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Siikanden

Alands Fiskftirridling Ab

Fiskehamnsvbgen 10

AX-22710 Fdgl6

Arende

Alands Fiskftiriidling Ab anhiller om att fb flytta och sammansli en del av

odlingsenheten i Hastersboda, Fcigki, till odlingsplatsen vid Drimmarskiir, Fdglci,
(se bilaga 2). Ansdkan avser dtirmed miljcitillstind ftr fortsatt fiskodling vid
Dcimmarskiir, Fdgl6, med en 6rlig produktion pA cirka 390 ton.

Den i ansdkan avsedda verksamheten iir tillstandspliktig enligt:
- 10 $ landskapslag (2008:124) om miljdskydd (miljOskyddslagen),
- 6 kap. 16 $ punkt a) vattenlag (1996:61) ftir landskapet Aland

(vattenlagen).

Milj<itillstind (MPN-O1-65) ftir fortsatt fiskodling vid Ddmmarsktir, Fcigki, har
flterftirvisats fran Alands ftlrvaltningsdomstol (3312004) och inletts vid Alands
miljtipr<ivningsniimnd 15.04.2004 med 2irendenummer MPN-04-12. t\rendet har
genom 5 $ landskapslag(2007:129) om inftirande av lagstiftningen om Alands milj6-

och hiilsoskyddsmyndighet civerftirts frin Alands miljdpr<ivningsniimnd till Alands

milj <i- och hiilsoskyddsmyndi ghet 0 1 . 0 I .200 8.

Ansdkan innehiller 2iven en i 19 $ miljiiskyddslagen avsedd begiiran om

verkstiillande av beslutet iiven om det inte vunnit lasa kraft.

Mili6tillstand

Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) beviljar med stdd av 17 $
I mom. miljdskyddslagen Alands Fiskfttrddling Ab miljOtillstand ftir fortsatt

fiskodling vid Ddmmarskiir, F<igld, i enlighet med karta ibilaga2.

Beslut
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Giltiehet

Detta tillstind giiller till och med 31 .12.2015 under fiiruts?ittning att tillstindshavaren

innehar laglig riitt till det for fiskodlingsverksamheten erforderliga vattenomrfidet.

Ans<ikan om ftimyat tillstand ska l?imnas till AMHM senast 01.07.2015. En

fiirutsdttning fiir att fortsatt tillstand for fiskodlingsverksamheten ska ges iir att

bilsta tillgtingliga teknik anv[nds. Till ansokningarna ska fogas en konkret plan for

hur verksamheterna ska utvecklas for att minska belastningen pi vattenomridet.

Ersiittning

AUUV har prcivat frigan om ersdttning enligt 7 kap.8 $ vattenlagen.

Myndigheten konstaterar att nedanstiende tillstindsvillkor utgtir sidant skydd att

verksamheten inte kommer att orsaka sidan skada som ligger till grund for

ersdttning enligt 7 kap.4 och 6 $$ i vattenlagen.

Milj rikonsekvensbed<imnine

AVtHtrrt har riverviigt behovet av miljcikonsekvensbedcimning i enlighet med2 och3

$$ i landskapsftirordning (2006:86) om milj<ikonsekvensbedtimning. Till underlag fiir

detta beslut kriivs inte en miljdkonsekvensbedomning.

Verkstiilliehet

Ans<ikan om verkstdllighet och inledande av verksamheten innan beslutet vunnit laga

kraft har provats enligt l9 $ miljoskyddslagen. AUHU anser att alla ftirutsiittningar

som stiills i 19 $ miljoskyddslagen inte iir uppfyllda och beslutar diirmed att

tillstandsbeslutet inte fiir verksteillas innan det wnnit laga kraft. Verksamhetens

eventuella negativa miljcipiverkan ska kunna dterstiillas om verksamheten vid senare
prcivning befinns otillitlig, vilket kan vara svirt di fiskodlingen utfiirs i havet.

Myndigheten anser inte heller att avvaktan annars kan antas fororsaka s<ikanden

betydande skada eller oliigenhet.

Villkor och fiireskrifter

Tillstandshavaren ska folja nedanst&ende villkor och foreskrifter utfiirdade med

stod av 24 och 26 $$ miljoskyddslagen samt 4 kap.7 $ vattenlagen:

1. Innan den utrikade fiskodlingverksamheten inleds vid Dommarskdr ska

odlingsenheten i Hastersboda avslutas. Tillstandshavaren ska inkomma med

handlingar, vilka bestyrker verksamhetens upphdrande till AMHM senast

31 .03 .2010 .
5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen

2. Den totala mdngden foder som irligen anvdnds i odlingsverksamheten fir hdgst
innehilla 3 850 kg fosfor och29 400 kg kviive.
24 g punkt a) miljdskyddslagen
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Tillstindshavaren ska strdva till att minska belastningen p6 vattenomrfidet som

verksamheten ger upphov till och vid den dagliga skotseln noggrant beakta

miljdskyddsaspekter. Tillstandshavaren ska tilliimpa bdsta tillgiingliga teknik som

enligt giingse branschkriterier iir ekonomiskt mrijligt samt kontinuerligt skota och

underhilla anliiggningarna si att minsta mrijliga miljcifiirorening och st<irning av

n[rliggande bebyggelse uppst6r. Tillstindshavaren ska strdva till att minska

foderkoeffrcienten och anvdnda foder med minsta mojliga fosfor- och

kviiveinnehill.
4kap.7 $ 2 mom. vattenlagen,4 $ miljtiskyddslagen

Tillstindshavaren ska sl langt det iir mrijligt inforskaffa information om fodrets
ursprung och framstiillning for att pS si siitt fiirsiikra att det framstiillts pi ett
milj <imiis si gt godtagbart siitt.
7 $ miljriskyddslagen

Tillstindshavaren ska hilla fi skodlingsanliiggningamas konstruktioner och

anordningar i s8dant skick och fiirankra dem si att de h6lls pi den avsedda platsen

och inte st<ir sjdtrafiken eller ftirorsakar det owiga nyttjandet av vattendraget

sidan skada som kan undvikas.

For att trygga sjotrafiken i anliiggningarnas niirhet ska konstruktionerna utmiirkas
pi ett av Skiirg8rdshavets sjrifartsdistrikt godkiint siitt.
4kap.4$vattenlagen

Kemikalier ska hanteras och anvdndas si att eventuellt spill eller liickage inte kan

ni avlopp, luft, mark eller vatten eller pi annat sdtt fororena miljdn eller orsaka

oliigenhet utriver vad deras faktiska bruk foranleder. Kemikalier som anvlnds

inom verksamheten ska antecknas i skcitseljoumal enligl villkor 9.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska kiinna till

kemikaliemas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera eventuella

olyckor. Svensksprikiga skyddsinformationsblad ftir de anviinda kemikalierna

ska finnas liitt tillgiingliga. Utrustning fiir uppsamling av eventuellt spill eller

liickage ska finnas tillgiingligt pi anliiggningen.

Vid anliiggningen fiir endast sidana medel och kemikalier anviindas som 6r

tillitna enligt landskapslagen om tilliimpning i landskapet Aland av riksftir-

fattningar om kemikalier (l 990:32).

Tvtitt och fiirgmng av kassar ska ske med minsta m<ijliga negativa p6verkan pi

miljdn och b<ir i min av mdjlighet helt undvikas.
4-5 $$ och 24 g punkt e) miljriskyddslagen,4 kap. 7 $ I mom. vaffenlagen

Avfallshanteringen ska ftilja landskapslagen om renhillning (1981:3) och
gtillande kommunala foreskrifter samt skotas si att miljofiirorening och oliigenhet

fiir miinniskors hiilsa forhindras. Allt avfall och farligt avfall ska separeras och

hanteras med hiinsyn till principen om b[sta tillgiingliga teknik samt ftirvaras i

5.

6.

7 .
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mArkta och ftir 2indam6let avsedda kiirl. Avfallet ska itervinnas om det tir tekniskt

mrijligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt avfall fflr endast ldmnas till en av

myndigheterna godkdnd mottagare fiir ifrigavarande avfall.

Fodersiickar och ensilageplast fbr enligt Alands landskapsregerings beslut

(2003:35) inte eldas upp i verksamheten utan miste limnas hos godkiind

mottagare.

All hantering av d<id fisk ska ske slutet ftir transport till godkiind anliiggning ftir

kompostering eller motsvarande godkdnd anliiggning enligt krav fiir behandling

av animaliskt kategori III avfall, i enlighet med Europaparlamentets och ridets

ftirordning rr 177412002 omhdlsobestiimmelser fiir animaliska biprodukter som

inte iir avsedda att anvdndas som livsmedel. Hanteringen ska redovisas i

skritseljournal enligt villkor 9.
8a - 8f$$ landskapslag (1998:91) omrenhillning

8. Om fisken i anliiggningen konstateras eller misstdnks ha en smittsam sjukdom

som kan cjverftiras frin ett djur till ett annat eller en smittsam sjukdom som inte

allmiint forekommer, ska s<ikanden underrAtta AMHM och landskapsveterindren

vid Alands landskapsregering samt vidta nodviindiga itgiirder.

Om avfall i form av ddd fisk uppkommer vid bekiimpningen av sjukdom ska

avfallet behandlas i en av myndighetema godkiind anliiggning for behandling av

animaliskt avfall med risk fiir smitta.
4kap.4 $ vattenlagen

9. For kontroll av verksamhetens milj<ikonsekvenser ska en skcitseljoumal ftiras. I

joumalen ska finnas uppgifter om:

. foderleverantorsamtftiretagsmiirkning

. miingden anvdnt foder och dess innehill

. de miingder fisk som tillftirts odlingen samt bortfiirts frin den

. ftirekomst av eventuella fisksjukdomar och behandling av dem samt

fiskens medicinering och dodlighet
. hantering av dtid fisk enligt villkor 7
. anvdnda kemikalier, inkcip, ftirbrukning och lagerhillning
. typ och mdngd avfall samt avfallets mottagare
. andranddviindiga uppgifter om verksamheten

Journalen ska bevaras 5 6r vid anliiggningen och kunna uppvisas vid inspektion

eller tillstiillas myndigheten. AMHM ska irligen fiire utgingen av februari

tillstiillas ett irssammandrag pi en fiir detta iindamll uppgiord blankett.

Tillstindshavarenska pi begdran av AMHM uppge nodviindiga uppgifter och

utredningar ftir kontroll av skdtselj oumalens tillfiirlitli ghet.
26 g milj<iskyddslagen, 7 g landskapsftirordning (2007.,57) om odling av regnbigslax och lax i havet
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10. Tillstindshavaren ska pi egen bekostnad l6ta utfijra kontroller av fiskodlingens

inverkan p8 vattendraget, inverkan pi fiske och fiskbestinden pi ett av

myndigheten godkiint sdtt. Kontrollerna kan utfiiras som samkontroll tillsammans

med de andra kontrollskyldiga i omridet enligt det gemensamma

miljdkontrollprogrammet ftir fiskodlingama pi Aland. Om tillstindshavaren inte

utftir kontrollerna inom detta program ska ett fiSrslag till alternativt program

ldmnas in till AMHM inom tvd minader efter det att detta beslut vunnit lagalrraft.

Om resultaten av observationerna ger anledning defiill kan kontrollprogrammet

senare dndras i samrid med AMHM eller i enlighet med26 $ 4 mom.

miljdskyddslagen.

Resultaten av kontrollema ska inltimnas till myndigheten och Foglo kommun.

Dokument och resultat frin kontrollprogrammet ska bevaras vid anliiggningama

och kunna uppvisas for tillsynspersonal.
26 $ milj<iskyddslagen

11. Tillstindshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som kriivs fijr

att dvervaka anliiggningen si att miljdtillstindet foljs. Personens namn och

kontaktuppgifter ska meddelas till AI\4Uttt. Vid byte av ansvarig person ska

uppgift erna uppdateras.
7 g milj<iskyddslagen

12. Tillstandshavaren iir skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens

miljrikonsekvenser vid avslutande av verksamhet. Meddelande om aweckling ska

gdras till AMHM, som kan besluta om sidana undersdkningar, itgiirder och

ftirsiktighetsmitt som krdvs vid aweckling av verksamheten.
24 $ punkt d) milj<iskyddslagen

Beslutsmotiveringar

Alands miljri- och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) konstaterar, efter att ha pr<ivat

fiirutsiittningama ftir tillstind, att verksamheten med iakttagande av de i tillstindet

givna tillstindsvillkoren iir ftirenlig med milj<iskyddslagen och den lagstiftning

som ndmns i 10 $ i samma lag. Vid avgorandet har myndigheten dven beaktat

forutsiittningarna som giiller for verksamhetsutdvaren enligt 7 $ miljoskyddslagen.

De villkor och foreskrifter som faststiillts i beslutet har utformats si att 2indam6let

nis med minsta mdjliga negativa milj<ipiverkan utan att denna milj<ihiinsyn blir

oskiilig enligt 4 $ miljdskyddslagen.

Alands Fiskfiiriidling Ab (,4.D anheller om tillstind att flytta och sammansl6 en del av

odlingsenheten i Hastersboda, Friglo, till odlingsplatsen vid Dtimmarskdr, Fdgl6.

B6da benirda fiskodlingar iigs och bedrivs av AF.

Enligt 5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen flr ny eller iindrad verksamhet komma till stand

i vattenomridet endast om det visas att itstirden eller verksamheten inte kan bidra till
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rikad overgodning i omridet eller att forbiittrings<iverskott utnyttjas.
Omstruktureringar och flyttningar av fiskodlingsenheter iir diirmed mdjligt utan att
florbiittrings<iverskott utnyttjas si liinge den totala belastningen av <ivergodande
dmnen inte tikar inom det berorda vattenomridet. De berdrda fiskodlingsenhetema
ligger inom samma vattenomride, Sydostra saltsjriomridet, enligt
landskapsftirordning (2007:58) om iindring av vattenfiirordningen for landskapet
Aland. Ddrmed ges mojlighet till flytt av odlingsenheten i Hastersboda till
odlingsplatsen vid Dommarskdr utan beslut om fiirbiittringsriverskott di flyttningen
inte bidrar till <ikad dvergodning i omridet.

Omstruktureringen flir pibrirjas i och med detta beslut och ska vara forverkligad
senast till odlingssdsongen 61 2010. AVTUU beviljar <ivergingstid ftir denna
omstrukturering, med motivering att detta besluts ikrafttriidelse sker under pib<idad

odlingssiisong. Af fbr bedriva odlingsverksamhet vid Dcimmarsktir enligt villkor i
tidigare giillande miljotillstind under er 2009, men inte inleda den uttikade
fi skodlingverksamheten vid Ddmmarsklr innan odlingsenheten i Hastersboda
avslutas. Belastningen av dverg<idande dmnen frin fiskodlingen i Hastersboda miste i
enlighet med 5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen upph<ira innan ut<ikad
fiskodlingsverksamhet kan inledas vid Dcimmarskdrs odlingsplats. D6 verksamhet
flyttar och upphdr pi sin nuvarande plats, upph<ir enligt 2l g punkt b)
miljtiskyddslagen miljdtillstind att giilla, eftersom miljcitillstand och verksamhet dr
bundna till givna platser.

Enligt 3 $ om krav pi plats fiir fiskodling i nya landskapsfbrordningen (2007:57) om
odling av regnbigslax och lax i havet (fiskodlingsftirordningen) miste odlingsplatsen
vara i sin helhet pi minst 10 meter djup och utanfor de omrtden som enligt
fiirordningen dr inre vatten med liigre vattenomsdttning. Flyttning av AF:s inre och
strandndra odlingsenheter till en odlingsplats med djup pi minst 10 meter och hrigre

vattenomsdttning iir ftirenligt med fi skodlingsfiirordningen. Vid ho gre

vattenomsdttning blir belastningen av rivergddande dmnen mer utspridd och den
lokala piverkan mindre. Odlingsplatsen vid Drimmarskiir uppfyller kraven pd

odlingsplatsen enligt 3 $ fiskodlingsftirordningen.

Od lingsplats ens kimp ligh et

Enligt 4 kap. 6 $ vattenla gen fhr vattenfarlig verksamhet endast utrivas pi plats eller
platser diir minsta mcijliga oliigenhet fiir vattenmiljrin uppstflr och diir
fiirutsiittningama finns eller kan skapas ftir det slags verksamhet som dr i friga, utan
att oskiiligt hogre verksamhetskostnader uppstir till foljd av platsvalet. AUIIVI

konstaterar ocksi att forskning visat att kuststr[ckor med goda forutsiittningar for
fiskodling vanligen har en h<ig vattenomsiittning. Hog vattenomsdttning medftir att
utspiidningen dr stor och att eventuella overg<idningseffekter iir svira att m?ita i
odlingens niirhet. Vid en bra lokalisering far man siledes smi lokala effekter, men ett
generellt tillskott av ndrsalter till havet.
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Odlingen som avses i ansrikan iir beliigen i den yttre kanten av Frigkis sodra skiirgflrd.
Stider om odlingsplatsen finns stora rippna vattenomriden och nomrt gdr ett djupare
strik med 20-30 meters djup. Viister och oster om odlingsplatsen finns mindre
omriden med spridda holmar och nigot grundare vatten innan mannir <ippna fldrdar.
Enligl mdtningar av vattenstrofiunar, "Str<imrosor bertiknade for Alands fiskodlingar"
(A. Engqvist, A&I Engqvist Konsult HB.,2007), bed<ims vattnets medelstr<im vid
Dommarskdr varahdg och man kan diirmed pi goda grunder anta att vattenutbytet
och genomstrrimningen iir stor samt att spridningsm<ijligheten av niiringsiimnen i
vattnet diirmed tir mycket bra. For vattenomridet finns inte utfiirdade kvalitetsnorrner.

Enligt den schematiska utredningen "Fcirslag till det reviderade
milj<ikontrollprogrammet for fiskodlingen pi Aland" (Jukka Mehtonen, Husd
biologiska station, 2000) <iver de Sliindska fiskodlingarnas instdngdhet har
vattenomridet vid D<immarsk?irs fiskodling beriiknats ha en y1ap2t2,l3 knf och en
dppenhet p80,96. Oppenheten har beriiknats genom att dividera summan av
tvdrsnittsareoma i de sund som avgrdnsar vattenomridet med omr&dets area
multiplicerat med hundra. Oppenheten avspeglar vattenutbytestiden och iir ett mett pe
ett omrides kiinslighet fiir overgddning. Fiskodlingama som ingick i studien hade
dppenhetsviirden inom intervallet 0,1-3,0. Ett oppenhetsvdrde ph0,96 uppfyller
kraven enligt 3 $ 2 mom. fiskodlingsfiirordningen och indikerar ett bra vattenutbyte.

Enligt sdkanden iir djupet vid odlingskassama cirka 72-20 meter. Myndigheten
konstaterar att odlingsplatsen uppffller kraven om djup enligt 3 g I mom.
fi skodlingsfrirordningen.

Omrfldet nyttjas enligt ansokan inte ftir annan niirings- eller yrkesverksamhet och har
inte heller nigon speciell skyddsstatus. Under drendets beredning och delgivning har
inte heller nigra utlitanden och yttranden inkommit som motstiger detta. Omridet i
frhga ar inom2 km radie bebyggt i mycket liten utstriickning, men utnyttjas i viss
m6n och framfiirallt sommartid av ortsbefolkning och turister ftir rekreation, jakt och
fiske. For att i enlighet med de allmiinna kravbest2immelsema i2kap. milj<iskydds-
lagen undvika negativ miljripiverkan och i enlighet med 4 kap. 4 g i vattenlagen
m6na om enskilda och allmdnna intressen iliiggs tillstandshavaren i enlighet med
miljoskyddslagen 24 och 26 $$ nddviindiga villkor och ftireskrifter om hiinsyn till
samf;irdseln och atthanten dmnen och avfall pi ett milj<im?issigt godtagbart siitt.
Vissa uppgifter i verksamheten ska ?iven journalfiiras ftir tillsynen och kontrollen av
att villkoren i tillstindet iakttas.

Vattnets kvalitet

En1igt 1 kap. 1 $ vattenlagen ska vatten och vattenomriden inom landskapet anvdndas
pi det sdtt som biist gagnar en uthillig utveckling. Ytvatten samt ekologtska
fiirhillanden i saltsjrin ska nyttjas, skyddas och vdrdas sfl att en uthlllig utveckling
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gagnas och s& att ddr kan finnas sidana viixt- och djursamhiillen, som i huvudsak

utg<ir naturliga inslag i dessa naturmiljrier.

Kontroll av odlingarnas miljripiverkan sker inom ramen fiir det av Alands landskaps-

regering godkiinda, gemensamma milj okontrollprogrammet fbr de iliindska

fiskodlingarnafrln 1993, vilket reviderats 61 2002. AVHU delges kontinuerligt

uppdaterad milj <idata fr in fi skodlingens milj okontrollpro gram.

Vattenkvalitetsanalyser utftirs sedan itr 2002 tv6 ginger vartannat 6r och

unders6kning av bottenfaunan g<irs vart tredje 6r. Enligt underscikningar av vatten-

kvaliteten och havsbottnens tillstand som utftirts Fren 1997 - 2007 har odlingens

inverkan pi vattenmiljon vid Drimmarskiir mestadels varit lindriga, utom 61 1999 och

2000 da inverkan var tydlig. De senaste iren har inverkan varit liten.

I den senaste bottendjurundersrikningen beddms botten vara opiverkat -obetydligt

piverkat.

AVtUVt konstaterar utgiende frin ovanstiende kontrollresultat att verksamheten, i

den omfattning den bedrivits under foregiende tillstindsperiod, medfort en viss

negativ inverkan pi vattenmilj<in.

Verlaamhetens belas tning

Enligt 4 kap. 1 $ vattenlagen ska vattenfarlig verksamhet utrivas s6 att iindamilet med

verksamheten nfls med minsta skada och oliigenhet utan att kostnaderna fiir dessa

h?insyn medfor att verksamheten omrijliggors. Av fiirarbetena till vattenlagen framgir

att <ivergddning iir ett av de st<irsta vattenvirdsproblemen i saltsjrin. Myndigheten

konstaterar att fiskodling innebiir ett nettotillskott av ndrsalter till vattnet. Aven om

fiskodlingens bidrag til 6stersjdns totala <iverg<idningsproblem iir relativt litet, iir det

ur ett iliindskt perspektiv det stdrsta enskilda bidraget. Myndigheten konstaterar med

utg6ngspunkti detta att det iir skiiligt att tillstandet ompnivas med 5 irs intervall och

att begriinsa fiskodlingsverksamhets belastning pe vattenmilj<in och i enlighet med

vad som stadgas i 4 kap. 7 $ vattenlagen.

Enligt 4 kap. 7 $ 1 mom. vattenlagen ska den som ut6var eller 6mnar ut<iva

vattenfarlig verksamhet vidta de skyddsitgdrder, tila de begriinsningar samt iaktta de

ftirsiktighetsmitt i civrigt som skiiligen kan kriivas ftir att ftirebygga eller avhjiilpa risk
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fiir fiirsiimring av vattenkvaliteten. Omfattningen av flliggande enligt 4 kap. 7 $ I
mom. ska bygga pi tekniskt biista mrijliga losning som dr ekonomiskt m<ijlig ftir den
typ av verksamhet som iir ifriga. Myndigheten konstaterar att en minskning av
belastningen fr6n fiskodlingsverksamhet med dagens teknik i huvudsak kan uppnis
genom att minska miingden genom fodret tillftirda ndrsalter till vattnet. Hur stor
belastningsminskningen kan bli begriinsas dock av vilka krav pi ndrsalter fisken har
lor bibehillen tillviixt och viilmiende, utfodringsteknik samt av de foder som finns
tillgiingliga pi marknaden. Med beaktande av att odlingen medfiirt viss negativ
inverkan pi vattenmiljcin har dentotala miingd kviive och fosfor som fodret firligen
f6r innehilla beriiknats och justerats i enlighet med vad som niimns om specifik
belastning i 4 $ fiskodlingsforordningen och sd att ftirutsiittningar ftir tillstind enligt
4 kap.l, 2,4,7 $$ vattenlagen, 5 kap. 9 g vattenlagen ska fiireligga. Den i havet
utsliippta specifika belastningen fir inte enligt fiskodlingsftirordningen riverskrida 6
gram fosfor och 50 gram kvdve per kilogram producerad fisk.

AtrrtHVt bed<imer, med beaktande av den inverkan odlingen haft pi vattenmiljdn att
tillstindsvillkoren dr iindamilsenliga ftir att uppni tillriickligt miljoskydd enligl 4kap.
vattenlagen och fiir att bestiimmelsema om vattenkvalitet i 5 kap. 9 $ vattenlagen ska
vara uppfyllda. Verksamheten skulle enligt myndighetens berdkningar leda till en
sammantagen irlig teoretisk belastning pi vattenmiljon om 2275 kg fosfor och
18 584 kg kviive. Ber[kningama av belastningen har utgitt fr6n bedrimningen att
biista tillgiingliga teknik som enligt giingse branschkriterier dr tilliimpbar iir en
foderkoefficient (FK) pi 1,15. Vid beriikningarna har myndigheten utgitt fr6n att
fodret innehiller 0,85 yo fosfor och 6,5 Tokvdve samt att fisken binder 0,4 oA fosfor
och2,75 o/o kviive. I bedtimningen har siviil fiskens vdlmiende, milj<imiissiga
aspekter samt uppgifter i ans<ikan beaktats. Om tillstindshavaren odlar enligt
ovanstiende innebiir det att denne enligt ndmndens beriikningar kan odla cirka 393
ton.

Tabell2 Myndrghetens berdkninsar av teoretisk och

Fosfor (ks) Kviive (ks)

Nva villkor for tillitet niirsaltsinnehill i fodret 3850 29440
Iillitet niirsaltsinnehill ser max. fodermdned 452941 45nA8
Fodermdned eer fisktillviixt (med FK 1-15) 393862 3933r1
Iotala mdneden ndrinssdmnen som binds i fisken 1575 108 r6
Teoretisk belastnins 2275 1 8584
Specifik belastning 0,006 0,047

AUHfvl konstaterar vidare att det foder som anviinds vid fiskodling i dstersjon i
huvudsak bestir av rivaror frin fisk. Fiskodling innebiir diirmed en indirekt pflverkan
p6 ekosystemen, varfilr myndigheten anser att det iir skiiligt att sdkanden, i enlighet
med kravet i 7 $ miljdskyddslagen ha tillriicklig kunskap om verksamhetens miljri-
piverkan och kravet i 4 $ miljtiskyddslagen pi ftirebyggande av skada diirav, si l6ngt
det iir mdjligt begiira in uppgifter frin leverantriren om att fiingst och tillverkning har



AMH-Pn l0/09.6.5.2009 r0  (1  1)

skett enligt giillande lagar, civerenskommelser och enligt milj<imiissigl godtagbara

metoder och principer.

S ammanfa tt and e mo tiv er in g

AUfnA konstaterar attkravetpi sokandens riitt till det erforderliga vattenomridet dr

uppryllt och att platsen som avses i ansrikan ldmpar sig fiir fiskodlingsverksamhet i

den omfattning som anges i tillstindsvillkoren ovan. Vidare konstaterar myndigheten

att ovan stiillda villkor utg<ir ett sidant skydd att verksamheten ej stir i strid med

enskilda och allm?inna intressen. Fiskodlingsverksamhet medfiir ett nettotillskott av

ndrsalter till havet, men di miljotillstindet innehiller villkor ftir forebyggande av

fororening och begriinsning av fiskodlingsverksamhetens belastning, vilka ges med

st<id av 24 och 26 $$ i milj<iskyddslagen och 4kap.7 $ vattenlagen, anser

myndiglreten att nyttan av att verksamheten ffir bedrivas pi de avsedda platsen iir

betydlig i ftjrhillande till den skada, men eller annan lorlust av ftirmin som kan fiilja

av att verksamheten till6ts. Villkoren har utformats i syfte att tillse att dndamirlet med

verksamheten nis med minsta oliigenhet fiir milj<in, utan att kostnaderna ftir dessa

hiinsyn medfiir att fiiretaget och verksamheten omojligg<irs. Verksamhetsutovaren

svarar enligt 7 $ miljoskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen, oavsett givna villkor,

ftir att milj<iftirorening fiirebyggs, undanrdjs och begriinsas och ftir att fiirsiimring av

vattenkvaliteten fiirhindras, si dven efter det att verksamheten avslutats i enlighet

med vad som sdgs i 34 $ miljdskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen.

Med ovanstiende motiveringar finner AVtgVt grund flor beviljande av tillsttnd for

fortsatt fiskodling vid D6mmarskdr, i F<igl6 kommun.

Avgift

For detta tillstindsbeslut uppbdrs inte n&gon avgift i enlighet med punkt 9.1 i
avgiftstaxa 2009 ftir AMHM, faststiilld av Alands landskapsregering genom beslut nr
312 510 131.12.2008.

Bilagor

1. Arendehantering

2. Karta <iver odlingsplatsen
3. Besvdrsanvisning
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Detta beslut har uppriittats i tvi likalydande exemplar. Ett exemplar siinds till
sokanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i AMHM:s drendeakt.

F<ir Alands milj <i- och hiil soskyddsmyndi ghet,

ftaa^%,Jil'-n F\'.q t,o;5 --
Ordforande Ulrika Karl sson
Provningsndmnden

Foredragande Ann-Sofi Wikingson
Vik. Milj oskyddsinspektor
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AnENonHANTERING

Bilaga 1

Ansiikan

Arende 2008-1395 (MPN-04-12), tillstand ftir fortsatt och utdkad fiskodling vid

D<immarsktir, Frigki, genom flyttning och sammanslagning av en del av Hastersbodas

(MPN-01 -71) 2008-141 7 odlingsenhet.

Bakerund

Fiskodlingen vid D<immarskdr, Friglo, fick miljdtillstind fiir fortsatt fiskodling

10.06.2003. Alands Fiskftiriidling Ab 1Af; intamnade besvdr till Alands

ftirvaltningsdomstol (AFD) och beslutet iterforvisades till Alands milj<iprovningsntimnd

| 5.04.2003 for ny behandling.

Ans<ikan om fortsatt fiskodling i Hastersboda, F<igl<i, inkom l4.l2.200L Arendet

kompletterades 29.12.2002 med en ansrikan om att fE flytta odlingsenheten i Hastersboda

till en ny odlingsplats i nord<istra Fogl<ifi2irden.

Bida fiskodlingarna fanns med i AF:s omstrukturering- och sammanslagningsansokan

(MPN-01-64) 2008-1315, vilken inkom 15.10.2001. Arendet har kompletterats flera

ginger. Den slutgiltiga kompletteringen inkom 13.08.2008 och diir framkom att Ap vill

flytta en del av odlingsenheten i Hastersboda, Friglci, till odlingsenheten vid

D<immarskiir, Foglo.

Ansokan kompletterades22.04.2009 med en anhillan om att <lvergingsbestdmmelser

infors i beslutet samt en anhillan om verkstdllighetsbeslut dven om beslutet inte vunnit

laga kraft.

Ansdkningama har med anledning av 5 g landskapslag (2007:129) om infiirande av

lagstiftningen om Alands milj<i- och hiilsoskyddsmyndighet dverfiirts fran Alands

milj<iprcivningsndmnd till AMHM 0 I .01.2008.

Delgivning av ansiikan

Ansrikan delgavs offentligt under tiden23.3 - 13.4.2009 phAMHM:s och Ftigld

kommuns anslagstavlor. Delgivning gjordes ocksi genom annons i tidningen Aland

23.3.2009. Vid delgivningen framgick att vem som helst hade riitt att skriftligen yttra

sig <iver ansrikan inom ovanniimnda tid.

Yttranden

Yttranden har inte inkommit under tiden fiir offentlig delgivning.

Utlfltanden

AVtHVt har begiirt och erhillit utlltande enligt nedan:

o Miljtibyrin, Fiskeribyrin och Museibyrin, Alands landskapsregering, 30.06.2004
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o Miljobyr&n, Alands landskapsregering, 26.10.2007

o F<igl<i kommun, 02.10.2008

Bilaga I

Bemiitande

Sdkanden har beretts tillfiille attyttra sig tiver sSdant som tillftirts drendet av annan an
s<ikanden. S<ikanden har inget att anftira med anledning av det som tillftirts drendet,
enligt yttrande 27 .04.2009.

Delgivning av beslut

Tillstindsbeslutet siinds till sdkanden med mottagningsbevis. Beslutet delges
offentligt genom annons i tidningen Aland samt pi F<igki kommuns och AMHM:s
anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd for allmtinheten
pi kommunkansliet och AVTHM:s kansli. Beslutet finns iven tillgiingligt pi intemet
pn AVUU:s hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. Vid delgivningen framgir att
sakiigare kan anfora besviir 6ver beslutet hos Alands ftirvaltningsdomstol.
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BESVARSANVISNING

B e sv iirs my ndigh et o c h besv iirstid
Over Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet beslut kan besvzir anforas hos
Alands forvaltningsdomstol. Besvilr ska anloras inom 30 dagar frfln att beslutet
delgivits. Di besviirstiden bertiknas ska den dag di delgivning sker inte
medriiknas.

B esv iirss kriftens inneh,frll o ch unders krift
Av besv2irsskriften ska framgi:
- iindringssdkandens namn, hemkommun, postadress och telefonnurnmer,
- vilket beslut besvdret giiller,
- till vilka delar av beslutet ?indring sdks och vilka lndringar som yrkas,
- de grunder pfl vilka flndring yrkas.

Om det tir en laglig representant eller ett ombud som ftir lindringssdkandens talan,
eller om besvZirsskriften har uppgjorts av nflgon annan, ska ocksi dennes namn
och hemkommun uppges i besvtirsskriften. Besv[rsskriften ska undertecknas av
iindringssdkanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.

Bilagor till besvdrsskriften
Till besviirsskriften ska beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom ska de
handlingar som lndringssdkanden iberopar till stdd for sina yrkanden bifogas.
Ombud ska bifoga en fullmakt till besviirsskriften om inte huvudmannen har
befullmiiktigat honom muntligen hos besviirsmyndigheten.

Besviirss kriften ska liimnas till:
Mottagare: Alands forvaltningsdomstol
Postadress: Pb 31, AX-22101Mariehamn
Besdksadress: Torggatan 16, Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Telefon: 010-3650265

ALANDS MILJO- OCH HALSOSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Noragata 17, AX-22100 Moiebam

Tel: (0)18 528 600 Fax: (0)18 528 601
E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax

www.miljohalsoskydd.ax


