
 
 Datum  

02.11.2022  
  
Diarienummer  

 20588/03.04.04.04.20/2021  
 
  
 

OFFENTLIG KUNGÖRELSE       

Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt vattenlagen  
 

Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 
 

02.11.2022 

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 09.11.2022. 

Ärende 

Vasa förvaltningsdomstols beslut 02.11.2022 nr 1191/2022 om besvär i ett 
vattenhushållningsärende, som har gällt Lappfjärds ås nedre lopps 
iståndsättningsmuddring och översvämningsskydd, Kristinestad. 

Den som ansöker om tillstånd 

Staden Kristinestad  

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under 
tiden 02.11.2022 – 09.12.2022 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på 
adressen 

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

 



 

 

 Päiväys  
02.11.2022 
 

 

  
Diaarinumero  

 20588/03.04.04.04.20/2021 
 
  
 

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa  
 
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  
 

02.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 09.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 02.11.2022 nro 1191/2022, valitus 
vesitalousasiassa, Lapväärtinjoen alaosan kunnostusruoppaus ja tulvasuojelu, 
Kristiinankaupunki  

Luvan hakija 

Kristiinankaupungin kaupunki  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 02.11.2022 - 09.12.2022
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

 
 

 



 

VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL BESLUT 
 
02.11.2022   

1191/2022 

 Dnr 20588/03.04.04.04.20/2021 
   

Ärende Besvär som gäller vattenhushållningsärende 

Ändringssökande Härkmeri Fiskelag 

Tillståndssökande Staden Kristinestad 

Beslut i vilket ändring sökts 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 12.4.2021 nummer 
76/2021 

Regionförvaltningsverket har beviljat Staden Kristinestad tillstånd att muddra i 
Lappfjärds ås nedre lopp och att avlägsna vallar intill ån på fastigheterna 287-
407-876-2, 287-407-878-5, 287-408-878-3, 287-407-15-241, 287-407-15-43, 
287-407-15-101 och 287-407-106-0 samt att deponera massor på fastigheterna 
287-408-2-50, 287-407-108-15, 287-407-106-0, 287-407-15-43, 287-407-15-
101 och 287-407-15-241 (tidigare 287-407-15-83) i staden Kristinestad enligt 
ansökan med iakttagande av besluts tillståndsvillkor. Arbetena utförs på de 
ställen som anges i de till ansökan bifogade ritningarna plankarta.pdf samt 
Lappfjärds åmynning Tvärprofiler, som daterats 26.4.2017.   

Sökandens ansökan har avslagits till den del som gäller breddning på åfårans 
östra sida under medelvattennivå mellan pålavstånd 300–1800. Vidare har 
avslagits sökandens önskan att bli ansvarig för underhållet av åmynningen.  

Regionförvaltningsverket har beviljat Staden Kristinestad ständig nyttjanderätt 
till den del av fastigheterna 287-407-876-2, 287-407-878-5, 287-408-878-3, 
287-407-15-241, 287-407-15-43, 287-407-15-101 och 287-407-106-0 som 
behövs för åtgärderna. 

Tillståndet gäller under villkor att sökanden av Närings-, trafik- och 
miljöcentralen i Södra Österbotten erhåller en hävning eller till behövliga delar 
lindring av fridlysningen av naturskyddsområden enligt naturvårdslagens 27 §. 
Vidare förutsätter tillståndet att man före arbetena inleds av Närings-, trafik- 
och miljöcentralen i Södra Österbotten har beviljats undantag från 
fridlysningsbestämmelserna enligt naturvårdslagens 48 § och 49 § gällande 
arterna i bilaga IVa i habitatdirektivet eller att man har erhållit ett beslut om att 
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sådana undantagslov inte behövs och på motsvarande sätt av Finlands 
viltcentral när det gäller bävern enligt jaktlagens 41 d § (615/1993).   

I beslutet har getts villkor om ersättning till nejonögefisket och till markägare. 
Projektets skadliga inverkan på fisket i övrigt har förebyggts genom 
åtgärdsvillkor och fiskerihushållningsavgift. Enligt förhandsbedömning 
orsakar projektet inte någon annan förmånsförlust som ska ersättas enligt 
vattenlagen. 

Yrkanden i förvaltningsdomstolen 

Härkmeri Fiskelag har sökt ändring i regionförvaltningsverkets beslut på de 
grunder som närmare framgår av besvärsskriften. 

Handläggning i förvaltningsdomstolen 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har avgett utlåtande i 
ärendet. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har avgett bemötande 
i ärendet.  

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland fiskeritjänsterna-
enheten har avgett bemötande i ärendet. 

Transport- och kommunikationsverket Traficom har anmält att den inte avger 
bemötande i ärendet. 

Miljövårdsmyndigheten i staden Kristinestad och Forststyrelsen har beretts 
tillfälle att avge ett skriftligt bemötande. Inga bemötande har avgetts. 

Staden Kristinestad har avgett en bemötande i ärendet. 

Härkmeri Fiskelag har beretts ett tillfälle att avge genmäle med anledning av 
bemötandena och utlåtande. Inget genmäle har avgetts. 

Härkmeri Fiskelag har med en till förvaltningsdomstolen 11.10.2022 
inkommen skrivelse återtagit sina besvär. 

Förvaltningsdomstolens avgörande 

Yttrande med anledning av besvären förfaller då ändringssökanden har 
återtagit sina besvär. 

Tillämpade lagrum 

Lag om rättegång i förvaltningsärenden 81 § 3 momentet 
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Delgivande av beslutet 

Beslutet har delgivits genom offentlig kungörelse. 

 

Meddelande om beslutet 

Stadsstyrelsen i Kristinestad ska utan dröjsmål sätta upp meddelande om detta 
beslut genom att publicera information om kungörelsen med iakttagande av 
108 § i kommunallagen. Ett tillkännagivande ska finnas i det allmänna 
datanätet 14 dygn. 

Överklagande 

Enligt 106 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ändring i detta 
beslut inte sökas genom besvär. 

Förvaltningsdomstolens sammansättning 

Ärendet har avgjorts av lagfarna förvaltningsrättsdomarna Kirsi Stark och 
Laura Portin. Ärendet har föredragits av Laura Portin. 

 

Detta beslut är elektroniskt verifierat i förvaltningsdomstolens 
ärendehanteringssystem 
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Distribution 

Beslut och avgift Härkmeri Fiskelag, rättegångsavgift 260 euro 
(Till förvaltningsdomstolens beslut bifogas en anvisning om hur 
man begär omprövning av rättegångsavgiften.) 

Beslut utan avgift Staden Kristinestad 

Miljövårdsmyndigheten i staden Kristinestad 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 
Fiskerigruppen 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna 

Transport- och kommunikationsverket Traficom   

Forststyrelsen   

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

Finlands miljöcentral 

 

 

 

 
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/  


