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Beslutsdatum
6.5.2409

Siikanden

Alands Fiskftiriidling Ab
Fiskehamnsv[gen l0
AX-22710 Fdgki

Arende

Alands Fiskforldling Ab anhiller om att fb flytta och sammansli
fiskodlingsenheten i Karlby, Krikar, och Hdssl<ififirden/Degerdsund, Fdgl6, samt
tvi tredjedelar av odlingsenheten i Hastersboda, F<igl<i, till odlingsenheten vid
Klivskiir, Fdgl6, (se bilaga 2). Ansdkan avser d?irmed milj<itillstind ftir fortsatt
fiskodling vid Klivskiir, Fdglci, med en 6rlig produktion pi cirka 480 ton.

Den i ansdkan avsedda verksamheten iir tillstandspliktig enligt:
- l0 $ landskapslag (2008:124) om miljciskydd (milj<iskyddslagen),
- 6 kap. 16 $ punkt a) vattenlag (1996:61) ftir landskapet Aland

(vattenlagen).

Miljtitillstind (MPN-00-137) ftir fortsatt fiskodling vid Klivskiir, Fdglci, har
iterfiirvisats frin Alands ftirvaltningsdomstol (5312002) och inletts vid Alands
miljdprcivningsniimnd 07 .I1.2003 med iirendenummer MPN-04-46. Arendet har
genom 5 $ landskapslag(2007:129) om inftirande av lagstiftningen om Alands miljci-

och hiilsoskyddsmyndighet dverftirts frin Alands miljdprOvningsniimnd till Alands
milj 6- och htilsoskyddsmyndighet 0 I .0 I .2008.

Anstikan innehiller en i l9 $ miljriskyddslagen avsedd begiiran om verkstiillande av
beslutet iiven om det inte vunnit laga kraft.

Miljotillstand
Alands miljci- och hiilsoskyddsmyndighet lAVftV) beviljar med st<id av l7 g
I mom. miljdskyddslagen Alands Fiskftiriidling Ab miljdtillstflnd ftir fortsatt
fiskodling vid Kl&vskiir, Fdgld, i enlighet med karta ibilaga2.

AUHM
"r**-i{.i,}*lllt.,ll;:i,.,

Beslut
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Giltighet

Detta tillstind giiller till och med 31.12.2015 under fiirutsdttning att tillstandshavaren
innehar laglig riitt till det fiir fiskodlingsverksamheten erforderliga vattenomridet.

Anscikan om ftirnyat tillstind ska liimnas till AMHM senast 01.07.2015. En
ftirutshttning for att fortsatt tillstind for fiskodlingsverksamheten ska ges iir att
biista tillgiingliga teknik anvdnds. Till ansdkningama ska fogas en konkret plan ftir
hur verksamheterna ska utvecklas ftir att minska belastningen pi vattenomridet.

Ersiittning

AUUU har pr<ivat frigan om ersdttning enligt 7 kap.8 g vattenlagen.
Myndigheten konstaterar att nedanstiende tillstindsvillkor utgor sidant skydd att
verksamheten inte kommer att orsaka sidan skada som ligger till grund ftir
ersiittning enligt 7 kap.4 och 6 $$ i vattenlagen.

MiLi <ikonsekvensbed<imnin g

AUHVT har <ivervdgt behovet av miljdkonsekvensbed<imning i enlighet med 2 och 3

$$ i landskapsftirordning (2006:86) om milj<ikonsekvensbedomning. Till underlag for
detta beslut kriivs inte en milj<ikonsekvensbed<imning.

Verkstiillighet

Anstikan om verkstiillighet och inledande av verksamheten innan beslutet vunnit laga

kraft har pr<ivats enligt 19 $ milj<iskyddslagen. AVtUlrt anser att alla ftirutsiittningar
som stills i 19 $ miljriskyddslagen inte iir uppfyllda och beslutar diirmed att
tillstindsbeslutet inte flr verkstiillas innan det vunnit laga kraft. Verksamhetens

eventuella negativa milj<ipiverkan ska kunna iterstiillas om verksamheten vid senare
prdvning befinns otill8tlig, vilket kan vara svirt di fiskodlingen utftirs i havet.

Myndigheten anser inte heller att awaktan annars kan antas ftirorsaka s<ikanden

betydande skada eller oliigenhet.

Villkor och fiireskrifter

Tillstindshavaren ska flolja nedanstiende villkor och ftireskrifter utfiirdade med

stcid av 24 och 26 $$ miljdskyddslagen samt 4 kap.7 $ vattenlagen:

1. Innan ut<ikad fiskodlingsverksamhet inleds vid Klflvskbr, ska de odlingsenheter

som omstruktureras upph<ira pi sina nuvarande platser. Omstrukturering och

fl yttning av odlings enhetema i Karlby, Hiissl<i fi iirden/Degerd sund o ch

Hastersboda f6r ske i etapper, men ska vara slutftird senast 3 1 .03 .201 0.

Tillstindshavaren ska i samband med omstrukturering och flyttning inkomma

med handlingar till AMHM, vilka bestyrker odlingsenheternas upph6rande.
5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen

2- Den totala miingden foder som irligen anvdnds i odlingsverksamheten fir htigst

innehfllla 4 700 kg fosfor och 36 000 kg kviive.
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Under odlingssiisongen2}}9 ffir odlingsverksamhet fortgi vid odlingsenhetema i
Karlby och Hiissl<ifi iirden/Deger<isund enli gt giillande milj dtilhtend. D en total a
miingden foder som irligen anviinds vid odlingsenheterna i Karlby och
Hiisslofiiirden/Degerosund f6r tillsammans med odlingsenheten vid Kl6vskiir
hdgst innehilla 4 700 kg fosfor och 36 000 kg kviive.
24 $ punkt a) miljtiskyddslagen

3. Tillstindshavaren ska strdva till att minska belastningen pi vattenomridet som
verksamheten ger upphov till och vid den dagliga sk<itseln noggrant beakta
miljdskyddsaspekter. Tillstindshavaren ska tilliimpa bdsta tillgiingliga teknik som
enligt giingse branschkriterier ilr ekonomiskt m<ijligt samt kontinuerligt sk<ita och
underhilla anliiggningarna si att minsta mcijliga milj<iftirorening och strirning av
niirliggande bebyggelse uppstir. Tillstflndshavaren ska strdva till att minska
foderkoefficienten och anvdnda foder med minsta mrijliga fosfor- och
kvtiveinnehill. + tup. 7 g 2 mom. vattenlagen, 4 g miljriskyddslagen

Tillstindshavaren ska si l6ngt det iir mdjligt inftirskaffa information om fodrets
ursprung och framstiillning ftir att p6 si siitt ftirsiikra att det framsttillts pfl ett
milj dmiissigt godtagbart siitt.
7 $ milj6skyddslagen

Tillstandshavaren ska hilla fi skodlingsanliiggningarnas konstruktioner och
anordningar i sidant skick och ftirankra dem si att de hills pfl den avsedda platsen

och inte sttir sj<itrafiken eller ftirorsakar det dvriga nyttjandet av vattendraget

sidan skada som kan undvikas.

F<ir att trygga sjtitrafiken i anliiggningamas niirhet ska konstruktionerna utmiirkas
p6 ett av Skiirgirdshavets sjcifartsdistrikt 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 pt annat siitt fiirorena milj<in eller orsaka

oltigenhet utciver vad deras faktiska bruk ftiranleder. Kemikalier som anvdnds

inom verksamheten ska antecknas i sk<itseljournal enligt villkor 9.

A11 personal som kommer i kontakt med kemikalier ska klnna till

kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera eventuella

olyckor. Svensksprikiga skyddsinformationsblad fiir de anviinda kemikalierna

ska finnas liitt tillg?ingliga. Utrustning ftir uppsamling av eventuellt spill eller

liickage ska finnas tillgiingligt pi anliiggningen.

Vid anliiggningen frr endast sidana medel och kemikalier anvdndas som 6r

tillitna enligt landskapslagen om tilliimpning i landskapet Aland av riksfiir-

fattningar om kemikal ier (1990 :32).

6.
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Tviitt och ftirgning av kassar ska ske med minsta miijliga negativa piverkan pi
milj<in och brir i mfln av mojlighet helt undvikas.
4-5 $$ och 24 g punkt e) miljriskyddslagen,4 kap. 7 g I mom. vattenlagen

Avfallshanteringen ska ftilja landskapslagen om renhillning (19s1:3) och
giillande kommunala fiireskrifter samt skritas si att miljo{iirorening och oldgenhet
ftir miinniskors hiilsa fiirhindras. Allt avfall och farligt avfall ska separeras och
hanteras med hdnsp till principen om bhsta tillgiingliga teknik samt forvaras i
miirkta och ftir iindamilet avsedda kiirl. Avfallet ska dtervinnas om det iir tekniskt
mojligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt avfall fiir endast liimnas till en av
myndigheterna godkiind mottagare fiir ifrigavarande avfall.

Fodersiickar och ensilageplast f;ir enligt Alands landskapsregerings beslut
(2003:35) inte eldas upp i verksamheten utan mflste liimnas hos godkiind

mottagare.

All hantering av dtid fisk ska ske slutet ftir transport till godkiind anliiggning fiir
kompostering eller motsvarande godkiind anliiggning enligt krav fiir behandling
av animaliskt kategori III avfall, i enlighet med Europaparlamentets och ridets
ftirordning rr 177412002 om hiilsobestiimmelser fiir animaliska biprodukter som
inte iir avsedda att anviindas som livsmedel. Hanteringen ska redovisas i

sk6tseljournal enligt villkor 9.
8a - 8f$g landskapslag (1998:91) om renhillning

Om fisken i anl?iggningen konstateras eller misstiinks ha en smittsam sjukdom

som kan <iver{iiras fr6n ett djur till ett annat eller en smittsam sjukdom som inte

allmiint fiirekommer, ska sdkanden underriitta AUUtrzt och landskapsveteriniiren

vid Alands landskapsregering samt vidta nodviindiga itgiirder.

Om avfall i form av drid fisk uppkommer vid bekiimpning av sjukdom ska avfallet

behandlas i en av myndigheterna godkiind anliiggning ftir behandling av

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

Frir kontroll av verksamhetens miljcikonsekvenser ska en sk<itseljoumal fiiras. I
journalen ska finnas uppgifter om:

. foderleverantdrsamtfiiretagsmiirkning

. miingden anvdnt foder och dess innehill

. de m?ingder fisk som tillftirts odlingen samt bortfiirts frin den

. ftirekomst av eventuella fisksjukdomar och behandling av dem samt

fi skens medicinering och d<idlighet
. hantering av d<id fisk enligt villkor 7
. anviinda kemikalier, ink<ip, fiirbrukning och lagerhillning
. typ och miingd avfall samt avfallets mottagare
. andra ntidviindiga uppgifter om verksamheten

8 .

9.
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Journalen ska bevaras 5 ir vid anliiggningen och kunna uppvisas vid inspektion
eller tillstiillas myndigheten. AMHM ska irligen ftire utgingen av februari
tillstiillas ett iLrssammandrag pi en fiir detta iindamil uppgiord blankett.

Tillstandshavaren ska pi begdran av AMHM uppge nodviindiga uppgifter och
utredningar fijr kontroll av sk<itseljournalens tillftirlitlighet.
26 $ milj<iskyddslagen, 7 $ landskapsftirordning (2007:57) om odling av regnbdgslax och lax i havet

10. Tillstindshavaren ska pi egen bekostnad l6ta utftira kontroller av fiskodlingens
inverkan pi vattendraget, inverkan pi fiske och fiskbestinden pi ett av
myndigheten godkiint siitt. Kontrollema kan utfiiras som samkontroll tillsammans
med de andrakontrollskyldiga i omridet enligt det gemensamma

miljtikontrollprogrammet ftir fiskodlingarna pi Aland. Om tillstandshavaren inte
utftjr kontrollerna inom detta program ska ett ftirslag till alternativt program
ldmnas in till AMHM inom tvi minader efter det att detta beslut vunnit laga kraft.

Om resultaten av observationerna ger anledning diirtill kan kontrollprogrammet
senare dndras i samrid med AMHM eller i enlighet med26 g 4 mom.
miljriskyddslagen.

Resultaten av kontrollerna ska inliimnas till myndigheten och Fdglti kommun.
Dokument och resultat frin kontrollprogrammet ska bevaras vid anltiggningama
och kunna uppvisas for tillsynspersonal.
26 $ miljriskyddslagen

I l. Tillstandshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som krdvs ftir
att dvervaka anliiggningen si att miljdtillstindet ftiljs. Personens namn och
kontaktuppgifter ska meddelas till AUHV. Vid byte av ansvarig person ska
uppgift erna uppdateras.
7 g milj<iskyddslagor

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

milj<ikonsekvenser vid avslutande av verksamhet. Meddelande om avveckling ska
g<iras till AMHM, som kan besluta om sidana undersdkningar, itgiirder och

ftirsiktighetsmitt som krdvs vid aweckling av verksamheten.

24 $ punkt d) miljriskyddslagen

Beslutsmotiveringar

Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) konstaterar, efter attha
pnivat ftirutsiittningarna for tillstand, att verksamheten med iakttagande av de i

tillstindet grvna tillst8ndsvillkoren iir ftirenlig med miljciskyddslagen och den
lagstiftning som nimns i 10 $ i samma lag. Vid avg<irandet har myndigheten iven
beaktat forutsiittningarna som giiller for verksamhetsutijvaren enligt 7 $
miljriskyddslagen. De villkor och ftireskrifter som faststiillts i beslutet har

utformats si att iindamilet n6s med minsta m<ijliga negativa milj<ipiverkan utan

att denna miljohiinsyn blir oskiilig enligt 4 $ miljiiskyddslagen.
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Alands Fiskftiriidling Ab 1An; annatler om tillstflnd att flytta och sammansli
odlingsenheten i Karlby, K<ikar, samt odlingsenheterna i Hiissldfiiirden/Degerdsund
och tvi tredjedelar av Hastersboda i F<igl6 till odlingsenheten vid Klivskrir, F<igl<i.
Alla berdrda fiskodlingar iigs och bedrivs av AF.

Enligt 5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen fdr ny eller iindrad verksamhet komma till st6nd
i vattenomridet endast om det visas att itgdrden eller verksamheten inte kan bidra till
<ikad <iverg<idning i omridet eller att forbiittringsoverskott utnyttjas.
Omstruktureringar och flyttnin9at av fiskodlingsenheter iir diirmed m<ijligt utan att
ftrbiittringstiverskott utnyttjas si liinge den totala belastningen av rivergridande
dmnen inte <ikar inom det bercirda vattenomridet. De benirda fiskodlingsenhetema
ligger inom samma vattenomride, Syddstra saltsjoomridet, enligt
landskapsftirordning (2007:58) om iindring av vattenftirordningen flor landskapet
Atana. Diirmed ges mrijlighet till flytt av odlingsenheterna i Karlby,
Hiissl<ifiiirden/Degenisund och Hastersboda till odlingsenheten vid Klivskdr utan
beslut om fiirbiittrings<iverskott de flyttningen inte bidrar till 6kad <iverg<idning i
omridet.

Omstruktureringen fiir pib<irjas i och med detta beslut och ska vara ftirverkligad
senast till odlingssdsongen Fr 2010. AtWfirrt beviljar <ivergingstid fiir denna
omstrukturering, med motivering att detta besluts ikrafttriidelse sker under piborjad

odlingssiisong. Af ffir diirmed bedriva odlingsverksamhet vid Karlby och
Hiissltifiiirden/Deger<isund enligt giillande miljdtillstand iiven under er 2009.
Odlingsverksamheterna vid Karlby och Hiisslcifitirden/Degenisund fir tillsammans
med Klivskiir inte overstiga detta besluts begriinsningar gtillande fosfor- och

kv?iveinnehill i fodret, enligt villkor 2. Verksamhet vid odlingsenheterna i Karlby,

Hiissltifi iirden/Deger<isund och Hastersboda ska vara avslutade senast 3 1 .03.20 1 0.

Af mr bedriva fiskodlingsverksamhet vid Klivskiir enligt villkor i tidigare g?illande

miljdtillstind under itr 2009, men di utcikad verksamhet inleds miste de
odlingsenheter som omstruktureras och flyttas avslutas. Belastningen av dvergddande

dmnen frin de fiskodlingar som ing6r i omstruktureringen miste i enlighet med 5 kap.

9 $ 2 mom. vattenlagen upphrira innan ut<ikad fiskodlingsverksamhet kan inledas vid

Klivskdrs odlingsplats. Di verksamhet flyttar och upphor pi sin nuvarande plats,

upph<ir enligt 21 $ punkt b) miljriskyddslagen miljritillstind att giilla, eftersom

miljdtillstind och verksamhet iir bundna till givna platser.

Enligt 3 $ om krav pl plats for fiskodling i nya landskapsforordningen (2007:57) om

odling av regnbigslax och lax i havet (fiskodlingsftirordningen) miste odlingsplatsen

vara i sin helhet pi minst 10 meter djup och utanfiir de omriden som enligt
ftirordningen dr inre vatten med ltigre vattenomsdttning. Flltning av AF:s inre och
strandndra odlingsenheter till en odlingsplats med djup pi minst l0 meter och h<igre

vattenomsdttning iir fiirenligt med fi skodlingsfrirordningen. Vid hogre
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vattenomsattning blir belastningen av <ivergridande dmnen mer utspridd och den
lokala piverkan mindre. odlingsplatsen vid Klivskiir uppfyller kraven pi
odlingsplatsen enligt 3 g fi skodlingsfiirordningen.

O dlingsp I at s ens ltimpli ghet

Enligt 4kap.6 $ vattenlagen fbr vattenfarlig verksamhet endast ut6vas pi plats eller
platser diir minsta mojliga ollgenhet lor vattenmiljrin uppstir och diir
ftirutstittningarna finns eller kan skapas for det slags verksamhet som dr i frflga, utan
att oskiiligt htigre verksamhetskostnader uppst6r till fttljd av platsvalet. AMHM
konstaterar ocksi att forskning visat att kuststrdckor med goda fiirutsiittningar ftir
fiskodling vanligen har en hrig vattenomsiittning. Hcig vattenomsiittning medftir att
utspbdningen dr stor och att eventuella <ivergridningseffekter dr svira attmdtai
odlingens niirhet. Vid en bra lokalisering fflr man slledes smi lokala effekter men ett
generellt tillskott av ndrsalter till havet.

Odlingen som avses i anscikan iir beliigen centralt i Klivskiirsarkipelagen, i sydristra
delen av Foglo kommun. Omridet bestir av en grupp mindre spridda holmar i ett
annars 6ppet hav. I alla riktningar frin odlingen har man kontakt med 6ppet vatten
och vattenomsiittningen begr?insas huwdsakligen, ftirutom av Klivskdr, av de
ndrmaste och stdrsta holmarna med tillhrirande skiir. 6ster om odlingen finns
Krikarsfiiirden och srider om finns Floskiirsfiiirden varefter fiiljer 6stersj6ns hela

vattenomride. Vattendjupet i niirregionema dr i allmiinhet mellan l3-14 meter. Norr

om Klivskiir finns en2,4 meter djup farled. Enligt miitningar av vattenstrcimmar,

"strcimrosor beriiknade ftir Alands fiskodlingar" (A. Engqvist, A&I Engqvist Konsult

H8,2007), bed<ims vattnets medelstrdm vid Klivskar varah<ig och man kan diirmed
pi goda grunder anta att vattenutbytet och genomstr<imningen dr stor samt att

spridningsmojligheten av niiringsiimnen i vattnet diirmed ?ir mycket bra. For

vattenomridet {inns inte utf?irdade kvalitetsnormer.

Enligt den schematiska utredningen "F<irslag till det reviderade

miljokontrollprogrammet for fiskodlingen pi Aland" (Jukka Mehtonen, Hus<i

biologiska station, 2000) <iver de iliindska fiskodlingamas instiingdhet har

vattenomridet vid Klivskiirs fiskodling beriiknats ha en yta pi I,25 km2 och en

dppenhet ph l,T.6ppenheten har beriiknats genom att dividera summan av

tviirsnittsareoma i de sund som avgriinsar vattenomridet med omrtdets area

multiplicerat med hundra. Oppenheten avspeglar vattenutbytestiden och iir ett mett pe

ett omrides kiinslighet for overgodning. Fiskodlingama som ingick i studien hade

rippenhetsviirden inom intervallet 0,1-3,0. Ett dppenhetsviirde pi 1,7 uppfyller kraven

enligt 3 $ 2 mom. fiskodlingsftirordningen och indikerar ett gott vattenutbyte.

Enligt s6kanden iir djupet vid odlingskassarna cirka 13-14 meter. Myndigheten

konstaterar att odlingsplatsen uppfuller kraven om djup enligt 3 $ 1 mom.

fi skodlingsfrirordningen.
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Omridet nyttjas enligt ans<ikan inte fiir annan ndrings- eller yrkesverksamhet och har
inte heller nigon speciell skyddsstatus. Under iirendets beredning och delgivning har
inte heller nilgrautlitanden och yttranden inkommit som motsdger detta. Omridet i
frilga dr inom 2 km radie ndstan helt obebyggt. Pe ett relativt kort avstind fr6n
odlingen finns ett 2,4 m farled som trafikeras av landskapets fiirjtrafik samt
fritidsbitar. Sjotrafiken i vattenomridet kan diirfor antas vara livlig sommartid. F<ir
att i enlighet med de allmiinna kravbestiimmelserna i2kap. miljoskyddslagen
undvika negativ milj<ipiverkan och i enlighet med 4 kap. 4 g i vattenlagen mina om
enskilda och allmiinna intressen iliiggs tillstandshavaren i enlighet med milj<iskydds-
lagen 24 och 26 $$ n<idviindiga villkor och fiireskrifter om hiinsyn till samfiirdseln
och att hantera dmnen och avfall pi ett milj<imiissigt godtagbart sritt. Vissa uppgifter i
verksamheten ska dven journalforas for tillsynen och kontrollen av att villkoren i
tillstindet iakttas.

Vattnets l+valitet

Enligt I kap. I $ vattenlagen ska vatten och vattenomrlden inom landskapet anvdndas
pi det sdtt som biist gagnar en uthdllig utveckling. Ytvatten samt ekologiska
ftirhillanden i saltsjon ska nyttjas, skyddas och virdas si att en uthillig utveckling
gagnas och si att ddr kan finnas sidana viixt- och djursamhiillen, som i huvudsak
utg<ir naturliga inslag i dessa naturmiljder.

Kontroll av odlingarnas miljdpiverkan sker inom ramen ftir det av Alands landskaps-

regering godkiinda, gemensamma milj <ikontrollprogrammet ftir de iliindska

fiskodlingarna fran 1993, vilket reviderats ir 2002. AfUUVt delges kontinuerligt

uppdaterad milj <idata frin fi skodlingens milj rikontrollpro gram.

Vattenkvalitetsanalyser utfiirs, sedan 61 2002, tvi ganger vartannat flr och
undersdkning av bottenfaunan gcirs vart tredje 6r. Enligt unders<ikningar av vatten-

kvaliteten och havsbottnens tillstand som utfiirts hren 1996 - 2006 har odlingens

inverkan pi vattenmilj<in vid Klivskiir mestadels varit lindriga, utom Ftr 2002 och

2006 de inverkan var stor respektive mittlig. Ar ZOOZ och 2005 utfiirdes ingen prov-

tagning pi grund av 2indringar i kontrollprogrammet.

I de senaste bottendjurunders6kningarnabedrims botten sammantaget vara obetydligt

piverkat.
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AUHtrrt konstaterar utgiende fr6n ovanstiende kontrollresultat att verksamheten, i
den omfattning den bedrivits under ftiregiende tillstindsperiod, medftirt en viss
negativ inverkan pi vattenmiljon.

Verks amhetens b elas tning

Enligt 4kap.l $ vattenlagen ska vattenfarlig verksamhet ut<ivas si att iindamilet med
verksamheten nis med minsta skada och oliigenhet utan att kostnadema ftir dessa
hiinsyn medftir att verksamheten omrijligg<irs. Av fijrarbetena till vattenlagen framgir
att tivergtidning iir ett av de st6rsta vattenvdrdsproblemen i saltsj6n. Myndigheten
konstaterar att fiskodling innebiir ett nettotillskott av ndrsalter till vattnet. Aven om
fiskodlingens bidrag till Ostersjons totala civerg<idningsproblem iir relativt litet, iir det
ur ett iliindskt perspektiv det strirsta enskilda bidraget. Myndigheten konstaterar med
utgingspunkt i detta att det iir skiiligt att tillstindet omprdvas med 5 irs intervall och
att begriinsa fiskodlingsverksamhets belastning pe vattenmiljon och i enlighet med
vad som stadgas i 4 kap. 7 $ vattenlagen.

Enligt 4kap.7 $ I mom. vattenlagen ska den som utdvar eller iimnar ut<iva
vattenfarlig verksamhet vidta de skyddsitgdrder, tila de begriinsningar samt iaktta de
frrsiktighetsmitt i <ivrigt som skiiligen kan kriivas ftir att ftirebygga eller avhjiilpa risk
for forsiimring av vattenkvaliteten. Omfattningen av iliggande enligt 4 kap. 7 g I
mom. ska bygga pi tekniskt biista mtijliga ldsning som dr ekonomiskt mojlig for den
typ av verksamhet som dr ifriga. Myndigheten konstaterar att en minskning av
belastningen fran fiskodlingsverksamhet med dagens teknik i huwdsak 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

ftir bibehillen tillviixt och vtilmiende, utfodringsteknik samt av de foder som finns

tillgiingliga pi marknaden. Med beaktande av att odlingen medfiirt viss negativ
inverkan pi vattenmiljdn har den totala miingd kviive och fosfor som fodret irligen
fbr innehilla beriiknats och justerats i enlighet med vad som ndmns om specifik

belastning i 4 $ fiskodlingsforordningen och si att fiirutsiittningar ftir tillstdnd enligt

4 kap.1, 2,4,7 $$ vattenlagen, 5 kap. 9 $ vattenlagen ska foreligga. Den i havet

utsliippta specifika belastningen fbr inte enligt fiskodlingslorordningen dverskrida

6 gram fosfor och 50 gram kviive per kilogram producerad fisk.

AfrlUtrrt bedomer, med beaktande av den inverkan odlingen haft pi vattenmiljdn att

tillstindsvillkoren iir iindamilsenliga for att uppni tillriickligt miljoskydd enligt 4 kap.

vattenlagen och ftir att bestiimmelserna om vattenkvalitet i 5 kap. 9 $ vattenlagen ska

vara uppfyllda. Verksamheten skulle enligt myndighetens beriikningar leda till en

sammantagen 6rlig teoretisk belastning pi vattenmilj<in om 2 777 kg fosfor och

22 756 kg kviive. Beriikningarna av belastningen har utgitt frin bedrimningen att

b?ista tillgiingliga teknik som enligt giingse branschkriterier 6r tilliimpbar dr en

foderkoefficient (FK) pi 1,15. Vid beriikningarna har myndigheten utgitt fr6n att

fodret innehiller 0.85 % fosfor och 6.5 o/okvdve samt att fisken binder 0.4 % fosfor
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och2,75 Yokvdve.I bedcimningen har siviil fiskens viilmiende, miljdmiissiga
aspekter samt uppgifter i ans<ikan beaktats. Om tillstindshavaren odlar enligt
ovanstdende innebiir det att denne enligt AMUM:s bertikningar kan odla cirka 480
ton.

'sbeu Z. M av teoretisk och specifik belast

Fosfor (ke) Kviive (ks)

Nya villkor fiir tillAtet niirsaltsinnehill i fodret 4700 36000
Iillitet nbrsaltsinnehill ser max. fodermiinsd 55294r 553846
Fodermiingd ger fisktillviixt (med FK l,l5) 480818 481605
Iotala miingden nZiringsiimnen som binds i fisken 1923 13244
Teoretisk belqstnins 2777 22756
SpectJik belastning 0,006 0.047

AVUVT konstaterar vidare att det foder som anvdnds vid fiskodling i dstersjon i
huvudsak bestflr av revaror frin fisk. Fiskodling innebiir diirmed en indirekt piverkan
pi ekosystemen, varftir myndigheten anser att det tir sk?iligt att s<ikanden, i enlighet
med kravet i 7 $ milj<iskyddslagen ha tillriicklig kunskap om verksamhetens miljri-
piverkan och kravet i 4 $ miljriskyddslagen pi ftirebyggande av skada ddrav, si langt
det iir mdjlig begdra in uppgifter frin leverantciren om att fiingst och tillverkning har
skett enligt giillande lagar, dverenskommelser och enligt milj<imtissigt godtagbara

metoder och principer.

S ammanfa t t an d e mo t iv e r in g

AtvtHtrrt konstaterar att kravet pi sdkandens riitt till det erforderliga vattenomr8det dr
uppryllt och att platsen som avses i ans<ikan liimpar sig ftir 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 allmiinna intressen. Fiskodlingsverksamhet medftir ett nettotillskott av

niirsalter till havet, men di miljdtillstandet innehfiller villkor ftir fiirebyggande av

ftirorening och begriinsning av fiskodlingsverksamhetens belastning, vilka ges med

stcid av 24 och 26 $$ i miljciskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen, anser

myndigheten att nyttan av att verksamheten far bedrivas pi de avsedda platsen iir

betydlig i ftirhillande till den skada, men eller annan ftirlust av fiirmin som kan fiilja

av att verksamheten tillits. Villkoren har utformats i syfte att tillse att iindamilet med

verksamheten nis med minsta oliigenhet ftir milj6n, utan att kostnadema fiir dessa

hiinsyn medftir att ftiretaget och verksamheten om<ij liggrirs. Verksamhetsut<ivaren

svarar enligt 7 $ miljciskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen, oavsett grvna villkor,

ftir att milj<iftirorening ftirebyggs, undanrdjs och begriinsas och ftir att ftirsiimring av

vattenkvaliteten ftirhindras, 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 AVnVt grund ftir beviljande av tillstind ftir

fortsatt fiskodling vid Klivskiir, i F<igki kommun.
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Avgift

For detta tillstlndsbeslut uppbdrs inte nigon avgift i enlighet med punkt 9.1 i
avgiftstaxa 2009 ftir AMHM, faststiilld av Alands landskapsregering genom beslut nr
312 Sl0 t3t .12.2008.

Bilagor

L lirendehantering

2. Karta <iver odlingsplatsen
3. Besvdrsanvisning

Detta beslut har uppriittats i tvi likalydande exemplar. Ett exemplar sdnds till
s<ikanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i AMHM:s iirendeakt.

F<ir Alands milj ii- och hiilsoskyddsmyndi ghet,

Provningsniimnden

wt*r--i=
Fciredragande Ann-Sofi Wikingson
Vik. Milj oskyddsinspektdr
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AnENUnHANTERING

Bilaga I

Ansiikan

Arende 2008-1392 (MPN-04-46), tillstand fiir fortsatt och utcikad fiskodling vid
Klivskiir, Foglo, genom flyttning och sammanslagning av ftiljande odlingsenheter:
- Karlby, K6kar (MPN-04-40) 2008-1403
- Hiisslcifi iirden/Degerdsund (MPN-04-5 1 ) 2008- 1 400
- tve tredjedelar av Hastersboda (MPN-01-71) 2008-1417

Bakerund

Fiskodlingen vid Kl6vsk2ir, Fcigl<i, fick miljcitillstflnd ftir fortsatt fiskodling 11.06.2002.
Alands Fiskftiriidling Ab 1Af; inlamnade besviir till Alands ftirvaltningsdomstol lAno;
och beslutet iterfiirvisades till Alands milj<ipnivningsniimnd 07 .II.2003 ftir ny
behandling angiende utformandet av tillstindsvillkor fiir specifik belastning.

Fiskodlingen i Karlby, K<ikar, fick awecklingstillstind 12.11.2002 (MPN-01-66). AF
inliimnade besviir angiende beslutet till AFD och kompletterade iirendet med en ny
utredning om verksamhetens milj<ikonsekvenser. Beslutet iterfiirvisades till Alands
milj irprdvningsndmnd for ny behandling 25.I | .2003 .

Fiskodlingen i Hiisskifiiirden /Deger<isund, F<igki, fick milj<itillstand ftir fiskodling
22.1"2.1998 (AMN-31-93-54). Alands landskapsstyrelse iindrade vid riverpr<ivning villkor
1 om fosfor- och kviiveinnehill i fodret. Besvdr inliimnades till Hcigsta

{iirvaltningsdomstol (HFD) och beslutet upph[vdes di ej sakiigare horts vid

<iverprrivningen. Landskapsregeringens nya beslut var i enlighet med milj<itillstandet

AVfN-:t-q8-54. Aterigen inliimnades besvdr angiende beslutet till HFD. Detta besvdr

ftirkastades 16.08.2007. Miljdtillstend AMN-31-98-54 beviljat 22.12.1998 ?ir diirmed
giillande.

Ans<ikan om fortsatt fiskodling i Hastersboda, F6gl6 inkom I4.l2.200L Arendet

kompletterades29.12.2002med en ans<ikan om att ftflytta odlingsenheten i Hastersboda

till en ny odlingsplats i nordtistra F<igkifiiirden.

Alla fiskodlingar benirda i detta tirende fanns med i AF:s omstrukturering- och

sammanslagningsansdkan (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 AF vill flytta odlingsenheterna i Karlby, K<ikar, Hiissl<ifiiirden/

Deger<isund, Ftigld och tvi tredjedelar av Hastersboda, Foglo till odlingsenheten vid

Klivskiir, F<iglo.

Ans<jkan kompletterades22.04.2009 med en anhillan om att rivergingsbestdmmelser

inftirs i beslutet samt en anhillan om verkstiillighetsbeslut Ziven om beslutet inte vunnit

laga kraft.
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Ans<ikningamahar med anledning av 5 $ landskapslag(2007:I29) ominftirande av
lagstiftningen om Alands milj6- och hiilsoskyddsmyndighet <iverftirts fr6n Alands
miljriprcivningsniimnd till AMHM 0 1 . 0 1 .2008.

Delgivning av ansiikan

Ansokan delgavs offentligt under tiden 23.3 - 13.4.2009 ph AMHM:s och Friglti
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 6ver ans<ikan inom ovanniimnda tid.

Yttranden

Yttranden har inte inkommit under tiden for offentlig delgivning.

Utlitanden

Alvlgtrrt har begiirt och erhillit utlitande enligt nedan:

Milj<ibyran, Fiskeribyrin och Museibyrfln, Alands landskapsregering, 30.06.2004

Milj <ibyran, Alands landskapsregering, 26 J A.2007

F<igl6 kommun, 02. 1 0.2008

Bem0tande

Scikanden har beretts tillf?ille att yttra sig river sidant som tillfiirts iirendet av annan dn
s<ikanden. Sdkanden har inget att anfiira med anledning av det som tillftirts drendet,
enligt ythande 27 .04.2009.

Delgivning av beslut

Tillstindsbeslutet siinds till scikanden med mottagningsbevis. Beslutet delges

offentligt genom annons i tidningen Aland samt pi Fdgl6 kommuns och AMHM:s

anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd ftir allmiinheten
pi kommunkansliet och AMttM:s kansli. Beslutet finns dven tillgiingligt pi internet

pi AVUV:s hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. Vid delgivningen framgir att

sakiigare kan anfiira besviir <iver beslutet hos Alands fiirvaltningsdomstol.
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B esvdrs my ndighet och besvlirstid
Over Alands miljd- och hdlsoskyddsmyndighet beslut kan besviir anftiras hos
Alands forvaltningsdomstol. Besviir ska anfiiras inom 30 dagar frin att beslutet
delgivits. Di besviirstiden beriiknas ska den dag di delgivning sker inte
medriiknas.

Besvdrss kriftens innehdll och unders krift
Av besviirsskriften ska framg6:
- Endringssbkandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer,
- vilket beslut besviiret giiller,
- till vilka delar av beslutet iindring sdks och vilka tindringar som yrkas,
- de grunder pi vilka iindring yrkas.

Om det iir en laglig representant eller ett ombud som ftir tndringssOkandens talan,
eller om besviirsskriften har uppgjorts av ntgon annan, ska ocksi dennes namn
och hemkommun uppges i besviirsskriften. Besv2irsskriften ska undertecknas av
dndringssdkanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.

Bilag o r till b esv iirs s kr ift e n
Till besviirsskriften ska beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom ska de
handlingar som iindringssdkanden flberopar till stdd ftjr sina yrkanden bifogas.
Ombud ska bifoga en fullmakt till besv?irsskriften om inte huvudmannen har
befu llmtikti gat honom muntl igen hos besvdrsmyndi gheten.

Besvdrsskriften ska liimnas till:
Mottagare: Alands fiirvaltningsdomstol
Postadress: Pb 31, AX-22I01 Mariehamn
Besilksadress: Torggatan 16, Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Telefon: 010-3650265

ALANDS MILJO- ocH TL\,LSosKYDDSM\AIDIGHET
Adress: Nonagatm l?, AX-22100 Mrieham

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

ww.miljohalsoskydd,ax


