MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2021-476
Beslut: ÅMH-Pn 29/22
Instans: Prövningsnämnden

12.10.2022

Brändö Lax Ab
22940 Åva

Verksamhet
Fiskodling
Märrklobb
Brändö

Ärende
Ansökan avser revidering av villkor i miljötillstånd för befintlig fiskodling vid
Märrklobb och stödutfodring vid slakterianläggningen vid Rönnskärsrevet, båda i
Brändö kommun, i enlighet med fastslagen tidpunkt för revidering i beslut ÅMHPn 4/16.
Ansökan avser ingen ändring av tillståndsvillkor.
Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § landskapslag (2008:124) om
miljöskydd, nedan miljöskyddslagen och villkoren i miljötillståndet
revideras i enlighet med 22 § miljöskyddslagen.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beslutar att revidering av tillståndsvillkor inte behöver genomföras med
stöd av 22 § miljöskyddslagen. Beslut ÅMH-Pn 4/16 fortsätter därmed att gälla i
oförändrad form.
Giltighet
Ansökan om förnyat tillstånd ska inkomma innan 01.07.2026 i enlighet med
beslut ÅMH-Pn 4/16.
Inkommer ansökan om förnyat tillstånd innan 01.07.2026 gäller tillståndet tills
dess att beslut med anledning av ny ansökan vunnit laga kraft.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa villkor och föreskrifter så som de stadgats i
beslut ÅMH-Pn 4/16.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn
E-post: kansliet@amhm.ax
Tel: (0)18 528 600
www.amhm.ax

Beslutsmotiveringar
Verksamheterna och dess placering
Genom detta beslut fortsätter beslut ÅMH-Pn 4/16 och dess villkor och
föreskrifter samt giltighetstid att gälla i oförändrad form.
Därmed är lokaliseringen inte under prövning i detta beslut utan det hänvisas
till motiveringar i nämnda beslut. Tillsyn som skett under tillståndstiden har
heller inte påvisat behov av flytt av verksamheten.
Allmänna innehållsmotiveringar
Sökanden har uppgivit i ansökan att tillståndsvillkoren i beslut ÅMH-Pn
4/16 fungerar för fiskodlingsverksamheten i oförändrad form under
tillståndets resterande giltighetstid.
Miljöskyddslagen anger i 22 § bestämmelser för revidering av villkor i
miljötillstånd. Enligt 1 mom. kan prövningsmyndigheten besluta att
revidering av tillståndsvillkor, som gäller annan verksamhet än sådan som är
tillståndspliktig enligt direktiv 2010/75/EG, inte behöver göras om
revideringen är uppenbart onödig.
ÅMHM har i samband med den regelbundna tillsynen och årsrapporter
kontrollerat att villkor i tillståndet följs. Resultaten från miljökontrollprogrammet visar att påverkan på vattnet vid Märrklobb varierar, från litenmåttlig år 2017 till måttlig-stor år 2020 och med ökad trend. Enligt
bottenprovtagningar år 2016 och 2019 är trenden av påverkan på
bottenfaunan likadan som med vattnet, ökat från obetydlig påverkan 2016
till måttlig 2019, också med ökad trend. Enligt rapporten Miljökontroll för
åländska fiskodlingar år 2011-2021, utförd av Naturvatten i Roslagen Ab,
bedöms odlingarna vid Märrklobb vara lokaliserade i ett exponerat läge och
ge upphov till små-måttliga lokala miljöeffekter. ÅMHM bedömer att den
negativa miljöpåverkan som utnyttjandet av tillståndet medför, inte är
väsentligt större än vad som kunde förutses vid tillståndsprövningen. Inte
heller har omständigheter ändrats väsentligt eller BAT-kraven utvecklats så
att villkoren för närvarande behöver revideras. ÅMHM bedömer att
nuvarande tillståndsvillkor i beslut ÅMH-Pn 4/16 är ändamålsenliga för att
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uppnå tillräckligt miljöskydd enligt 4 kap. vattenlagen (1996:61) för
landskapet Åland, nedan vattenlagen, och för att bestämmelserna om
vattenkvalitet i 5 kap. 9 § vattenlagen ska vara uppfyllda. Vid förnyandet av
tillståndet år 2026 kommer ÅMHM att på nytt kontrollera trenden för
odlingens påverkan på vattnet.
Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren 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.
Ansökan om förnyat tillstånd ska inkomma innan 01.07.2026 i enlighet med
beslut ÅMH-Pn 4/16.
Inkommer ansökan om förnyat tillstånd innan 01.07.2026 gäller tillståndet tills
dess att beslut med anledning av ny ansökan vunnit laga kraft i enlighet 21 §
miljöskyddslagen.
Sammanfattande motivering
ÅMHM konstaterar att kravet på sökandens rätt till det erforderliga vattenområdet
är uppfyllt och att platsen som avses i ansökan lämpar sig för fiskodlingsverksamhet i den omfattning som anges i tillståndsvillkoren. Vidare konstaterar
myndigheten att tidigare ställda villkor utgör ett sådant skydd att verksamheten
inte står i strid med enskilda och allmänna intressen.
Fiskodlingsverksamhet medför ett nettotillskott av närsalter till havet, men då
miljötillståndet innehåller villkor och föreskrifter för förebyggande av förorening
och begränsning av fiskodlingsverksamhetens belastning, vilka ges med stöd av
24 och 26 §§ i miljöskyddslagen och 4 kap. 7 § vattenlagen, anser myndigheten
att nyttan av att verksamheten fortsatt kan bedrivas på den avsedda platsen är
betydlig i förhållande till den skada som kan följa av att verksamheten tillåts.

Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med avgiftstabell 1, punkt 15 i
Ålands landskapsregeringsbeslut (2021:49) om taxa för ÅMHM.
Revideringsbeslut utan ändring i villkor, instruktioner eller föreskrifter

292 €
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Besvär
Besvärsanvisning bifogas.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ulrika Sandell-Boman
Prövningsnämnden
Beslutande

Ann-Sofi Wikingson
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
Brändö Lax Ab har ansökt om revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd för
fiskodling.
Ansökan inkom 30.06.2021 och har kompletterats 26.08.2022.
Meddelande om ansökan
Ansökan meddelades under tiden 16 september – 7 oktober 2022 på ÅMHM:s
elektroniska anslagstavla. I meddelandet framgick var handlingarna finns
tillgängliga och att envar har rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovan
nämnda tid.
Yttranden
Inte några yttranden har inkommit under tiden för meddelande om ansökan.
Utlåtanden
ÅMHM har inte begärt utlåtanden.
Bemötande
Ärendet har inte tillförts material annan än sökanden.
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.
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