MILJÖTILLSTÅND
Ärende: 2018-1012
Beslut: ÅMH-Pn 23/22
Instans: Prövningsnämnden

15.6.2022

Verksamhet
WJ Dahlman Ab
Pb 78
22101 Mariehamn

Ärende
Ansökan avser revidering av villkor i miljötillstånd för befintlig slakteri- och
köttförädlingsverksamhet i Norrböle, Mariehamn i enlighet med fastslagen
tidpunkt för revidering i beslut ÅMH-Pn 17/08 av den 29.04.2008. Denna gång
söker inte verksamhetsutövaren ändring av tillståndsvillkor i gällande
miljötillstånd ÅMH-Pn 17/08.
Tillståndsplikt föreligger enligt 10 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd,
nedan miljöskyddslagen och revidering av villkor i miljötillstånd sker med stöd av
22 § i miljöskyddslagen.

Beslut
Miljötillstånd
ÅMHM beslutar att revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 17/08
av den 29.04.2008 för befintlig slakteri- och köttförädlingsverksamhet i Norrböle,
Mariehamn inte genomförs med stöd av 22 § miljöskyddslagen.
Beslut ÅMH-Pn 17/08 fortsätter därmed att gälla i oförändrad form.
Giltighet
Miljötillstånd ÅMH-Pn 17/08 gäller tillsvidare.
Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ny ansökan om granskning och
revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2032.
Villkor och föreskrifter
Tillståndsinnehavaren ska följa villkor och föreskrifter så som de stadgats i beslut
ÅMH-Pn 17/08.

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

Förändringar i lagstiftningen
Laghänvisningarna för vissa villkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 17/08 är inte
korrekta på grund av förändringar i lagstiftningen. Förändringarna i lagstiftningen
har dock inte påverkat relevansen i de fastställda villkoren. Följande lagar,
förordningar och bestämmelser har ändrats:
-

Landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd är ersatt
med landskapslag (2008:124) om miljöskydd samt tillhörande
landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd har antagits.

-

Landskapslagen (1981:3) om renhållning ersätts med Finlands
avfallslag (FFS 646/2011), vilken är antagen på Åland genom
landskapslag (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag.

-

Bestämmelsen i 2 § Ålands landskapsregeringsbeslut (1998:92) återfinns
numera i 2 § landskapsförordning (2021:22) om avfall.

-

Landskapslagen (1967:36) om hälsovården ersätts med Finlands
hälsoskyddslag, vilken är antagen genom landskapslag (2016:84) om
tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen.

-

Landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar är ersatt med landskapsförordning (2018:31) om
miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning.

Beslutsmotiveringar
WJ Dahlmans Ab, nedan nämnd verksamhetsutövare, har lämnat en
ansökan om revidering av tillståndsvillkor till ÅMHM innan 31.12.2018 i
enlighet med bestämmelserna i beslut ÅMH-Pn 17/08. Då ansökan om
revidering av tillståndsvillkor inkommer inom utsatt tidsfrist gäller
tillståndet tillsvidare. Verksamhetsutövaren har inte sökt ändring av
tillståndsvillkor i gällande miljötillstånd eftersom slakteri- och
köttförädlingsverksamheten bedrivs oförändrat.
På senare tid har djurstallet renoverats och en ny CO2-kylanläggning
installerats. För utgående avloppsvatten har ny slam/fettavskiljare
monterats innan avledningen till avloppsledning och rening i stadens
avloppsreningsverk. En ny lagerlokal har uppförts för tillkommande
försäljningsverksamhet via det inköpta grossistföretaget Dinera.
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Utveckling av verksamheten och minskning av verksamhetens miljöbelastning utförs kontinuerligt. Bland annat förbättringar i syfte att minska
energiförbrukning samt färre avfallstransporter av riskmaterial av kategori
1 till Honkajoki har minskat företagets miljöpåverkan och utsläppen.
Vidare har en sluten komprimator för brännbart avfall minskat volymer
och lukter från det brännbara avfallet på området.
Verksamhetsutövaren arbetar på att införa HACCP kontrollsystem med
egenkontroller och lämnar årligen uppgifter till ÅMHM om bl.a.
produktion, avfallshantering, provtagningskontroller samt el- och
vattenförbrukning. ÅMHM har i samband med den regelbundna tillsynen
och årsrapporterna kontrollerat att villkor i tillståndet följs. Av de
inspektioner som utförts under perioden 2017 - 2022 framkommer att
villkor i miljötillståndet kan följas.
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. Verksamhetsutövaren yrkar inte på
några förändringar ÅMHM beslutar efter genomgång av verksamheten att
revidering av tillståndsvillkor i miljötillstånd ÅMH-Pn 17/08 för befintlig
verksamhet inte behövs och genomför inte några ändringar.
ÅMHM konstaterar därmed att inget behov om revidering av villkor
föreligger och fastställer istället ny tidpunkt för revidering i enlighet med
22 § miljöskyddslagen. Revidering kan också initieras när som helst av
tillståndshavaren, tillsynsmyndigheten eller en part.

Avgift
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 3 § i Ålands landskapsregeringsbeslut (2021:124) om taxa för ÅMHM.
Avgiften specificeras i bilaga 1, avgiftstabell 1 punkt 15;
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

Erica Sjöström
Miljöskyddsinspektör
Föredragande

Bilagor
1. Ärendehantering
2. Besvärsanvisning
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Ärendehantering
Ansökan
WJ Dahlmans Ab söker om revidering av villkor i miljötillstånd för befintlig
slakteri- och köttförädlingsverksamhet i Norrböle, Mariehamn i enlighet med
fastslagen tidpunkt för revidering i beslut ÅMH-Pn 17/08 av den 29.04.2008.
Ansökan inkom 18.12.2018 och har kompletterats 21.12.18, 20.03.19 samt
08.03.22. ÅMHM har bilagt ärendet med inspektionsprotokoll från åren 20172022 samt årsrapporter från åren 2020 och 2021.
Meddelande om ansökan
Meddelande om ansökan enligt 16 § i landskapslag (2008:124) om miljöskydd
tillsammans med ärendets handlingar har varit tillgängliga på ÅMHM:s
elektroniska anslagstavla och i myndighetens reception på Norragatan 17 under
tiden 24.5 - 14.6.2022. I meddelandet framgick att envar har 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
Övriga 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
ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att sakägare kan
anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol.
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