerna på land på stort avstånd från farleden är inte heller möjligt eftersom 
dessa inte skulle synas tillräckligt tydligt och inte klart kunna kopplas till 
färjepasset. 

Farleden förbi Högsar färjepass har i tiden upprätthållits och skapats som ett 
alternativ, närmast för mindre fartyg, till huvudfarleden som går från Åbo till 
Utö, det så kallade Storströms-faret. Om trafiken på farleden genom 
Norrströmmen förbi Högsar försvåras dramatiskt, som det aktuella beslutet nu 
innebär, kommer trafiken att hellre välja den västra stora farleden genom 
Storströmmen, vilket kommer att leda till att trafiken ökar där, och säkerheten 
för handelssjöfarten minskar. 

Beslutet nämner också att ingen regelbunden turtrafik förekommer på farleden 
som korsar Högsar färjerutt. Detta stämmer kanske, men däremot förekommer 
en rätt omfattande kommersiell trafik på farleden. Många charterbåtar 
trafikerar farleden liksom även förbindelsefartyg på väg till och från sina 
rutter. Försvarsmakten och andra statliga myndigheter använder också 
farleden. 

Det finns ingenting i de internationella eller de nationella sjövägsreglerna som 
skulle ge möjligheter att stänga en farled för att släppa fram ett annat fartyg, 
vilket beslutet innebär.  

Det kan finnas endast två orsaker till elektrifieringen av Högsar-färjan: att göra 
driftkostnaderna lägre för det trafikerande bolaget och att förbättra 
miljövärdena genom mindre utsläpp. Det saknas helt utredning om huruvida 
elektrifieringen innebär någon inbesparing för rederiet. Miljöaspekten är även 
obevisad eftersom det kommer att uppstå miljökonsekvenser för alla fartyg 
som antingen väljer längre alternativa rutter, eller som ligger med motorerna 
på och väntar på genomfarten längs farleden. De i beslutet nämnda av färjans 
propellrar förorsakade erosionsproblemen vid färjfästena har på inget sätt 
påvisats, och några sådana har aldrig tidigare nämnts eller getts offentlighet 
fastän färjan trafikerat där många årtionden. 

Beslutet beaktar inte att trafiken på färjepasset konkurrensutsätts med vissa 
intervaller och skall skötas av det företag som vinner konkurrensutsättningen. 
Ifall man på färjepasset går in för en idag mycket speciell metod att framdriva 
färjan betyder detta lätt att den nuvarande trafikanten/rederiet får en 
monopolsituation. Frågan om konkurrenssituationen har uppenbarligen inte 
alls utretts för beslutet och inga utlåtanden har inbegärts av 
konkurrensmyndigheterna. 

Installeringen av de planerade dragvajrarna och elkabeln försvårar möjligheten 
att använda vattenområdet utanför farleden för fiske och kränker sålunda 
Druckis fiskelags rätt. Delägarna i fiskelaget är därtill vana att röra sig med båt 
på vattenområdet även utanför farleden. Fiskelagets delägare kommer därför 
att utsättas för en stor risk för olyckor, då de redan i sig olämpliga 
ljussignalerna inte alls riktar sig till omgivande vattenområden. 
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Användandet av dragvajrar och elkabel under vintern, det vill säga under den 
tid då vattenområdet normalt är istäckt, torde förutsätta ibruktagandet av 
anordningar för att hålla färjerutten isfri, då elkabeln sannolikt annars löper 
stor risk att skadas. Normalt används för detta fast monterade eldrivna 
propellrar eller alternativt blåses luft ut under vattnet på den aktuella rutten. 
De miljömässiga följderna av dessa åtgärder har inte alls utretts eller bedömts i 
regionförvaltningsverkets beslut, och även på denna grund bör beslutet anses 
strida mot lag. Ifall åter elkabeln kopplas loss under vintern och färjan då 
övergår till normal diesel-propellerdrift faller hela miljöresonemanget kring 
eldriften, det vill säga eldriften skulle då bara komma att användas under den 
period då kabeln och dragvajrarna förorsakar som mest förfång och de största 
skaderiskerna. 

Det finns även en betydande risk att detta tillstånd skulle kunna bli ett 
prejudikat för framtiden. Samtliga vajerfärjepass i Finland skulle därmed 
kunna elektrificeras med elkabel, och flera av dessa färjepass har korsande 
farleder som även används av stora handelsfartyg.  

Ändringssökandena har hänvisat till 3 kapitlet 4 § i vattenlagen och anfört att 
anläggandet av två dragvajrar tvärs över en livligt trafikerad farled äventyrar 
den allmänna säkerheten. Nyttan av de nu sökta och planerade åtgärderna är 
obetydlig, medan förlusterna för allmänna och enskilda intressen är avsevärt 
större och dessa kränks i betydande omfattning. 

Beslutet och dess motiveringar antyder också att regionförvaltningsverket i 
Södra Finland vid beslutsfattandet saknat korrekta uppgifter, dels om det 
aktuella färjepasset och dess geografiska placering samt om landsvägsfärjors 
tekniska konstruktion, och dels om hur fartygs- och båttrafiken fungerar och 
hur fartyg och båtar manövrerar. 

Handläggning i förvaltningsdomstolen 

Besvären har kungjorts på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 5.3-2.4.2020. 
Information om kungörelsen har publicerats på Pargas stads webbsidor. Därtill 
har kungörelsen skilt delgetts åt de parter som saken särskilt berör. 
 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har avgett utlåtande. 
 
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid Egentliga Finlands NTM-
central har meddelat att det inte avger bemötande.  

Pargas stads miljövårdsmyndighet har i sitt bemötande bland annat konstaterat 
att miljövårdsmyndigheten har gett ett utlåtande om tillståndsansökan 
21.8.2019 § 119. Det ligger utanför den kommunala miljövårdsmyndighetens 
ansvarsområde att ta ställning till de trafikerings- och trafiksäkerhetsaspekter 
som berör projektet, men allmänt kan konstateras att åtgärderna inte bör 
genomföras så att följden blir oklarheter eller farosituationer i och utanför 
farledsområdet. 
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 har i sitt bemötande framställt att han stöder besvären till 
alla delar och hoppas att tillståndsbeslutet upphävs.  är bosatt och 
driver företag på Högsar, det vill säga bakom den nu aktuella färjan. Han 
färdas dagligen med färjan och har gjort så sedan färjförbindelsen togs i bruk 
på 1950-talet. Familjeföretagets kunder/stuggäster färdas likaså regelbundet 
med färjan.  

Högsarfärjan har långa perioder under det senaste året, tydligen utan tillstånd, 
använt sig av det i beslutet avsedda framdrivningssätet med två dragvajrar och 
eldrift via elkabel. Färjans fart har mer än halverats jämfört med tidigare 
propellerdrift och vägförbindelsen till Högsar har blivit betydligt sämre än 
förr. Dragvajrarna är en stor fara för sjötrafiken. 

Trafikledsverkets farledsenhet, Transport- och kommunikationsverket 
(Traficom) och Pargas stad har beretts tillfälle att avge bemötanden. 
Bemötanden har inte avgetts.  

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid Egentliga Finlands NTM-
central har i sitt bemötande bland annat anfört att ändringssökandena har 
åberopat omständigheter, som inte hör till ärendet som ansökan gäller. Färjan 
är belägen på en landsväg, vars upprätthållande 1.1.1968 har anförtrotts väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen, varför det har funnits en färja och färjetrafik på 
platsen i över 50 år. Sålunda hör inte till ansökningsärendet färjans teknik och 
dess funktionalitet, ljudolägenheterna när färjan lägger till, färjebolagets 
investeringar och driftkostnader, konkurrensutsättningen av färjetrafiken samt 
övriga framtida färjerutter. 

Vid dimma är sikten överhuvudtaget dålig och förutsätter omsorgsfullare 
ruttplanering och bättre uppmärksamhet av båtförarna. Det finns dessutom 
invid farleden i terrängen föreskrivna förhandsvarningsmärken om färjan, som 
enligt beslutet förnyas och vid behov förses med belysning. Ur vattenlagens 
synvinkel ska bedömas den temporära begränsningen av trafiken i den 
allmänna farleden. De ämbetsverk som ansvarar för sjöfarten har uttryckt sina 
ståndpunkter angående de ljussignaler som behövs, vilka har beaktats i det 
utfärdade beslutet. Argumentet om försvagad säkerhet för handelssjöfarten är 
överdrivet och det har inte kommit fram i de utlåtanden som 
sjöfartsämbetsverken har gett. Man har ansökt om och fått tillstånd för en 
temporär stängning av farleden och de ämbetsverk som ansvarar för sjöfarten 
har förhållit sig positivt till detta. Enligt de för sjöfarten ansvariga 
ämbetsverkens ståndpunkter kan projektet genomföras med de 
försiktighetsåtgärder och den utmärkning som anges i beslutet. 

Fartyg och fiskare kan röra sig utanför farlederna, men argumentet att det 
skulle ske just vid färjepasset är överdrivet. Sundet är smalt och de naturliga 
körlinjerna löper i mitten av sundet, där även farleden är belägen. Det är enligt 
lag förbjudet att lägga ut fångstredskap i en farled eller en färjled, varför 
argumentet om försvårat fiske är ogrundat. 

Farleden vid färjerutten är öppen och har klar sikt från minst 0,5 sjömils 
avstånd. En båtförare hinner reagera på att färjan rör sig, man kan anpassa 
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farten och undvika behovet att stanna båtarna och båt- och färjeförarna hinner 
anpassa sin färd så att det inte uppstår farliga situationer. Argumentet att 
båtarna skulle tvingas vänta och "köra i cirklar" är överdrivet och det är inte 
den situation som råder. Detsamma gäller argumentet om båtarnas ökade 
utsläpp i förhållande härtill. 

Enligt sökandens åsikt är nyttan av projektet klart större än eventuella 
olägenheter. 

Ändringssökandena har avgett genmäle. 

Förvaltningsdomstolens avgörande 

1. Förvaltningsdomstolen godkänner besvären och upphäver 
regionförvaltningsverkets beslut. Närings-, trafik- och miljöcentralens ansökan 
avslås. 

2. Förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om förbjudande av verkställigheten. 

Motivering 

1. Huvudsaken 

Tillämpade lagrum 

Enligt 2 kapitlet 3 § 1 momentet 1 punkten i vattenlagen har var och en rätt att 
utan att orsaka onödig skada, olägenhet eller störning färdas i vattendrag och 
på is över vattendrag, om inte något annat föreskrivs i lag. 

Enligt 3 kapitlet 4 § 1 momentet 2 punkten i vattenlagen ska tillstånd beviljas 
för ett vattenhushållningsprojekt, om projektet medför sådan nytta för 
allmänna eller enskilda intressen som är avsevärd i förhållande till de förluster 
som det medför för sådana intressen. 

Enligt 2 momentet i samma paragraf får tillstånd dock inte beviljas, om 
vattenhushållningsprojektet äventyrar det allmänna hälsotillståndet eller den 
allmänna säkerheten, orsakar avsevärda skadliga förändringar i omgivningens 
naturförhållanden eller i vattennaturen och dess funktion eller i hög grad 
försämrar bosättnings- eller näringsförhållandena på orten. 

Enligt 3 kapitlet 6 § 1 momentet i vattenlagen när förutsättningarna för 
beviljande av tillstånd prövas ska den nytta eller förlust som 
vattenhushållningsprojektet medför med hänsyn till allmänna intressen 
bedömas från allmän synpunkt. Om nyttans eller förlustens omfattning kan 
mätas i pengar, kan penningvärdet användas vid bedömningen. 

Enligt 3 kapitlet 6 § 2 momentet i vattenlagen ska vid bedömningen hänsyn tas 
till de omständigheter som berör vattenstatusen och vattenanvändningen inom 
projektets influensområde enligt den förvaltningsplan och den 
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havsförvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårds- och 
havsvårdsförvaltningen. Vid bedömningen ska dessutom hänsyn tas till vad 
som i den riskhanteringsplan som avses i lagen om hantering av 
översvämningsrisker (620/2010) har angetts om översvämningsriskerna och 
målen för hanteringen av översvämningsriskerna inom projektets 
influensområde samt om de åtgärder som syftar till att uppnå målen. 

Enligt 3 kapitlet 7 § 1 momentet i vattenlagen beaktas när förutsättningarna för 
beviljande av tillstånd för ett vattenhushållningsprojekt prövas den ökning av 
egendomens bruksvärde som följer av att mark- eller vattenområdets eller 
annan egendoms avkastning eller användbarhet förbättras som enskild nytta av 
projektet. Detsamma gäller andra förmåner som omedelbart kan vinnas genom 
att projektet genomförs. 

Enligt 3 kapitlet 7 § 2 momentet i vattenlagen beaktas som enskild förlust på 
grund av projektet  
1) de nyttjande- eller lösningsrätter som beviljas sökanden, 
2) kostnaderna för sådana skador och nyttjanderätter som sökanden särskilt har 
avtalat om med den som saken gäller för att kunna genomföra projektet samt 
anskaffningskostnaderna för sådana områden som frivilligt har överlåtits till 
sökanden av motsvarande anledning, och 
3) andra förluster som orsakas sådana som inte är delaktiga i projektet och i 
denna lag avsedda passiva delägare vid dikning. 

Enligt 10 kapitlet 3 § 1 momentet i vattenlagen ska den del av ett vattendrag 
som inrättas som allmän farled uppfylla de krav som med beaktande av 
trafiken i vattendraget skäligen kan ställas på en allmän farled. I 
tillståndsmyndighetens beslut ska den allmänna farledens sträckning anges. 
Om farledens sträckning i något avseende bestäms så att den avviker från det 
som anges i ansökan, ska sökanden ges tillfälle att bemöta detta innan beslutet 
fattas. 

Enligt 10 kapitlet 4 § 1 momentet i vattenlagen kan ett lagakraftvunnet beslut 
om en allmän farled på ansökan ändras eller farleden dras in med iakttagande i 
tillämpliga delar av bestämmelserna om inrättande av en farled. Om den som 
är huvudman för farleden motsätter sig ett yrkande om att farleden ska ändras 
eller dras in, krävs det dessutom att farleden eller dess användning har en 
skadlig verkan som inte förutsågs när farleden inrättades eller att förhållandena 
senare har förändrats väsentligt. 

Utredning i ärendet  

Högsarfärjan trafikerar mellan Nagu och Högsar i Pargas stad. Till Högsar 
finns inte fast vägförbindelse. Färjan korsar farleden Airisto-Nötö nr 3395, 
som är 58,7 km lång. Farleden går genom skärgården på västra sidan om Nötö 
och vidare mot Airisto. På farleden finns nyttotrafik såsom fiskeribåtar men 
huvudsakligen används farleden av fritidsbåtar. 

Regionförvaltningsverket har ändrat det beslut som gäller den offentliga 
farleden Airisto-Nötö nr 3395 genom att flytta farleden i närheten av Högsars 
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färjrutt 20-40 m norrut och inskränka farledsområdet vid färjfarleden från 75 
m till 40 m. Farledens djupgående på projektområdet är 2,4 m och 
draggningsdjup MW2005 -3,5 m. Havsområdet är grunt, vattendjupet är i snitt 
10–20 m. Skärgårdshavet är ett betydande fiskhushållnings- och 
rekreationsområde. På området finns många farleder och båttrafiken är livlig 
speciellt sommartid.   

Syftet med projektet är att övergå från användandet av en diseldriven 
propellerfärja till att använda en eldriven vajerfärja på Högsarrutten. Färjan 
som trafikerar rutten är modifierad för detta ändamål. Användningen av den 
här färjan innebär att vajrarna nära färjan stiger upp till vattenytan och även 
ovanför ytan beroende på vindförhållanden. 

Rättslig bedömning och slutsats 
 
Det har sedan slutet av 1960-talet funnits en färjeförbindelse till Högsar med 
en dieseldriven propellerfärja som vattentrafiken har vant sig vid. 
Regionförvaltningsverket har med det överklagade beslutet beviljat tillstånd 
till en vajerdriven elfärja, vars vajrar stiger upp nära vattenytan och vid vissa 
väderförhållanden även ovanför vattenytan. 
 
Förvaltningsdomstolen bedömer på basis av utredningen i ärendet att 
dragvajrarna har en betydande negativ inverkan på säkerheten för båttrafiken 
och annan vattentrafik och kan orsaka allvarliga farosituationer för trafiken i 
farleden och vattenområdet utanför denna. Enligt 2 kapitlet 3 §:n i vattenlagen 
är det tillåtet att röra sig på vattenområdet även utanför den utmärkta farleden. 
Förvaltningsdomstolen anser att oberoende av om farleden förses med 
märkningar och ljusstyrning enligt bestämmelserna i det överklagade beslutet 
kan en vajer som stiger upp till eller ovanför vattenytan förorsaka en olycka 
som till och med kan ha dödlig utgång. Faran kan inte i tillräcklig mån 
minskas genom tillståndsbestämmelser. 

I ansökan har nyttan av projektet beskrivits på ett allmänt plan utan stöd av 
närmare utredning. Förvaltningsdomstolen anser att det inte har framställts en 
sådan utredning om nyttan av projektet som skulle möjliggöra en sådan 
intressejämförelse som vattenlagen förutsätter. Enligt huvudregeln borde 
därför regionförvaltningsverkets beslut upphävas och ärendet återförvisas för 
ny handläggning. 
 
Även om nyttan av projektet kunde utredas bättre genom att återförvisa 
ärendet för ny behandling till regionförvaltningsverket, kvarstår dock 
säkerhetsrisken på grund av dragvajrarna. Förvaltningsdomstolen bedömer att 
denna risk inte kan minskas i tillräcklig mån utan att avstå från den valda 
lösningen med dragvajrar, vilket skulle innebära en så betydande ändring att 
det inte längre skulle vara frågan om samma projekt som ansökan gäller. 

Förverkligande av projektet skulle därför äventyra den allmänna säkerheten på 
det sätt som avses 3 kapitlet 4 § 2 momentet i vattenlagen, vilket innebär att 
förutsättningar för beviljande av tillstånd inte föreligger oberoende av hur stor 
nytta projektet skulle medföra. Härvid har förvaltningsdomstolen även tagit i 
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beaktande att det på ifrågavarande plats redan finns en fungerande 
färjförbindelse som tillgodoser landsvägstrafikens behov. På dessa grunder 
godkänner förvaltningsdomstolen besvären och upphäver 
regionförvaltningsverkets överklagade beslut utan att återvisa ärendet till 
regionförvaltningsverket för ny handläggning.  

Regionförvaltningsverket har ändrat det beslut som gäller den offentliga 
farleden Airisto-Nötö. Ändringen har gjorts enbart för elfärjeprojektets behov. 
Då förvaltningsdomstolen har upphävt regionförvaltningsverkets beslut till den 
del beslutet gäller tillstånd för projektet, finns det inte längre något behov att 
flytta farleden. Därför har förvaltningsdomstolen upphävt 
regionförvaltningsverkets beslut även till den del beslutet gäller den offentliga 
farleden. 

2. Förbjudande av verkställigheten  

Tillståndsmyndigheten har inte beviljat sökanden i 3 kapitlet 16 § i vattenlagen 
avsedd rätt att vidta förberedande åtgärder för genomförande av projektet. 
Enligt huvudregeln i 15 kapitlet 7 § 1 momentet i vattenlagen får projektet 
därför inte inledas förrän tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft. Då besvär 
anförts över beslutet och beslutet således inte har vunnit laga kraft, är 
verkställigheten av beslutet förbjuden direkt med stöd av lag. Det föreligger 
därför inga skäl att förbjuda verkställigheten med ett skilt beslut. 

Tillämpade lagrum 

De i motiveringen nämnda  

Delgivande av beslutet 

Beslutet har delgivits genom offentlig kungörelse. 

Meddelande om beslutet 

Stadsstyrelsen i Pargas stad skall utan dröjsmål sätta upp meddelande om detta 
beslut genom att publicera information om kungörelsen med iakttagande av 
108 § i kommunallagen. Informationen om publicering av kungörelsen ska 
hållas tillgänglig minst under den tid under vilken man kan överklaga beslutet 
genom besvär. 

Överklagande 

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar 
besvärstillstånd. Besvärsskriften skall tillställas högsta förvaltningsdomstolen 
inom 30 dagar från den dag beslutet givits eller senast 17.10.2022. 
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Besvärsanvisning finns bifogad som bilaga HallJKR (01.20). 

Förvaltningsdomstolens sammansättning 

Ärendet har avgjorts av lagfarna förvaltningsrättsdomarna Patrick Sahlström 
och Sinikka Kangasmaa samt förvaltningsrättsdomaren inom det tekniska 
området Susanna Airiola. 

 

Föredragande Maria Ingerström 

 

Detta beslut är elektroniskt verifierat i förvaltningsdomstolens 
ärendehanteringssystem 
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Distribution 

Beslut  med flera 
Ombud: 

 
 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland/ 
ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, elektroniskt 

  

Miljövårdsmyndigheten i Pargas stad 

Stadsstyrelsen i Pargas stad 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland/ 
Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, elektroniskt 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland/ 
Fiskerigruppen, elektroniskt 

Trafikledsverket  

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Finlands miljöcentral, elektroniskt 

 

 

 

 

 
Domstolens kontaktuppgifter 

 
Vasa förvaltningsdomstol 
Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa 
E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefonnummer: 029 56 42780  
 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 
 
Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 
tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/
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                  Bilaga till förvaltningsdomstolens beslut 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom skriftliga besvär hos högsta 
förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.   

Grunderna för beviljande av besvärstillstånd 
 
Enligt 111 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska besvärstillstånd beviljas 
om  
1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig 

rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen, 
2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av 

att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller 
3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd. 
 
Besvärstillstånd kan också beviljas i fråga om endast en del av förvaltningsdomstolens 
överklagade beslut. 

 
Besvärstid 

 
Förvaltningsdomstolens beslut har getts genom offentlig kungörelse. Beslutet har 
publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats den dag som framgår av första sidan av 
beslutet. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen 
publicerades. Besvär ska inlämnas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av 
förvaltningsdomstolens beslut, sagda dag inte medräknad. 

 
Besvärsskriftens innehåll  

 
I besvären, som ska innehålla en ansökan om besvärstillstånd, ska följande anges: 
- ändringssökandens namn och kontaktuppgifter inklusive uppgift om postadress och 

eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas 
(processadress); om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska 
också dennes kontaktuppgifter uppges 

- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 
- den grund på vilken besvärstillstånd begärs samt de skäl på vilka grunden för 

meddelande av besvärstillstånd föreligger 
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 
- grunderna för yrkandena 
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 

Medan besvären är anhängiga ska högsta förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 
om ändringar i kontaktuppgifterna. Om flera personer anför besvär tillsammans, kan det i 
besvären anges att en av dem är kontaktperson. 
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Besvärsskriftens bilagor 

 
Till besvären ska följande fogas: 

- förvaltningsdomstolens beslut med besvärsanvisning 
- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan 

utredning om när besvärstiden börjat löpa 
- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, 

om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
 

Ombudet ska visa upp en skriftlig fullmakt såvida inte samma person har uppträtt som 
ombud vid en tidigare handläggningsfas eller ombudet är advokat, offentligt rättsbiträde 
eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.  

 
Inlämnande av besvär 
 

Besvär ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvären ska vara 
framme senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppettid. 
Detta gäller också då besvären inlämnats via förvaltningsdomstolarnas e-tjänst eller per e-
post. Besvären och bilagorna kan inlämnas via förvaltningsdomstolarnas e-tjänst. Besvär 
som inlämnats via e-tjänsten eller per e-post behöver inte inlämnas i pappersform. 
Handlingarna sänds per post eller elektroniskt på avsändarens ansvar.  

 
 
 
Högsta förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter: 

 
 
Postadress:   Högsta förvaltningsdomstolen 
  PB 180, 00131 Helsingfors 
 
e-post:    korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Besöksadress: Paasivuorigatan 3, 00530 Helsingfors 
 
Telefon:    029 56 40200 
Fax:   029 56 40382 
 
Öppethållningstid: vardagar kl 8.00–16.15  
 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst:  

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
  
 
 
 

 




