MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2017-697
Beslut: ÅMH-Pn 5/18
Instans: Prövningsnämnden

18.4.2018

Stallhagen Ab
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Ärende
Ansökan avser tillstånd för utökad verksamhet avseende bryggeri med en
kapacitet upp till 20 miljoner liter.
Verksamheten är belägen på fastigheterna Stallhagen 3:3, Stallhagen I 3:10 och
Östertomt 3:5 i Grelsby by, Finströms kommun.
Tillståndsplikt föreligger enligt 17 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd,
nedan miljöskyddslagen.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beviljar tillstånd för utökad verksamhet avseende bryggeri med en
kapacitet upp till 20 miljoner liter.
Miljötillstånd beviljas med stöd av 17 § 1 mom. landskapslagen (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen.
Giltighet
Detta tillstånd gäller tillsvidare.
Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2028. Om ansökan om revidering
av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i
enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen.
_______________________________________________________________________________________________________________

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
E-post: kansliet@amhm.ax
www.amhm.ax
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Ersättning
ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar
att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att
verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för
ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen.
Miljökonsekvensbedömning
ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i
enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om
miljökonsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en
MKB.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter
utfärdade med stöd av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen:
Allmänt
1. Tillståndsinnehavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar
skada eller olägenhet för miljön. Tillståndsinnehavaren ska tillämpa
bästa tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är
ekonomiskt möjligt då verksamhet enligt detta tillstånd utförs.
5 § miljöskyddslagen

2. Tillståndsinnehavaren ska utse en ansvarig person som har den
kunskap som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs
enligt detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs.
Tillståndsinnehavaren ska till ÅMHM meddela personens namn och
kontaktuppgifter och vid byte av ansvarig person uppdatera
uppgifterna.
7 § miljöskyddslagen

3. Verksamheten får inte förorsaka högre ekvivalent ljudnivå utomhus
vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vård-inrättning eller
liknande verksamhet än följande frifältsvärden:
• dagtid kl 7.00-22.00 55 dB(A)
• nattetid kl 22.00-7.00 50 dB(A).
Tillståndsinnehavaren kan uppmanas att utföra mätning av buller.
24 § a punkten miljöskyddslagen
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4. Verksamheten får inte ge upphov till oskälig luktolägenhet för
omgivningen. Detta kan särskilt avse maltlukt vid vörtkokning och
hantering och transport av mäsk/drav.
24 § a punkten miljöskyddslagen

5. Avloppsvatten som avleds till allmänt avloppsnät och reningsverk får
inte innehålla skadliga ämnen i en sådan koncentration eller mängd att
de kan skada reningsverket och dess funktion, ledningsnät eller
personal. Verksamhetsutövaren är skyldig att känna till kvaliteten på
det avloppsvatten som avleds i allmänt avloppsnät så att det fyller
kraven hos mottagande reningsverk. Vid behov och på begäran av
myndighet ska ett representativt prov kunna tas av avloppsvattnet.
24 § a punkten miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

6. Avloppsvatten från restaurangverksamhet ska förbehandlas i
fettavskiljare innan det släpps ut på avloppsnätet. Fettavskiljaren ska
dimensioneras och underhållas i enlighet med europanorm EN 1825-2.
Fettavskiljaren ska installeras innan restaurangens avlopp kopplas om
till den nya anslutningspunkten, dock senast 31.5.2019.
24 § a punkten miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

7. Minst en representativ provtagning per år ska utföras på utgående
processvatten med avseende på BOD7, totalkväve och totalfosfor. Vid
provtagningstillfället ska även temperatur och pH noteras.
Provtagningen ska utföras av en av myndigheten godkänd provtagare
och ske med iakttagande av god laboratoriesed.
Prover ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium (ISO/IEC 17025
eller motsvarande) och redovisas i verksamhetens driftjournal, enligt
instruktion 12 nedan, samt kunna uppvisas för tillsynspersonal vid
inspektion.
24 § punkt a miljöskyddslagen, 4 kap. 1 § vattenlagen

8. Kemikalier ska lagras, hanteras och användas så att eventuellt spill
eller läckage inte kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat
sätt förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska
bruk föranleder.
All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till
kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera
eventuella olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de
använda kemikalierna ska finnas lätt tillgängliga i lokalen. Utrustning
för uppsamling av eventuellt spill eller läckage ska finnas tillgängligt
på anläggningen.
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Alla kemikalier ska förvaras i täta, förslutna och ändamålsenliga kärl
så att risk för förorening av miljön eller risk för människors hälsa
förhindras. Kemikalier ska förvaras avskilt och vara placerade så att
behållare inte riskerar att skadas, välta, utsättas för extrema
temperaturer eller på annat sätt kan komma att skadas samt att läckage
till avloppsnät ej sker.
Vid anläggningen får endast sådana kemikalier användas som är
tillåtna enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet
Åland av riksförfattningar om kemikalier. Kemikalier som används
inom verksamheten ska antecknas i driftjournal enligt instruktion 11.
4 och 5 §§ samt 24 § punkt e) miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § 1 mom. vattenlagen

9. Bränslecisterner ska vara uppställda på hårdgjord yta.
Bränslecisterner över 2 m3 ska, om cisternen eller kärlet inte är
dubbelmantlat, genomgå återkommande besiktning. Om cisternen inte
är dubbelmantlad eller besiktad ska cisternen förvaras i en invallning,
dvs. med underlag och kanter som gör att innehållet inte kan rinna ner
i mark, vatten eller avlopp. Invallningen ska rymma minst den största
cisternens volym + 10 % av eventuella ytterligare cisterners eller
förvaringskärls volym.
24 punkterna a, e och f miljöskyddslagen

10. Dagvatten från tak och eventuella hårdgjorda ytor med fordonstrafik,
parkering eller upplag får inte avledas direkt till Stallhaga Träsk.
Dagvatten från hårdgjorda ytor med fordonstrafik ska samlas upp och
avledas alternativt tas omhand genom LOD (Lokalt Omhändertagande
av Dagvatten), t.ex. genom infiltration. Innan dagvattnet omhändertas
lokalt ska det förbehandlas i oljeavskiljare klass I, som ska
dimensioneras och underhållas i enlighet med europanorm EN 858-2.
Underhållsåtgärder och kontroller ska antecknas i driftjournalen.
24 punkterna a, e och f miljöskyddslagen

11. Avfallshanteringen ska följa landskapslagen om renhållning (1981:3)
och gällande kommunala föreskrifter samt skötas så att
miljöförorening och olägenhet för människors hälsa förhindras.
Följande prioritetsordning ska iakttas för hantering av det avfall som
uppstår i verksamheten:
• förebyggande,
• förberedelse för återanvändning,
• materialåtervinning,
• annan återvinning såsom exempelvis energiåtervinning
samt
• bortskaffande.
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Allt avfall och farligt avfall ska upplagras i för ändamålet lämpliga
och märkta kärl och transporteras av myndigheterna godkänd
transportör samt i övrigt hanteras med omsorg enligt bästa tillgängliga
teknik så att risken för miljöförorening minimeras.
Biologiskt nedbrytbart avfall, t ex draven från mäskningen, ska lagras,
hanteras och transporteras så att miljöförorening eller oskälig
luktolägenhet inte uppstår. Avfallet skall föras till en av
myndigheterna godkänd behandlingsanläggning ifall det inte kan
återanvändas som djurfoder eller för energiproduktion.
Avfall ska klassificeras i enlighet med den förteckning över de
vanligaste typerna av avfall och farligt avfall som avses i 2 §
landskapsförordningen (2011:74) om renhållning. Avfallskoden från
förteckningen ska användas vid bortförskaffandet och journalföring i
verksamheten. De avfall som har asterisk (*) i förteckningen är farligt
avfall, om inte annat har beslutats i något enskilt fall.
Allt avfall ska föras till behandlingsplatser som har myndigheternas
tillstånd att ta emot ifrågavarande avfall.
24 § b punkten miljöskyddslagen, 8a - 9 §§ och 13 § renhållningslagen

12. Tillståndsinnehavaren ska övervaka och föra driftjournal över
verksamheten. I driftjournalen ska de vanliga driftsrutinerna och de
viktigaste processtekniska parametrarna antecknas såsom åtminstone
•
•
•

•

•
•
•
•

Producerad mängd färdig produkt
Vattenförbrukning
Energiförbrukning
- El
- Olja
Kemikaliehanteringen i verksamheten
- Vilka kemikalier som används
- Kemikaliernas förbrukning
- Kemikaliernas lagerhållning
Intyg över köldmediakontroller och service som utförts
på kylanläggningar.
Resultat av provtagningar av avloppsvatten
Underhåll, kontroller och tömningar av eventuella oljeoch fettavskiljare.
Eventuella driftstörningar som orsakat utsläpp till miljön
(mark, vatten, luft och avlopp), samt hur de hanterats.
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•

Avfallsstatistik per typ, fraktion och mottagare samt
särskilt med uppgifter om:
- Farligt avfall
- Bioavfall

Journalen ska bevaras 10 år vid anläggningen och på begäran visas
vid inspektion eller tillställas Ålands miljö- och
hälsoskyddsmyndighet på begäran.
26 § miljöskyddslagen

13. Större processtörningar, olyckor eller annan händelse där förorening
av miljö eller risk därtill uppstår ska genast anmälas till ÅMHM samt
vid behov räddningsmyndighet eller annan behörig myndighet.
Tillståndsinnehavaren ska omedelbart vidta åtgärder för att avhjälpa
skadan, ta reda på dess omfattning och förhindra att den upprepas.
24 § c punkten miljöskyddslagen

14. Oförutsedda utsläpp till avloppsnätet, av t ex kemikalier eller produkt,
som kan riskera skada avloppsnätet, till nätet hörande teknisk
utrustning eller personal som jobbar med nätet ska omgående
rapporteras till Norra Ålands Avloppsvatten Ab genom Finströms
kommun.
24 § c punkten miljöskyddslagen

15. Vid avslutande av verksamhet ska ansökan om avveckling göras till
ÅMHM senast 6 månader innan verksamheten avser upphöra.
Ansökan om avveckling ska innehålla en plan/beskrivning av hur
avvecklingen ska ske och vad som eventuellt lämnas kvar och vad som
återställs. Vidare ska redovisas vilka avfallstyper och -mängder som
finns eller uppstår i samband med avvecklingen samt hur de tas om
hand. Ansökan ska även innehålla en bedömning av eventuell
förorening av mark samt huruvida behov av sanering föreligger samt
en plan för hur saneringen ska gå till.
Myndigheten kan föreskriva om ytterligare undersökningar och
åtgärder i samband med avvecklingen.
34 § miljöskyddslagen

6(13)

Beslutmotiveringar
Allmänna motiveringar
Stallhagen Ab ansöker om revidering av villkor i miljötillstånd samt utökad
bryggeriverksamhet med en kapacitet upp till 20 miljoner liter per år.
Verksamheten har ett befintligt miljötillstånd, MPN-05-37, med giltighet
tillsvidare. Enligt 11 § miljöskyddslagen, ska varje ändring eller utvidgning
av omfattningen som i sig själv kräver tillstånd enligt 10 § därvid alltid
anses vara väsentlig. Bryggeriverksamhet med en kapacitet över 1 miljoner
liter per år enligt 10 § miljöskyddslagen miljötillståndspliktig varmed
verksamheten bedöms på nytt.
Verksamheten är belägen på fastigheterna Stallhagen 3:3, Stallhagen I 3:10
och Östertomt 3:5 i Grelsby by, Finströms kommun. Fastigheterna är
belägna på oplanerat område, dvs det saknas generalplan eller detaljplan.
Däremot befinner sig verksamheten inom vattenskyddsområde för
Markusbölefjärden - Långsjön, beslutat av Västra Finlands Vattendomstols
utslag nr 32/1988/3.
Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig
kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM
konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens
organisation enligt 7 § miljöskyddslagen.
ÅMHM har gjort en tillåtlighetsbedömning av verksamheterna samt
granskat förutsättningarna för beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att
då tillståndshavaren vid utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som
föreskrivs, kommer verksamheterna inte leda till sådan negativ
miljöpåverkan som anges i 3 §, a till g punkterna i miljöskyddslagen.
ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 § miljöskyddslagen då
verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning som anges i 10 §
miljöskyddslagen.
Enligt miljöskyddslagens 18 § ska tillstånd beviljas tillsvidare om inte
särskilda skäl föranleder att giltighetstiden begränsas. Myndigheten ser inga
skäl till att begränsa giltighetstiden och beviljar ett tillsvidare tillstånd.
Vidare sägs i miljöskyddslagens 18 § att i ett tillstånd som beviljats
tillsvidare ska bestämmas inom vilken tid ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast ska lämnas. ÅMHM fastställer tidpunkt
för revidering till 10 år.
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Detaljerade innehållsmotiveringar
Villkor och föreskrifter för verksamheten föreskrivs med stöd av
miljöskyddslagens 24 och 26 §§.
För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräckligt
miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs
tillståndsinnehavaren nödvändiga villkor om miljöhänsyn i form av
allmänna villkor om bland annat att utse en ansvarig person för
verksamheten samt specifika villkor om ansvar för anläggningarna,
verksamhetens skötsel och drift. Villkoren 1 och 2 föreskrivs med stöd av
miljöskyddslagens 24 och 26 §§.
I verksamhetens närhet finns bostäder på ca 300 m avstånd. Lokala källor till
ljud är främst ventilationsanläggningar och transporter till och från
anläggningen. I syfte att begränsa risk för negativ miljöpåverkan av buller
har myndigheten ställt villkor 3 om högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivåer för
verksamheten dag och natt i enlighet med 24 § a punkten miljöskyddslagen.
Verksamhetens produktion kan i delar av processen orsaka lukt, främst
”maltlukt” vid vörtkokning, kan liknas vid nybakat bröd, och eventuellt vid
hantering av restprodukter och transport av dessa. I den mån lukt kan spridas
till omgivningen är det väldigt subjektivt hur lukten uppfattas. Lukt är också
svårbedömt och svårt att mäta. Detta beaktat så är det ändå verksamhetsutövarens ansvar att planera och utföra sin verksamhet samt vidta sådana
åtgärder som rimligen kan fordras för att eventuellt åtgärda olägenhet.
Myndigheten tydliggör detta ansvar genom villkor 4 som ges med stöd av
miljöskyddslagens 24 § a punkten.
Verksamhetens utgående avloppsvatten är anslutet direkt till kommunalt
avlopp. Verksamhetsutövaren är alltid ansvarig för det avlopp som släpps ut
och måste känna till kvaliteten på utsläppt avlopp samt innehåll och
potentiell påverkan vid oförutsedda händelser. Krav på utsläppande av
industriavloppsvatten till allmänt ledningsnät finns i vattenförordning
(2010:93) för landskapet Åland, bilaga 1 punkt C. Verksamhetsutövarens
ansvar för detta tydliggörs i villkor 5. Industriavloppsvatten innehållande fett
är problematiskt och skadligt för avloppsledningsnät, pumpstationer mm då
det kan leda till stopp och störningar som riskerar orsaka bräddning.
Ledningsnät och pumpstationer inom vattenskyddsområdet är särskilt
känsliga då bräddning till vattentäkt kan orsaka stora problem. Myndigheten
ställer därför krav i villkor 6 om fettavskiljare från restaurangverksamhet.
Villkor 5 och 6 ges med stöd av vattenförordningens bilaga 1 punkt C, 4 kap
1 § vattenlag (1996:61) för landskapet Åland samt 24 § a punkten
miljöskyddslagen.
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Som en del av verksamhetsutövarens egenkontroll och för att kontrollera
efterlevnad av villkor 5 och 6 ska verksamhetsutövaren enligt villkor 7 minst
en gång per år provta sitt utgående avloppsvatten. Villkoret ges med stöd av
4 kap 1 § vattenlagen samt 24 § a punkten miljöskyddslagen.
Kemikalier ska hanteras så att de inte kan förorena mark, luft eller vatten
enligt de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagens 4 och 5 §§.
Med stöd av e punkten 24 § miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen
utfärdar ÅMHM villkor 8 om hantering av kemikalier inom verksamheten.
Stallhagens anläggning är belägen inom vattenskyddsområde för
Markusbölefjärden – Långsjön. Inom vattenskyddsområde får enligt 5 kap 3
§ vattenlagen inte finnas cisterner eller upplag. Verksamheten har dock
tidigare beviljats och är pågående. Däremot är det av yttersta vikt att
bränslecisterner och andra potentiella föroreningar och föroreningskällor
anläggs, hanteras och kontrolleras ytterst noggrant så att risk för förorening
och försämring av vattenkvaliteten inte uppstår. Bränslecisterner som
förvaras utomhus ska stå uppställda på ett sådant sätt att de inte riskerar
orsaka utsläpp till mark och grundvatten. I 6 § Landskapslag (2007:98) om
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid
hantering av farliga kemikalier och explosiva varor finns krav på besiktning
av oljecisterner. Närmare detaljer återfinns i 4 § Landskapsförordning
(2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva
varor. Om cisterner ej besiktas eller är dubbelmantlade måste de istället
förvaras invallat så att risk för läckage till mark och grundvatten minimeras.
Villkor 9 ges med stöd av punkterna a, e och f i 24 § miljöskyddslagen.
Dagvattenhantering är kommunal behörighet som bör regleras i
byggnadslovet. Det obeaktat ser ÅMHM behov av att med stöd av
miljöskyddslagen och vattenlagen reglera vilka nödvändiga skyddsåtgärder
som behöver vidtagas, med tanke på fastigheternas läge inom
vattenskyddsområdet, och hur hantering av dagvatten bör utföras. Den
naturliga marklutningen och grundvattengradienten är ner mot Stallhaga
Träsk. Vid byggande av ny produktionshall har sannolikt omfattande
grävarbeten och massutskiftning ner till ansenliga djup utförts. Detta innebär
större risk för läckage till yt- och grundvatten. Dagvatten från tak kan bland
annat innehålla låga halter metaller och bör hindras från att direkt rinna till
Stallhaga Träsk. Istället bör det omhändertagas lokalt med lämplig metod.
Markområden runt byggnaderna är idag inte hårdgjort, men med tanke på
läget invid Stallhaga Träsk bör områden med trafik, uppställning av fordon
och andra upplag vara hårdgjorda. Dagvattnet från dylika hårdgjorda ytor
måste ledas via oljeavskiljare klass I för att förhindra risk för negativ
miljöpåverkan och förorening med olje- och petroleumprodukter av yt- och
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grundvatten. Vid dimensionering och senare underhåll och kontroller ska
europanorm tillämpas. Villkor 10 ges med samma lagstöd som villkor 9.
Villkor 11 anger att vid hantering av avfall som uppkommer i verksamheten
ska enligt 3b § landskapslag (1981:3) om renhållning, renhållningslagen,
beaktas prioritetsordningen förebyggande, förberedelse för återanvändning,
materialåtervinning, annan återvinning (t.ex. till energi) samt bortskaffande.
Olika typer av avfall ska också insamlas, sorteras och hållas avskilda från
varandra i alla skeden av hanteringen samt återvinnas om det är tekniskt
möjligt i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och miljörisker
samt ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt enligt 8c §
renhållningslagen. Vidare ska enligt samma lag allt avfall separeras och
återvinnas om det är tekniskt möjligt. Enligt 8 d § får olika typer av farligt
avfall inte spädas ut eller blandas sinsemellan eller med annat avfall eller
andra ämnen, utom i det fall det är nödvändigt för återvinning eller
bortskaffande av avfallet och det kan göras utan att orsaka skada eller fara
för människors hälsa eller miljön. Villkor 11 ges med stöd av 24 § b punkten
miljöskyddslagen.
Verksamhetsutövaren ska enligt 7 § miljöskyddslagen ha tillräcklig kunskap
om verksamhetens miljöpåverkan och om möjligheterna att förebygga och
begränsa dess negativa miljöpåverkan. Ett stöd för detta är egenkontroll av
verksamheten. ÅMHM föreskriver med stöd av 26 § miljöskyddslagen i
föreskrift 12 att verksamhetsutövaren ska föra driftjournal över
verksamheten samt sammanställa uppgifterna till en lättfattlig årsrapport
som ska kunna uppvisas eller på begäran skickas in till tillsynsmyndigheten.
Driftstopp, störningar och andra exceptionella situationer som riskerar leda
till utsläpp till miljön ska åtgärdas omgående för att minska negativ
miljöpåverkan. Verksamhetsutövaren ska också säkerställa att den
exceptionella situationen kan förebyggas eller inte uppstår igen. ÅMHM ska
meddelas samt vid behov ska räddningsmyndigheter och andra myndigheter
kontaktas i syfte att minska risk för negativ miljöpåverkan och påverkan på
yt- eller grundvatten. Villkor 13 ges med stöd av c punkten i 24 §
miljöskyddslagen.
Villkor 14 tydliggör tillståndsinnehavarens ansvar för vad man släpper ut i
det allmänna avloppsnätet. I händelse av olycksfall och exceptionella
situationer som orsakar oförutsedda utsläpp till avloppsnätet måste nätägaren
omedelbart kontaktas och informeras om situationen. Nätägaren har då
möjlighet att agera förebyggande och minimera skaderisk. Villkor 14 ges
med stöd av c punkten i 24 § miljöskyddslagen.
På grund av svårigheter att i samband med prövningen bedöma eventuell
påverkan på miljön och därmed behov av åtgärder vid avslutande av
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verksamhet utfärdas inga specifika instruktioner för detta. Om tillståndet inte
innehåller tillräckliga bestämmelser för avslutande kan ÅMHM enligt 34 §
miljöskyddslagen besluta om dylika åtgärder i samband med eller efter
avslutande. Med villkor 15 avses att verksamhetsutövaren vid avslutande av
verksamheten ska ansöka om tillstånd för avslutande för att myndigheten ska
kunna göra en bedömning av huruvida det behövs undersökningar,
saneringsåtgärder eller andra försiktighetsmått i samband med avslutandet.
Den utvidgade verksamheten med en helt nybyggd produktionsanläggning
möjliggör tillståndsinnehavarens strävanden mot en effektivare och mera
hållbar produktion. Alla steg i processen är planerade med avseende på bästa
tillgängliga teknik, BAT, och samtliga steg i produktionen är optimerade.
Verksamheten producerar relativt sett små avfallsmängder och det
förpackningsmaterial som finns i produkten ingår i ett retursystem. Råvaror
levereras huvudsakligen på storsäck. I produktionen används kemikalier för
rengöring. Eftersom det är fråga om livsmedelsproduktion är kraven höga
och tvättkemikalierna därmed effektiva. Tvätt sker huvudsakligen med sk
CIP (clean in place) som återanvänder tvättmedlen samt minimerar
vattenförbrukningen. Vid bryggning används endast naturliga råvaror, malt,
humle, jäst och vatten och det bioavfall som produceras används
huvudsakligen som djurfoder. Utsläpp till avlopp från bryggeriverksamhet
innehåller en hög andel syreförbrukande ämnen härstammande bl a från
produktrester samt fosfor från tvätt. Anläggningen är ansluten till
kommunalt avlopp. Energiförbrukning består av elenergi samt brännolja.
Flera av processerna innehåller värmeväxlare eller värmeåtervinning som
gör verksamheten energieffektiv. Produktionsanläggningen betraktas därmed
fylla BAT-kraven i 4a § miljöskyddslagen.
ÅMHM konstaterar att verksamheten med givna villkor och föreskrifter
kommer att utföras så att ändamålet nås med minsta möjliga negativa
miljöpåverkan utan att denna miljöhänsyn blir oskälig. ÅMHM beviljar
därför i enlighet med 17 § miljöskyddslagen Stallhagen Ab miljötillstånd för
utökad bryggeriverksamhet upp till 20 miljoner liter.
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Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 15 § i Ålands
landskapsregeringsbeslut (2018:2) om taxa för ÅMHM. Dvs avgift debiteras
enligt gällande taxa år 2017.
15 dagsverken a’ 7 h; 105 h * 65 €/h

6825,00 €

Annonskostnad, delgivning ansökan

206,33 €
7031,33 €

Totalt*
*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer.

Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ordförande Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Mikael Stjärnfelt
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Stallhagen Ab har ansökt om utökat miljötillstånd för bryggeriverksamhet upp till
20 miljoner liter.
Ansökan inkom 31.8.2017 och har kompletterats 19.12.2017 och 20.12.2017.
Delgivning av ansökan
Ansökan har tillkännagivits genom elektronisk publicering i enlighet med 2 mom
12 § miljöskyddslagen på myndighetens webplats 4.9.2017.
Ansökan delgavs offentligt under tiden 12 februari – 7 mars 2018 på ÅMHM:s
anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland
12.2.2018. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra
sig över ansökan inom ovan nämnda tid.
Yttranden
Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Bemötande
Sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit.
Delgivning av beslut
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid
framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på
internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att
sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.

13(13)

