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 Beslutsdatum  
 05.11.2008  

  

Sökanden 
Brändö Lax Ab 
AX-22940 Åva 

Ärende 

Ansökan avser miljötillstånd för förädling av fiskrom vid Nymans Fisk Kb:s 
anläggning på fastigheten Båthamnen i byn, Smf 878:1 på Jurmo, i Brändö 
kommun. 

Den i ansökan avsedda verksamheten är tillståndspliktig enligt:  
- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), 
- bilaga 1, punkt 11c) LF (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd 

(miljöskyddsförordningen) och 
- 6 kap. 18 § punkt g) Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 

(vattenlagen). 

Ärendet har inletts vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 16.09.2008. 

Ansökan innehåller även en i 13 § 2 mom. miljöskyddslagen avsedd begäran om 
verkställande av beslutet även om det inte vunnit laga kraft. 

Beslut 

Miljötillstånd 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen 
Brändö Lax Ab miljötillstånd för verksamhet avseende förädling av fiskrom vid 
Nymans Fisk Kb:s anläggning på fastigheten Båthamnen i byn, Smf 878:1 på Jurmo, i 
Brändö kommun.  

Giltighet 

Detta tillstånd gäller tillsvidare.  

Ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor ska lämnas till Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 31.12.2018. I det fall att ansökan om 
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revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet 
i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

Tillståndshavaren kan utföra projektet i enlighet med tillståndsbeslutet trots 
eventuellt sökande av ändring om denna, i händelse av att tillståndsbeslutet 
upphävs eller tillståndsvillkoren ändras, ställer en garanti på 500 euro hos Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands förvaltningsdomstol kan, vid besvär, 
förbjuda att beslutet verkställs. 

Ersättning 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har prövat frågan om ersättning enligt 7 
kap. 8 § vattenlagen. Myndigheten konstaterar att nedanstående tillståndsvillkor utgör 
sådant skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till 
grund för ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Miljökonsekvensbedömning 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har övervägt behovet av miljökonsekvens-
bedömning i enlighet med 2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljö-
konsekvensbedömning. Till underlag för detta beslut krävs inte en miljökonsekvens-
bedömning. 

Villkor 

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 26 §§ 
miljöskyddslagen samt 6 kap. 28 § vattenlagen: 

1. Tillståndshavaren är ansvarig för att verksamheten inte förorsakar skadliga 
miljökonsekvenser. Anläggningen ska hållas i sådant skick att 
miljöförorening och olyckor förebyggs och begränsas. Verksamhetsutövaren 
ska vidta skäliga skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 
fodras för att förhindra försämring av grund- och ytvattenkvalitet.                                                
5 § miljöskyddslagen, 4 kap. 7-8a §§ vattenlagen, 5 kap. 1-2 §§          

2. Processavloppsvatten från förädlingen av fiskrom ska genomgå 
partikelavskiljning.                                                                                            
25 § punkt 1) miljöskyddslagen 

 

3. Tillståndshavaren ska under de två första verksamhetsåren genomföra 
provtagning av processavloppsvattnet som leds ut i vattnet under hög 
belastning med avseende på syreförbrukande ämnen (BOD7), kväve och 
fosfor. Provtagning ska utföras en gång per år och av en av myndigheten 
godkänd provtagare med iakttagande av god laboratoriesed under förhåll-
anden som är representativa för verksamheten. Proven ska analyseras av ett 
ackrediterat laboratorium (ISO 9000, En 45000, ISO/IEC 17025 eller mot-
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svarande). Resultatet av provtagningarna och eventuella kommentarer ska 
meddelas Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Vid tecken på att 
utsläppet bidrar till ökad övergödning eller annan förorening av vattenmiljön 
kan myndigheten kräva tekniska åtgärder för att minska belastningen enligt 
bästa tillgängliga teknik (BAT).       

Vidare provtagningar av utgående processavloppsvatten ska genomföras på 
anmodan av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och med iakttagande av 
myndighetens eventuella direktiv.                                                                                                   
25 § punkt 1) och 26 § 1 mom. miljöskyddslagen, 5 kap. 9 § vattenlagen  

4. Avloppsvatten från sanitetsutrymmen får inte blandas med 
processavloppsvattnet och ledas ut i vattnet utan ska följa krav på 
avloppslösningar för enskilda hushåll enligt miljöskyddsförordning (2001:35) 
bilaga 2. Detta villkor ska vara uppfyllt senast 01.01.2009.  

5. Avfallshanteringen ska följa landskapslagen om renhållning (1981:3) och 
gällande kommunala föreskrifter samt skötas så att miljöförorening och 
olägenhet för människors hälsa förhindras. Allt avfall och farligt avfall ska 
separeras och hanteras med hänsyn till principen om bästa tillgängliga teknik 
samt förvaras i märkta och för ändamålet avsedda kärl. Avfallet ska 
återvinnas om det är tekniskt möjligt till en rimlig kostnad. Avfall och farligt 
avfall får endast lämnas till en av myndigheterna godkänd mottagare för 
ifrågavarande avfall.  

Tillståndshavaren ansvarar för att biprodukter av fiskhantering som 
uppkommer i verksamheten och som faller in under förordningen EG 
1774/2002 hanteras i enlighet med denna förordning. Organiskt avfall ska 
sorteras, lagras, transporteras och i övrigt hanteras på sådant sätt att risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljöförorening, såsom t.ex. lukt, inte 
uppstår. Organiskt avfall får endast föras till en godkänd mottagare av i 
frågavarande avfall.  
8a - 9 §§ och 13 § renhållningslagen  

6. Kemikalier ska förvaras och användas så att eventuellt spill eller läckage inte 
kan nå avlopp, luft, mark eller vatten eller på annat sätt förorena miljön eller 
orsaka olägenhet utöver vad deras faktiska bruk föranleder.  

All personal som kommer i kontakt med kemikalier ska känna till 
kemikaliernas huvudsakliga egenskaper och hur de ska hantera eventuella 
olyckor. Svenskspråkiga skyddsinformationsblad för de använda kemikalierna 
ska finnas lätt tillgängliga i lokalen. Utrustning för uppsamling av eventuellt 
spill eller läckage ska finnas tillgängligt på anläggningen.  
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Vid anläggningen får endast sådana medel och kemikalier användas som är 
tillåtna enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksför-
fattningar om kemikalier (1990:32).                                                                                                
5 §, 7 § och 25 § punkt 1) miljöskyddslagen 

 

7. Driftsjournal ska föras fortlöpande över verksamhetens hanteringar som kan 
påverka miljön negativt samt övriga nödvändiga uppgifter som föreskrivs vid 
tillsyn av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.  

Journalen ska omfatta uppgifter om: 
• mängd förädlad fiskrom 
• anläggningens vattenförbrukning  
• resultat av provtagningar av brunns- och avloppsvatten  

Journalen ska bevaras vid anläggningen och vid inspektion kunna visas för 
myndigheten. 
26 § miljöskyddslagen 

8. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa 
verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamhet. Meddelande 
om avveckling ska göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som 
kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med avvecklandet. 
4 § och 52 § miljöskyddslag  

Beslutsmotiveringar 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar, efter att ha prövat förut-
sättningarna för tillstånd, att verksamheten med iakttagande av de i tillståndet 
givna tillståndsvillkoren är förenlig med miljöskyddslagen och den lagstiftning 
som nämns i 11 § i samma lag. Vid avgörandet har myndigheten även beaktat 
landskapslag (1998:82) om naturvård samt förutsättningarna som gäller för 
verksamheten och verksamhetsutövaren enligt 22-23 §§ miljöskyddslagen. För de 
villkor och föreskrifter som fastställts i beslutet har nyttan av åtgärderna vägts mot 
kostnaderna för desamma enligt 6 § miljöskyddslagen.  

Brändö Lax Ab ansöker om miljötillstånd för förädling av fiskrom i Nymans Fisk 
Kb:s anläggning på fastigheten Båthamnen i byn, Smf 878:1 på Jurmo, Brändö. 
Slakten av fisk utförs vid bolagets slakteri i Åva och romsäckarna samlas i korgar 
för vidaretransport till förädlingsanläggningen i Jurmo. Vid förädlingen avskiljs 
hinnorna manuellt, romkornen sköljs och slutligen doppas rommen i 2 % 
saltlösning. Hinnorna samlas upp och når därmed inte avloppet. Sköljvattnet 
rinner ner i avloppsanläggningen och rinner via sedimentationsbrunnar ut i vattnet 
cirka 30 meter utanför stranden, på fastigheten Smf 876:1. Förädlingen av fiskrom 
är säsongsbunden och pågår under månaderna november-februari, beroende på 
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rommens mognad. Produktionen anges i ansökan uppnå cirka 15 000 kg under 
första säsongen och vattenförbrukningen beräknas uppgå till 150 000 liter per år. 
Vattnet till anläggningen tas ur en brunn tillhörande fastigheten. 

För att i enlighet med 22 § miljöskyddslagen uppnå tillräckligt miljöskydd, före-
bygga olägenhet för människors hälsa och i enlighet med 4 kap. 1 och 4 §§ samt 5 
kap. 1-2 §§ i vattenlagen skydda vattenmiljön och enskilda och allmänna intressen 
åläggs tillståndshavaren enskilda villkor och föreskrifter i beslutet. Med stöd av 
miljöskyddslagen 25-26 §§ och 6 kap. 28 § vattenlagen ges nödvändiga villkor om 
att hantera avloppsvatten, avfall och kemikalier på ett miljömässigt godtagbart 
sätt, genomföra åtgärder och planera verksamheten och konstruktioner så att 
miljöförorening undviks samt tillse att anläggningen är utformad och sköts så att 
miljöförorening och försämring av vattenkvalitet förebyggs. Därtill ska vissa 
uppgifter i verksamheten journalföras för tillsynen och kontrollen av att villkoren i 
tillståndet iakttas.  

Verksamheten kommer att bedrivas i Nymans Fisk Kb:s anläggning som tidigare 
använts som fiskslakteri. Slakteriverksamheten har varit nedlagd de senaste åren. 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att det är oskäligt att kräva 
annan plats för den planerade verksamheten i enlighet med 8 § miljöskyddslagen 
och 4 kap. 6 § vattenlagen. Det gäller en ny verksamhet, men anläggningen är 
befintlig och anses lämplig då liknande verksamheter tidigare utförts i samma 
utrymmen. Inom verksamhetsområdet bedrivs fiskodlingsverksamhet och området 
utnyttjas inte för rekreation samt har inte heller någon speciell skyddsstatus. 
Myndigheten konstaterar att verksamheten inte förorsakar väsentlig olägenhet 
under förutsättning att villkoren följs och försiktighet i utförandet iakttas. 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att verksamheten utgör 
vattenfarlig verksamhet, men bedömer att verksamheten kommer att utföras med 
minsta intrång och olägenhet för andra allmänna och enskilda intressen och 
vattenmiljön. Verksamheten försvårar inte uppfyllandet av kvalitetsnorm eller 
andra krav för vattenkvalitet som avses i 5 kap. vattenlagen. Vattenuttaget ur 
fastighetens egen brunn beräknas enligt ansökan uppgå till cirka 150 000 liter per 
år och iakttas försiktighet bör vattenmängden i brunnen vara tillräcklig och 
försämring av grundvatten i form av saltvattenintrång förhindras. Avloppsvatten 
från anläggningens sanitära utrymme får inte blandas med processavloppsvattnet 
och ledas ut i den befintliga avloppsanläggningen, vilken har sitt utlopp i vattnet, 
utan måste följa krav på avloppslösningar för enskilda hushåll enligt 
miljöskyddsförordning (2001:35) bilaga 2. Belastningen från 
processavloppsvattnet i form av sköljvatten från förädlingen förväntas enligt 
ansökan bli ringa eftersom förädlingsprodukten i stort sett är ren från fett och blod 
samt att fasta partiklar avskiljs och inte når avloppsanläggningen. Ålands miljö- 
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och hälsoskyddsmyndighet finner det dock skäligt att inledningsvis kontrollera 
avloppsanläggningens funktion genom provtagning av processavloppsvattnet som 
leds ut i vattnet med avseende på syreförbrukande ämnen (BOD7), kväve och 
fosfor. Vidare provtagningar ska vid behov genomföras på anmodan av Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet och vid försämring av vattenkvalitet kunna 
kräva tekniska åtgärder enligt bästa tillgängliga teknik. 

För att i enlighet med 9 § miljöskyddslagen förebygga förorening av mark och 
annan olägenhet för människor eller miljön ska tillståndshavaren följa ovan givna 
villkor vad avser avfall och kemikalier. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
konstaterar att verksamhetsutövaren inte hanterar stora mängder avfall och 
kemikalier. Verksamheten förorsakar inte luktolägenhet, eftersom den sker 
inomhus och det biologiska avfallet uppsamlas och förs till bolagets 
ensileringsanläggning vid slakteriet  på Åva.  

Frågan om verkställighet och inledande av verksamheten trots sökande av ändring 
har prövats enligt 13 § 2 mom. miljöskyddslagen. Beslutets verkställighet gör inte 
ett sökande av ändring onödigt. Verksamhetens miljöpåverkan har beaktats vid 
bestämmande av säkerhetens storlek och Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet anser att risken för eventuella skador och olägenheter på 
miljön är ringa. 
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet finner efter att ha granskat tillstånds-
ansökan och utlåtanden att ändamålet med verksamheten kan nås med minsta 
olägenhet för miljön, utan att kostnaderna för dessa hänsyn medför att 
verksamheten omöjliggörs. Då tillståndshavaren beaktar villkoren som givits i 
tillståndet överstiger nyttan av att verksamheten bedrivs klart den skada eller 
olägenhet som kan följa av verksamhet med förädling av fiskrom på fastigheten 
Båthamnen i byn, Smf 878:1 på Jurmo, i Brändö kommun.  

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med punkt 13.1 i taxa för Ålands 
miljö- och hälsoskyddsmyndighet, godkänd av Ålands landskapsregering genom 
beslut nr 30/2007. 
 
Fiskförädlingsfabrik, mindre anläggning -35% € 962
Annonskostnad  € 282,12
Lantmäteriverket, sakägarförteckning € 0
Totalt * € 1244,12
 
* Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer. 
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Bilagor  

1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning. 
 
 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till 
sökanden med mottagningsbevis och ett arkiveras i Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighets ärendeakt. 
 
 
 
För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Ulrika Karlsson Föredragande Ann-Sofi Wikingson 
Prövningsnämnden Miljöhandläggare 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan har inkommit till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 16.09.2008.  
 

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 13.10-03.11.2008 på Brändö kommuns samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. Delgivning gjordes också genom annons i 
tidningen Åland 10.10.2008. Av delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att 
skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Yttranden har inte inkommit under tiden för offentlig delgivning. 

Utlåtanden 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Brändö kommun, telefonsamtal med kommundirektör Wrede, 01.10.2008 

• Miljöinspektör A. Nyberg, diskussionsmöte 01.10.2008 

• Hälsoinspektör M. Eriksson, diskussionsmöte 01.10.2008  

Bemötande 
Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över sådant som tillförts ärendet av annan än 
sökanden. 

Delgivning av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges 
offentligt på Brändö kommuns, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av beslutet finns under denna 
tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet, Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighets kansli och vid Ålands landskapsregerings registratorskansli. 
Beslutet finns även tillgängligt på internet på Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. Av delgivningen framgår att 
sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 


