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Beslut nummer Diarienummer
AvrH-pn lt/09 2oo8-1830
Beslutsdatum

6.s.2009

Stikanden

Briindci Lax Ab

AX-22940 Ava

Arende

Briindd Lax Ab anhiller om att fi flytta och sammansli sex fiskodlingsenheter till
tvi nya odlingsplatser noff och scider om Miirrklobb, niira Skiftet i Brtindci
(se bilaga 2). Det iir odlingsenheterna Rdnnskiirsrevet, Gisklobb,
Lammholmsfitirden och Nottdklubben i Briindd kommun samt Bredholm och
Alands Marinfisk i Kumlinge kommun som bercirs i detta iirende. Ansdkan avser
dtirmed miljdtillstand ftir fiskodling norr och srider om Miinklobb, Briind6, med
en 6rlig produktion pi cirka 1000 ton. Sdkanden ansriker dven om tillstand ftir
st<idutfodring om maximalt 50 ton foder under slaktperioden vid slakteriet pi

R<innsk?irsrevet, Ava by i Briindd kommun (se bilaga 2).

Den i ansrikan avsedda verksamheten iir tillstindspliktig enligt:
- l0 $ landskapslag (2008:124) ommiljdskydd (miljdskyddslagen),
- 6 kap. 16 $ punkt a) vattenlag (1996:61) ftir landskapet Aland

(vattenlagen).

Arendet har inletts vid Alands miljci- och hdlsoskyddsmyndighet 1 1.12.2008.

Beslut

Miljotillstind

Alands milj6- och hfllsoskyddsmyndighet (AMHM) beviljar med stdd av l7 $ I

mom. miljoskyddslagen Briind<i Lax Ab miljritillstand ftir fiskodling norr och

sdder om Mtinklobb, Briind6, i enlighet med karta i bilaga 2, sartt stddutfodring
vid slakteriet pi Rdnnsktirsrevet 3:21, Avaby i Briindd kommun.

Giltighet

Detta tillstand giiller till och med 31.12.2015 under ftirutslttning att tillstandshavaren
innehar laglig rdtt till de ftir fiskodlingsverksamheten erforderliga vattenomridena.
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Ansokan om fiimyat tillstind ska liimnas till AMHM senast 01.07.2015. En
forutsdttning lor att fortsatt tillstind ftir fiskodlingsverksamheten ska ges iir att bista
tillgiingliga teknik anviinds. Till ansokningama ska fogas en konkret plan ftir hur

verksamheten ska utvecklas fiir att minska belastningen pi vattenomridet.

Ersdttnine

AUUV har pr<ivat 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 ftir
ersdttning enligt 7 kap.4 och 6 $$ i vattenlagen.

Milj cikonsekvensbed<jmnin g

AUHttt har overviigt behovet av miljrikonsekvensbedomning i enlighet med 2 och 3

$$ i landskapsftirordning (2006:86) om miljdkonsekvensbedrimning. Till underlag for
detta beslut krdvs inte en miljrikonsekvensbeddmning.

Villkor och ftireskrifter

Tillstindshavaren ska ftilja nedanstiende villkor och ftireskrifter utfiirdade med

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

1. Innan fiskodlingsverksamhet inleds vid de nya odlingsplatsema, norr och srider
om Miirrklobb, ska de odlingsenheter som omstruktureras upphdra pi sina
nuvarande odlingsplatser. Omstrukturering och fl yttning av odlingsenheterna
Ronnskiirsrevet, Gisklobb, Lammholmsfi iirden, Nottriklubben, Bredholm och
Alands Marinfisk f6r ske i etapper, men ska vara slutford senast 31.03.2010.
Tillstindshavaren ska i samband med omstrukturering och flyttning inkomma
med handlingar till AMHM, vilka bestyrker odlingsenheternas upphdrande.
5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen

2. Den totala mdngden foder som irligen anviinds i odlingsverksamheten norr och
s<ider om Miirrklobb fdr hrigst innehilla 8 500 kg fosfor och 65 000 kg kviive.

Under odlingss?isongen 2009 f6r odlingsverksamhet fortgt vid odlingsenheterna
R<innskdrsrevet, Gisklobb, Lammholmsfi tirden, Nottdklubben, Bredholm o ch
Alands Marinfisk enligt giillande miljotillstind. Den totala miingden foder som
irligen anvdnds vid ovanndmnda odlingsenheter, fir tillsammans med
odlingsenhetema norr och sdder om Mtinklobb hdgst innehilla 8 500 kg fosfor
och 65 000 kg kviive
24 $ punkt a) miljdskyddslagen

3. Den totala mdngden foder som irligen anvdnds fiir st<idutfodring vid slakteriet pi
R<innskiirsrevet flr h<igst innehilla 400 kg fosfor och 3 000 kg kviive.
Stodutfodring fer enbart ske under perioden 15 oktober-l5 maj. St<idutfodring ska
minimeras och fodrets innehill av fosfor och kvdve subtraheras frin griinsviirdena
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i villkor 2, sL att odlingsverksamhetens totala grrinsviirde inte <iverskrids.
24 $ punkt a) miljriskyddslagen, 3 g 3 mom. landskapsfiirordning (2007:57) om odling av regnbdgslax och

lax i havet (fi skodlingsftirordningen)

Tillsttndshavaren ska strdva till att minska belastningen pi vattenomridet som

verksamheterna ger upphov till och vid den dagliga sk<itseln noggrant beakta

miljdskyddsaspekter. Tillstindshavaren ska tilliimpa biista tillgiingliga teknik som

enligt giingse branschkriterier dr ekonomiskt mdjligt samt kontinuerligt skota och

underhdlla anliiggningarna si att minsta mdjliga miljoftirorening och st<irning av

ndrliggande bebyggelse uppstir. Tillstandshavaren ska strdva till att minska

foderkoefficienten och anviinda foder med minsta mrijliga fosfor- och

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

Tillstandshavaren ska si lingt det iir m<ijligt infiirskaffa information om fodrets

ursprung och framstiillning ftir att pi si siitt fiirsiikra att det framstdllts pi ett

milj <imiissigt godtagbart stitt.
7 g milj<iskyddslagen

Odlingsplatsemas lokalisering ska meddelas AMHM och Skiirgirdshavets

sjddistrikt med kopia av karta eller utdrag ur sjokort diir platsen fiir fiskodlingarna

framgir samt diir koordinater ftir fiskodlingsanliiggningama anges.
3 $ fiskodlingsfiirordningen

Tillst&ndshavaren ska h6lla fi skodlingsanliiggningamas konstruktioner o ch

anordningar i sidant skick och fiirankra dem si att de hills pi den avsedda platsen

och inte st<ir sjcitrafiken eller ftirorsakar det <iwiga nyttjandet av vattendraget

sidan skada som kan undvikas.

F<ir att trygga sjcitrafiken i anliiggningarnas niirhet ska konstruktionema utmdrkas

pfl ett av Sk?irgirdshavets sjdfartsdistrikt godkiint s[tt.
4kap. 4 $ vattenlagen

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

ni avlopp, luft, mark eller vatten eller pi awtat sdtt fi)rorena miljon eller orsaka

oliigenhet uttiver vad deras faktiska bruk ftiranleder. Kemikalier som anvdnds

inom verksamheten ska antecknas i sk<itseljoumal enligt villkor 11.

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska kiinna till

kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera eventuella

olyckor. Svenskspr6kiga skyddsinformationsblad fiir de anvdnda 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 anvdndas som dr

tillitna enligt landskapslagen om tilliimpning i landskapet Aland av riksfiir-

fattningar om kemikalier (l 990:32).

5.

6 .

7.

8 .
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Tvdtt och fiirgning av kassar ska ske med minsta mrijliga negativa piverkan pi

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

9. Avfallshanteringen ska fiilja landskapslagen om renhillning (1981:3) och
giillande kommunala fiireskrifter samt sk<itas si att miljdfiirorening och oliigenhet
ftir miinniskors hiilsa fiirhindras. Allt avfall och farligt avfall ska separeras och
hanteras med hiinsyn till principen om biista tillgiingliga teknik samt ftirvaras i
miirkta och ftir iindamilet avsedda kiirl. Avfallet ska itervinnas om det zir tekniskt
m<ijligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt avfall flr endast ldmnas till en av
myndighetema godkdnd mottagare for ifrigavarande avfall.

Fodersiickar och ensilageplast fEr enligt Alands landskapsregerings beslut
(2003:35) inte eldas upp i verksamheten utan miste ldmnas hos godkiind
mottagare.

All hantering av d<id fisk ska ske slutet fiir transport till godkiind anliiggning for
kompostering eller motsvarande godkiind anliiggning enligt krav ftir behandling
av animaliskt kategori III avfall, i enlighet med Europaparlamentets och ridets
forordning rc 177412002 om hiilsobestiimmelser fiir animaliska biprodukter som
inte iir avsedda att anvdndas som livsmedel. Hanteringen ska redovisas i
skdtseljoumal enligt villkor 1 1.
8a - 8f $$ landskapslag (1998:91) omrenhillning

10. Om fisken i anliiggningarnakonstateras eller misstiinks ha en smittsam sjukdom
som kan <iverftiras fr6n ett djur till ett annat eller en smittsam sjukdom som inte
allmiint fiirekommer, ska s<ikanden underratta AMHM och landskapsveterindren
vid Alands landskapsregering samt vidta ncidviindiga itgdrder.

Om avfall i form av dod fisk uppkommer vid bekiimpning av sjukdom ska avfallet
behandlas i en av myndigheterna godkiind anliiggning fiir behandling av
animaliskt avfall med risk ftir smitta.
4kap.4 $ vattenlagen

1 1. F<ir kontroll av verksamheternas milj<ikonsekvenser ska en sk<itseljournal ftiras. I
journalen ska finnas uppgifter om:

. foderleverant<irsamtftiretagsmiirkning
o miingden anvdnt foder och dess innehill
. de miingder fisk som tillforts odlingarna samt bortftirts frin dem
. ftirekomst av eventuella fisksjukdomar och behandling av dem samt

fi skens medicinering och d<idlighet
. hantering av d<id fisk enligt villkor 9
o anvanda kemikalier, ink<ip, forbrukning och lagerhillning
. typ och miingd avfall samt avfallets mottagare
. andra n<idviindiga uppgifter om verksamheten
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Journalen ska bevaras 5 8r vid anldggningen och kunna uppvisas vid inspektion
eller tillstiillas myndigheten. AMHM ska irligen fiire utgingen av februari
tillstiillas ett irssammandrag pi en fiir detta iindamil uppgjord blankett.

Tillstindshavaren ska pi begiiran av AMHM uppge nodviindiga uppgifter och
utredningar ftir kontroll av sk<itselj ournal ens till ftirlitlighet.
26 g milj<iskyddslagen, 7 g fi skodlingsftirordningen

12. Tillstindshavaren ska pi egen bekostnad l6ta utfiira kontroller av fiskodlingarnas
inverkan pi vattendraget, inverkan pi fiske och fiskbestinden pi ett av
myndigheten godkiint siitt. Kontrollema kan utfiiras som samkontroll tillsammans
med de andra kontrollskyldiga i omridet enligt det gemensafllma
miljtikontrollprogrammet ftir fiskodlingama pi Aland. Om tillstindshavaren inte
utftir kontrollerna inom detta program ska ett fiirslag till altemativt program

liimnas in till AMHM inom tvi minader efter det att detta beslut vunnit laga kraft.

Om resultaten av observationema ger anledning diirtill kan kontrollprogrammet
senare iindras i samrid med AtvtHM eller i enlighet med 26 g 4 mom.
miljriskyddslagen.

Resultaten av observationerna ska inliimnas till myndigheten och Briindd
kommun. Dokument och resultat fr6n kontrollprogrammet ska bevaras vid
anliiggningarna och kunna uppvisas fiir tillsynspersonal.
26 $ milj<iskyddslagen

13. Tillstandshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap som kriivs ftir
att tivervaka anl?iggningarrra si att miljotillstflndet fiiljs. Personens namn och
kontaktuppgifter ska meddelas till AnAfUU. Vid byte av ansvarig person ska
uppgift erna uppdateras.
7 $ miljriskyddslagen

14. Tillstindshavaren iir skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens
milj<ikonsekvenser vid avslutande av verksamhet. Meddelande om aweckling ska
g<iras till AMHM, som kan besluta om sidana undersokningar, Ffigdrder och
forsiktighetsmitt som krivs vid aweckling av verksamheten.
24 g punkt d) miljriskyddslagen

Beslutsmotiveringar

Alands milj<i- och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) konstaterar, efter att ha provat

fiirutsiittningama ftir tillstind, att verksamheterna med iakttagande av de i tillstandet
givna tillstindsvillkoren iir ftirenlig med miljoskyddslagen och den lagstiftning som
ndmns i 10 $ i samma lag. Vid avgorandet har myndigheten dven beaktat
ftirutsiittningarrra som giiller fiir verksamhetsut<ivaren enligt 7 $ miljoskyddslagen. De
villkor och fiireskrifter som faststiillts i beslutet har utformats si att iindamilet nis
med minsta mtijliga negativa miljopiverkan utan att denna miljrihiinsyn blir oskzilig
enligt 4 g miljoskyddslagen.
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Briindo Lax Ab anhiller om tillstind att flytta och sammansli odlingsenheterna
vid Rtinnskdrsrevet, Gisklobb, Lammholmsfiiirden och Nottoklubben i Briindo
kommun samt Bredholm och Alands Marinfisk i Kumlinge kommun till tvi nya
odlingsplatser norr och scider om Miirrklobb, ndra Skiftet i Briind<i kommun.
Briindo Lax Ab ansciker dven om tillstind fiir stridutfodring om maximalt 50 ton
foder under slaktperioden vid slakteriet pi Rrinnskdrsrevet, Ava by i Briind<i
kommun. Slakteriet och alla benirda fiskodlingar iigs och bedrivs av Briindri Lax
Ab.

Enligt 5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen fflr ny eller iindrad verksamhet komma till stind
i vattenomridet endast om det visas att itgiirden eller verksamheten inte kan bidra till
rikad <iverg<idning i omridet eller att ftirbiittringsdverskott utnyttjas.
Omstruktureringar och flyttningar av fiskodlingsenheter iir diirmed m<ijligt utan att
fiirbiittringsciverskott utnyttjas si liinge den totala belastningen av <ivergtidande
dmnen inte <ikar inom det ber<irda vattenomridet. De ber<irda fiskodlingsenheterna
ligger inom samma vattenomride, Nordristra saltsjdomridet, enligt
landskapsftirordning (2007:58) om iindring av vattenfiirordningen ftir landskapet
Aland. Diirmed ges mojliglret till flytt av odlingsenheterna Ronnskdrsrevet, Gisklobb,
Lammholmsfidrden, Nott<iklubben, Bredholm och Alands Marinfisk till
odlingsplatserna noff och srider om Miinklobb, utan beslut om ftirbiittringsdverskott
di flyttningen inte bidrar till okad <ivergridning i omridet.

Omstruktureringen fir pibdrjas i och med detta beslut och ska vara ftirverkligad

senast till odlingssisongen hr 2010. AtWfU beviljar civergingstid ftir denna
omstrukturering, med motivering att detta besluts ikrafttriidelse sker under piborjad

odlingssiisong. Briindci Lax Ab ffir diirmed vid behov bedriva odlingsverksamhet vid

R<innskiirsrevet, Gisklobb, Lammholmsfiiirden, Nottdklubben, Bredholm och Alands

Marinfisk enligt giillande miljdtillstand iiven under Fr 2009. Odlingsverksamheterna

vid de ovanniimnda odlingsenheterna ftir tillsammans med verksamheten vid de nya

odlingsplatserna norr och sdder om Miinklobb, inte dverstiga detta besluts

begriinsningar giillande fosfor- och kvtiveinnehill i fodret, enligt villkor 2.

Verksamhet vid odlingsenheterna Rdnnskiirsrevet, Gisklobb, Lammholmsfi?irden,

Nott<iklubben, Bredholm och Alands Marinfisk ska vara avslutade senast 31.03.2010.

Briindd Lax Ab fiir inte inleda fiskodlingsverksamhet vid de nya odlingsplatserna,

norr och srider om Miirrklobb, innan odlingsenhetema som omstruktureras och

flyttas, har avslutats. Belastningen av rivergtidande dmnen fran de fiskodlingar som

ingtr i omstruktureringen miste i enlighet med 5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen

upphora innan ny fiskodlingsverksamhet kan inledas norr och scider om Miinklobb.

Di verksamhet flyttar och upph<ir pi sin nuvarande plats, upphrir enligt 2l $ punkt b)

miljdskyddslagen miljdtillstind att giilla, eftersom miljotillstind och verksamhet 6r

bundna till givna platser.
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Enligt 3 $ om krav p& plats for fiskodling i nya landskapsftirordningen (2007:57) om

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

vara i sin helhet pi minst l0 meter djup och utanfiir de omriden som enligt

ftirordningen dr inre vatten med liigre vattenomsdttning. Flyttning av Briindo Lax

Ab:s inre och strandniira odlingsenheter till odlingsplatser med djup pi minst 10

meter och hdgre vattenomsdttning 2ir fiirenligt med fiskodlingsfiirordningen. Vid

hrigre vattenomsdttning blir belastningen av <ivergddande dmnen mer utspridd och

den lokala piverkan mindre. Odlingsplatserna noff och s<ider om Miinklobb uppfyller

kraven pi odlingsplatsen enligt 3 $ fiskodlingsfiirordningen.

O dlingsp I at s ens liimpligh et

Enligt 4 kap. 6 $ vattenlagen ffir vattenfarlig verksamhet endast ut<ivas pi plats eller
platser diir minsta mojliga oliigenhet fiir vattenmiljon uppstir och diir

ftirutsiittningama finns eller kan skapas fiir det slags verksamhet som dr i friga, utan

att oskiiligt h<igre verksamhetskostnader uppstir till foljd av platsvalet. AVtHtvt

konstaterar ocksi att forskning visat att kuststriickor med goda ftirutsiittningar for

fiskodling vanligen har en hog vattenomstittning. Hdg vattenoms[ttning medfor att

utspidningen dr stor och att eventuella rivergddningseffekter iir svira att miita i

odlingens niirhet. Vid en bra lokalisering fir man siledes smi lokala effekter, men ett

generellt tillskott av ndrsalter till havet.

De nya odlingsplatsema som avses i ans<ikan iir beliigna norr och stider om

Miinklobb i Briindd kommun. Omridet bestir av holmen M?inklobb i ett annars

6ppet vattenomride. 6ster om odlingarna ligger skiftesriinnan, ett djupare strik i

nord-sydlig riktning med 30-50 meters djup. I de <ivriga riktningarna dr avstSndet fr6n

odlingama till holmar och fasta Brlndo mellan 1-2 km. Enligt mdtningar av

vattenstrrimmar, "Strdmrosor beriiknade fiir Alands fiskodlingar" (A. Engqvist, A&I

Engqvist Konsult HB,TAA7), bedrims vattnets medelstr<im vid de niirliggande

odlingarna Lammholmsfiflrden och Gisklobb vara h<ig och man kan diirmed pfl goda

grunder anta att vattenutbytet och genomstr<imningen vid de nya odlingsplatserna ?ir

stor samt att spridningsmdjligheten av niiringsiimnen i vattnet diirmed iir mycket bra.

For vattenomridet finns inte utfiirdade kvalitetsnormer.

Miitviirden fran de tvd nya odlingslokalema norr och sdder om Miirrklobb saknas,

men omridets karaktiir kan dock uppskattas fr6n miitningar gjorda vid de niirliggande

fiskodlingama Lammholmsfirirden och Gisklobb. Enligt den schematiska

utredningen "Fcirslag till det reviderade milj<ikontrollprogrammet fiir fiskodlingen pi

Aland" (Jukka Mehtonen, Huso biologiska station, 2000) dver de iliindska

fiskodlingarnas instiingdhet har vattenomridet vid Lammholmsfi iirden beriiknats ha

en yta pi 1,97 km2 och en <ippenhet pi 1,05. Gisklobb har beriiknats ha en yta pi 4,85

km2 och en rippenhet pk 0,93. Oppenheten har beriiknats genom att dividera summan

av tvdrsnittsareoma i de sund som avgrdnsar vattenomridet med omrtdets area

multiplicerat med hundra. dppenheten avspeglar vattenutbytestiden och iir ett mett pe
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ett omrides kiinslighet for rivergodning. Fiskodlingarna som ingick i studien hade
dppenhetsviirden inom intervallet 0,1-3,0. De tvi nya odlingsplatserna norr och soder
om Miinklobb tir beliigna i ett <ippnare liige iin Lammholms{iirden och Gdsklobb och
beddms diirmed uppfylla kraven enligt 3 g 2 mom. fiskodlingsforordningen.

Enligt s<ikanden iir djupet vid odlingskassarna cirka2} meter. Myndigheten
konstaterar att odlingsplatsen uppffller kraven om djup enligt 3 $ 1 mom.
fi skodlingsfiirordningen.

Omridet nyttjas enligt ans<ikan inte for atrnan niirings- eller yrkesverksamhet och har
inte heller nigon speciell skyddsstatus. Under drendets beredning och delgivning har
inte heller nigra utlitanden och yttranden inkommit som motsiiger detta. I ndrheten
av b6da odlingarna gir en 4,8 meter djup farled och i skiftesriinnan en 5,8 meters
farled, vilka trafikeras av bland annat sandskutor och fritidsbitar. Sj<itrafiken i
vattenomridet kan antas vara ganska stor sommartid. F<ir att i enlighet med de
allmiinna kravbestiimmel serna i 2 kap. milj <iskyddslagen undvika ne gativ
miljdpiverkan och i enlighet med 4 kap. 4 $ i vattenlagen mina om enskilda och
allmiinna intressen iliiggs tillstindshavaren i enlighet med miljriskyddslagen 24 och
26 $$ nddviindiga villkor och fiireskrifter om htinsyn till samfiirdseln och att hantera
dmnen och avfall pi ett milj<imiissigt godtagbart siitt. Vissa uppgifter i verksamheten
ska iiven journalftiras fiir tillspen och kontrollen av att villkoren i tillstindet iakttas.

Vattnets kvalitet

Enligt I kap. 1 $ vattenlagen ska vatten och vattenomriden inom landskapet anv?indas
pi det s[tt som biist gagnar en uthillig utveckling. Ytvatten samt ekologiska
ftirh6llanden i saltsjdn ska nfltjas, skyddas och virdas sl att en uthillig utveckling
gagnas och s6 att ddr kan finnas sidana viixt- och djursamhiillen, som i huvudsak
utgrir naturliga inslag i dessa naturmilj<ier.

Kontroll av odlingarnas miljopiverkan sker inom ramen for det av Alands landskaps-
regering godkiinda, gemensamma milj<ikontrollprogrammet ftir de iliindska
fiskodlingarna fr6n 1993, vilket reviderats ir 2002. Alands milj<i- och
hiilsoskyddsmyndighet delges kontinuerligt uppdaterad miljodata fran fiskodlingens
miljdkontrollprogram. Vattenkvalitetsanalyser utfiirs, sedan Fr 2002, tvi ginger

vartannat ir och unders<ikning av bottenfaunan g<irs vart tredje 6r. Vid de nya
odlingsplatserna saknas mdtdata, men enligt unders<ikningar av vattenkvaliteten och
havsbottnens tillstand pi de niirliggande odlingarna, Lammholmsfiiirden och
Gflsklobb, som utftirts iren 1999 - 2006, kan man se att odlingamas inverkan pi

vattenmilj<in i omridet <ivergdtt frln tydliga till mettlig och liten de senaste 6ren. Ar
2003 och 2005 utftirdes ingen provtagning pi grund av iindringar i
kontrollprogrammet.

I de senaste bottendjurundersdkningama bedoms botten sammantaget vara nigot
piverkat.
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AtrrtHtrrt konstaterar utgflende frin ovanstiende kontrollresultat att verksamheterna, i

den omfattning de bedrivits under ftiregiende tillstindsperiod, medftirt en viss
negativ inverkan pi vattenmiljon. En utflyttning av odlingsenhetema

Lammholmsfitirden och Gisklobb till djupare och rippnare odlingsplatser, i enlighet

med detta beslut, innebflr mindre negativa miljcieffekter p6 ndrmiljrin och iir fiirenligt

med fi skodlingsftirordningen.

Verl<s amhetens b elas tning

Enligt 4kap.1 $ vattenlagen ska vattenfarlig verksamhet utdvas si att iindamilet med

verksamheten nis med minsta skada och oliigenhet utan att kostnaderna for dessa

hiinsyn medftir att verksamheten omojliggors. Av forarbetena till vattenlagen framgir

att <ivergodning iir ett av de stdrsta vattenvirdsproblemen i saltsj<in. Myndigheten

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

fiskodlingens bidrag tiil dstersjdns totala civergcidningsproblem dr relativtlitet, dr det

ur ett iliindskt perspektiv det st<irsta enskilda bidraget. Myndigheten konstaterar med

utgangspunkti detta att det iir skiiligt att tillstandet ompr<ivas med 5 irs intervall och

att begriinsa fiskodlingsverksamhets belastning pe vattenmilj<in enligt 24 $
miljoskyddslagen och i enlighet med vad som stadgas i 4 kap. 7 $ vattenlagen.

Enligt 4kap.7 $ 1 mom. vattenlagen ska den som utcivar eller iimnar ut6va

vattenfarlig verksamhet vidta de skyddsitgiirder, tiiade begriinsningar samt iaktta de

ftirsiktighetsmitt i <ivrigt som skiiligen kan krdvas for att fiirebygga eller avhjiilpa risk

for fiirsiimring av vattenkvaliteten. Omfattningen av iliggande enligl 4 kap. 7 $ 1

mom. ska bygga p6 tekniskt biista mojliga losning som dr ekonomiskt mdjlig ftir den

typ av verksamhet som tir ifriga. Myndigheten konstaterar att en minskning av

belastningen frin fiskodlingsverksamhet med dagens teknik i huvudsak kan uppnis
genom att minska mdngden genom fodret tillforda ndrsalter till vattnet. Hur stor
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belastningsminskningen kan bli begriinsas dock av vilka krav pd niirsalter fisken har

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

tillgiingliga pi marknaden. Med beaktande av att odlingen medfiirt viss negativ

inverkan pi vattenmiljon har den totala miingd kviive och fosfor som fodret irligen

ffir innehilla berdknats och justerats i enlighet med vad som ndmns om specifik

belastning i 4 $ fiskodlingsftirordningen och si att fiirutsiittningar fiir tillstind enligt

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

utsldppta specifika belastningen fir inte enligt fiskodlingsftirordningen <iverskrida

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

AtrrtHtrrt bed<imer, med beaktande av de nya odlingsplatsernas placering och den

inverkan de niirliggande odlingama haft pi vattenmiljdn i omridet, att

tillstandsvillkoren iir iindamilsenliga ftir att uppni tillriickligt miljoskydd enligt 4kap.

vattenlagen och lor 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 5 022 kg fosfor och

41 087 kg kvdve. Beriikningama av belastningen har utgfltt fr8n bedomningen att

blista tillg[ngliga teknik som enligt giingse branschkriterier iir tilliimpbar iir en

foderkoefficient pi 1,15. Vid berdkningarna har myndigheten utgitt fran att fodret

inneh6ller 0,85 %o fosfor och 6,5 o/okvdve samt att fisken binder 0,4 oA fosfor och2,75

Yokvave.I bed<imningen har siviil fiskens viilmiende, miljdmiissiga aspekter samt

uppgifter i ans<ikan beaktats. Om tillstandshavaren odlar enligt ovanstiende innebdr

det att denne enligt AMHM:s beriikningar kan odla cirka 869 ton fordelat pi de tvi

odlingsplatserna norr och s<ider om Miirrklobb.
'sbeU 3.M av teoretisk och ifik

Fosfor fts) Kviive (ks)

!{va villkor for tillitet niirsaltsirurehill i fodret 8500 65000
f illitet ndrsaltsinnehill ser max. fodermiined 1000000 1000000
lodermiinsd ser fisktillviixt (med FK 1,15) 869s65 869565
Iotala miingden niirinssdmnen som binds i fisken 3478 23913
Teoretisk belastnins 5022 4rc87
\oecifik belastnins 0,006 0,047

Briindci Lax Ab anhiller i sin anscikan om en drsproduktion om totalt 1000 ton vid de

tvhnya odlingsplatsema. Vid beriikningen av teoretisk belastning fiir de tvi nya

odlingsplatsema, har AtrrtHVt utgitt frin de odlingsvillkor som de sex ber<irda

odlingsenhetema harbeviljat i sina giillande miljritillstind. Sammanslagning av de

berorda odlingsenheternas odlingsvillkor ger en irsproduktion om cirka 869 ton, se

tabell 3. Briindri Lax Ab:s ansdkan om en irsproduktion om totalt 1000 ton kan enligt

AUUU inte beviljas d6 kraven i 5 kap. 9 $ 2 mom. vattenlagen, om att ny eller

iindrad verksamhet fflr komma till stind i vattenomridet endast om det visas att

itgiirden eller verksamheten inte kan bidra till rikad <iverg<idning i omridet eller att

fiirbiittringsdverskott utnyttj as, inte uppfylls.
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AtrrtHV konstaterar vidare att det foder som anvdnds vid fiskodling i Ostersjrin i
huvudsak best6r av rivaror frdn fisk. Fiskodling innebiir diirmed en indirekt piverkan
pE ekosystemen, varftir myndigheten anser att det iir skiiligt att scikanden, i enlighet
med kravet i 7 $ miljtiskyddslagen ha tillriicklig kunskap om verksamhetens miljo-
p&verkan och kravet i 4 $ milj<iskyddslagen pl forebyggande av skada ddrav, si l6ngt
det iir mrijlig begdra in uppgifter frin leverantriren om att f;ingst och tillverkninghar
skett enligt giillande lagar, <iverenskommelser och enligt miljomiissigt godtagbara

metoder och principer.

Ti I I s t dnd fi) r s t 6 dutfo dring vi d s I ah e r i e t p d R<i nns luir s r ev e t

Fiskslakteriet dr beldget pi Rrinnskdrsrevet vid Ava strommen och i n[ra anslutning
finns en fiskodling med en 6rlig produktion pi cirka 160 ton. Omridet dr exploaterat
och fiir vattenomridet finns inte nhgra kvalitetsnormer utflirdade. Fiskodlingen
kommer i och med detta beslut att flytta ut till dppnare vatten. Oppenhetsv[rdet vid
fiskodlingen iir 0,85 och vattendjupet iir mellan 5-12 meter. Enligt
milj<ikontrollprogrammet ftir fiskodlingar pi Aland har odlingens inverkan pi
vattenkvaliteten varit mittlig och liten de senaste 6ren. Brdndd Lax Ab ansdker nu om
tillstand ftir st<idutfodring vid slakteriet om maximalt 50 ton foder. Utfodringsplatsen
uppffller inte alla krav pi plats ftir fiskodling enligt fiskodlingsfiirordningen di
vattendjupet inte i sin helhet 2ir l0 meter och platsen iir pi ett omrtde som anses vara
inre vatten med liigre vattenomsdttning. Enligt 3 $ 3 mom. fiskodlingsftirordningen
kan dock undantag g<iras for vinterforvaring under perioden 15 oktober - 15 maj.
AUHU konstaterar att enligt ovanndmnda uppgifter dr vattenutbytet vid
Ronnskdrsrevet relativt stort och att omridet inte visar kiinslighet ftir dvergridning.
Belastningen av riverg<idande dmnen kommer i och med utflyttningen av den
befintliga fiskodlingen att minska pi niiromrddet. Myndigheten konstaterar dven att
stodutfodring under slaktperioden dr en fiirutsiittning fiir att verksamheten vid
slakteriet ska kunna mrijliggriras och beviljar diirmed Briindo Lax Ab mrijlighet till
sttidutfodring vid slakteriet under perioden 15 oktober - 15 maj. St<idutfodringen vid
slakteriet pi Rrinnskiirsrevet om maximalt 50 ton foder skulle enligt myndighetens
beriikningar leda till en sammantagen 6rlig teoretisk belastning pi vattenmilj<in om
236kg fosfor och I 896 kg kviive, se tabell 4. Vid berdkningama av belastningen vid
st<idutfodringen har myndigheten utgitt frdn samma parumetrar som vid tabell 3.
St<idutfodringen ska dock minimeras och fodrets innehill av fosfor och kviive ska
subtraheras frin grtinsviirdet fiir odlingsplatserna norr och srjder om Miirrklobb i
villkor 2, s6, att vattenomridets totala belastning av rivergridande dmnen inte <ikar i
enlighet med 5 kap. 9 g 2 mom. vattenlagen.
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Tabell4. Ronnskiirsrevet - m av teoretisk och specifik

Fosfor (ks) Kviive (ks)
,{ya villkor for tillitet niirsaltsinnehAll i fodret 400 3000
tillitet niirsaltsinnehill eer max. fodermdnsd 47059 46154
rodermiingd eer fisktillviixt (med FK l.l5) 40921 40134
fotala miinsden niirinssiimnen som binds i fisken 164 I 104
feoretisk belastnins 236 1896
lpecifik belastninp 0.006 0.047

S amm anfa t t and e m o tiv e r in g

AVtUfrA konstaterar att kravet pi sdkandens ratt till det erforderliga vattenomridet iir
uppfyllt och att platserna som avses i ansdkan liimpar sig for fiskodlingsverksamhet i
den omfattning som anges i tillstindsvillkoren ovan. Vidare konstaterar myndigheten

att ovan stiillda villkor utgdr ett sidant skydd att verksamheten inte stir i strid med
enskilda och allmiinna intressen. Fiskodlingsverksamhet medfiir ett nettotillskott av
ndrsalter till havet, men di miljritillstandet innehiller villkor fiir fiirebyggande av
fororening och begriinsning av fiskodlingsverksamhetens belastning, vilka ges med
st<id av 24 och 26 $$ i miljriskyddslagen och 4 kap.7 g vattenlagen, anser
myndigheten att nyttan av att verksamheten fir bedrivas pi de avsedda platsema iir
betydlig i ftirhdllande till den skada, men eller annan forlust av ftirmdn som kan ftilja
av att verksamheten till6ts. Villkoren har utformats i syfte att tillse att iindamilet med
verksamheten nis med minsta oldgenhet fiir miljrin, utan att kostnaderna fiir dessa
hiinsyn medfijr att fiiretaget och verksamheten om<ijligg<irs. Verksamhetsutdvaren
svarar enlig 7 $ miljdskyddslagen och 4 kap.7 $ vattenlagen, oavsett grvna villkor,
ftir att miljdftirorening fiirebyggs, undanr<ijs och begr2insas och fiir att fiirsdmring av
vattenkvaliteten fiirhindras, si dven efter det att verksamheten avslutats i enlighet
med vad som sdgs i 34 g milj<iskyddslagen och 4 kap. 7 g vattenlagen.

Med ovanstiende motiveringar frnner AVUU grund ftir beviljande av tillstind fiir
fiskodling norr och srider om Miirrklobb samt stodutfodring vid slakteriet pi
Ronnskiirsrevet 3:21. Ava bv i Briind<i kommun.

Avgift

Fdr detta tillstandsbeslut uppbiirs avgift i enlighet med punkt 14.2 i avgiftstaxa 2009
ftr AtUUtvt, faststtilld av Alands landskapsregering genom beslut nr 312 Sl0
t3r.12.2008.

Fiskodling >1800 kg Srligt fosforinnehill i fodret
Annonskostnad
Lantm[teriverket, saktigarforteckning

€
€
€

2375,44
181,54

0
Totalt *

* Annonskostnad ftir delgivning av beslutet tillkommer.

255654
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Bilagor

l. Arendehantering

2. Karta river odlingsplatserna

3. Besvdrsanvisning

Detta beslut har uppriittats i tvi likalydande exemplar. Ett exemplar seinds till

srikanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i AVtUtrrt:s iirendeakt.

F<ir Al ands milj ri - o ch hiilso skyddsmyndi ghet,

,fu*k^%,rt*-n t-\t ua\-
Ordftirande Ulrika Karlsson
Pnivningsniimnden

Fciredragande Ann-Sofi Wikingson
Vik. Milj dskyddsinspekt<ir
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AnnNonHANTERTNG

Ansiikan

Bilaga I

Ansdkan om att fb flytta och sammanslS sex fiskodlingsenheter till ffa nya odlingsplatser

norr och srider om Miirrklobb, ndra Skiftet i Briindo kommun inkom till Alands miljo-

och hiilsoskyddsmyndighet (AMHM) 11.12.2008. Odlingsenheter och miljotillstind som

berdrs i detta iirende iir:
- Rtinnskiirsrevet, Gisklobb och Lammholmsfi iirden (MPN-03 - 5 )
- Nottoklubben (MPN-03 -46)

- Bredholm (MPN-04-43)
- Alands Marinfisk lAvtt-oo-tfr;

Sokanden ansoker 6ven om tillstind for stddutfodring om maximalt 50 ton foder

under slaktperioden vid slakteriet pi Rrinnskdrsrevet, Ava by i Briindd kommun.

Delgivning av ansiikan

Ansrjkan delgavs offentligt under tiden23.3 - 13.4.2009 pi AMHM:s och Briindd

kommuns anslagstavlor. Delgivning giordes ocksi genom annons i tidningen Atand

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

sig river ansokan inom ovanniimnda tid.

Yttranden

Yttranden har inte inkommit under tiden ftir offentlig delgivning.

Utlitanden

AVtHVt harbegdrtoch erhillit utlitande enligt nedan:

Sj <i fartsverk et, | 8 .02.2009

Fiskeribyrin, Alands landskapsregering, 19 .02.2009

MuseibyrSn, Alands landskapsregering, 24.02.2009

Briind<i kommun. 1 3.03.2009

Bemiitande

Sokanden har beretts tillfiille att yttra sig <iver sidant som tillftirts drendet av annan dn

srikanden. S<ikanden har inget att anfora i iirendet enligl samtal 22.04.2009.

Delgivning av beslut

Tillstindsbeslutet siinds till scikanden med mottagningsbevis. Beslutet delges

offentligt genom annons i tidningen Atana samtpkBriindo kommuns och AMHM:s

anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna tid framlagd ftir allmiinheten
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pi kommunkansliet och AMHtvt:s kansli. Beslutet finns dven tillgiingligt p6 internet
pi Alands miljti- och hdlsoskyddsmyndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax.
Vid delgivningen framgir att sakiigare kan anfiira besvdr <iver beslutet hos Alands
fiirvaltningsdomstol.
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BESVARSANVISNING

B e sv iirs my ndig h et o c h b esv drst id
Over Alands milj6- och hdlsoskyddsmyndighet beslut kan besviir anfiiras hos
Alands ft)rvaltningsdomstol. Besviir ska anftiras inom 30 dagar frin att beslutet
delgivits. Di besv?irstiden beriiknas ska den dag di delgivning sker inte
medriiknas.

B e sv iirs s krifte ns in neh dll o ch un ders krift
Av besviirsskriften ska framgi:
- iindringssdkandens namn, hemkommun, postadress ochtelefonnummer,
- vilket beslut besviiret giiller,
- till vilka delar av beslutet tindring sdks och vilka 2indringar som yrkas,
- de grunder pi vilka Zindring yrkas.

Om det tir en laglig representant eller ett ombud som ftir 2indringssdkandens talan,
eller om besvflrsskriften har uppgjorts av nflgon annan, ska ocksi dennes namn
och hemkommun uppges i besviirsskriften. Besvtirsskriften ska undertecknas av
iindringssdkanden eller av dennes lagliga representant eller ombud.

B i I ag o r ti ll b e sv iirs s kr ifte n
Till besvdrsskriften ska beslutet i original eller kopia bifogas. Dessutom ska de
handlingar som 6ndringssO,kanden 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-22I0I Mariehamn
Besdksadress: Torggatan 16, Mariehamn
E-post:
Telefon:

aland.fd@om.fi
0r0-3650265

ALANDS MILJO- ocH HALSoSKYDDSMYNDIGHET
Adress: Noragatm 17, AX-22100 Marieham

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

www.miliohalsoskvdd.ax


