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 MILJÖTILLSTÅND  
 
 Beslut nummer Diarienummer 
 ÅMH-Pn 25/09 2008-0175 
 Beslutsdatum  
 30.09.2009  
 

Sökanden 
Chips Ab 
Sundsvägen 420 
AX-22410 Godby 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för fortsatt produktion av snacks och djupfrysta 
produkter vid Chips Ab:s industri i Haraldsby i Saltvik kommun.  

Ärendet behandlas som tillståndspliktig verksamhet enligt 10 § 3 mom. landskapslag 
(2008:124) om miljöskydd (miljöskyddslagen). Ansökan avser inte rening och 
utsläpp av avloppsvatten och med den förenade produktionen av biogas samt den 
komposteringsverksamhet som Chips Ab beviljats tillstånd för genom 
miljöprövningsnämndens beslut (MPN-05-39). 

Beslut 

Miljötillstånd 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅHHM) beviljar med stöd av 17 § 1 mom. 
miljöskyddslagen Chips Ab miljötillstånd för fortsatt produktion av snacks och 
djupfrysta produkter på Chips Ab:s fabriksområde på fastigheterna 3:146, 3:110, 
3:104 i Haraldsby i Saltvik kommun samt fastigheten 2:23 Kulla i Sunds kommun. 

Giltighet 

Detta tillstånd gäller tillsvidare. Tillståndshavaren ska inkomma med en ansökan om 
granskning och revidering av tillståndsvillkor senast 31.12.2019. Om ansökan om 
revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet 
i enlighet med 21 § 2 mom. punkt e) miljöskyddslagen. 
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Ersättning 

ÅMHM 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 

ÅMHM har övervägt behovet av miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med 
2 och 3 §§ i landskapsförordning (2006:86) om miljökonsekvensbedömning. Till 
underlag för detta beslut krävs inte en MKB. 

Villkor och föreskrifter 

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade med stöd 
av 24 och 26 §§ miljöskyddslagen: 

1. Tillståndshavaren ska sträva till att minska den miljöbelastning som verksam-
heten ger upphov till samt i den dagliga verksamheten noggrant beakta miljö-
skyddsaspekter så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår.  

Tillståndshavaren ska tillämpa den bästa tillgängliga teknik som enligt gängse 
branschkriterier är ekonomiskt möjligt samt kontinuerligt sköta och underhålla 
anläggningen så att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa 
miljöpåverkan.  
4 § miljöskyddslagen 

2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som är kompetent att övervaka 
anläggningen så att miljötillståndet följs. Personens namn och kontaktuppgifter 
ska meddelas till ÅMHM. Vid byte av ansvarig person ska uppgifterna 
uppdateras.  
7 § miljöskyddslagen 

3. Verksamheten får ej förorsaka buller utomhus vid närmaste störningskänsliga 
objekt överstigande: 

• 55 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00 – 18.00  
helgfri måndag till fredag samt helgfri lördag. 

• 50 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00 – 22.00  
helgfri måndag till fredag. 

• Övriga tider får ljudnivån inte överskrida 45 dB(A) ekvivalent. 
24 § punkt a) miljöskyddslagen 
 

4. Bränsle ska lagras i ett lagringskärl, tank eller container, som ska vara typgodkänt 
(enligt SFS standard) och kärlet ska placeras på tät yta. Icke typgodkända tankar 
kan användas om lagringskärlet har en invallning eller motsvarande läckageskydd 
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som minst rymmer en volym som motsvarar den mängd petroleumprodukter som 
förvaras i kärlet.  
5 och 24 §§ punkt a) miljöskyddslagen 

5. Kemikalier ska hanteras 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. Svensk-
språkiga skyddsinformationsblad för de använda kemikalierna ska finnas lätt 
tillgängliga i lokalen. Utrustning för uppsamling av eventuellt spill eller läckage 
ska finnas tillgängligt på anläggningen. 

Vid anläggningen får endast sådana kemikalier användas som är tillåtna enligt 
landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar 
om kemikalier.  
4 § och 24 § punkt e) miljöskyddslagen 

6. Avfallshanteringen ska följa landskapslag (1981:3) om renhållning 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 godkänd mottagare för 
ifrågavarande avfall. 
24 § punkt b) miljöskyddslagen, 8a - 8f §§ renhållningslagen 

7. Tillståndshavaren ska årligen, innan utgången av februari månad, lämna en 
rapport över verksamheten till ÅMHM. Årsrapporten ska innehålla följande 
uppgifter:  

• förbrukat råmaterial (typ och mängd) 
• producerad vara (typ och mängd) 
• vatten-, olje- och elförbrukning 
• kemikalieförbrukning (typ och mängd) 
• typ och mängd avfall samt mottagare av avfall 
• CO2  och SO2 -utsläpp 
• underhållsåtgärder för kyl- och frysanläggningar 
• eventuella driftstörningar av betydelse för industrins miljöpåverkan 

 
      26 § miljöskyddslagen 
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8. Tillståndshavaren ska utan dröjsmål informera ÅMHM om sådan oförutsedd 

miljöförorening från den egna verksamheten som kan medföra risk för negativ 
miljöpåverkan som inte är ringa.  

       24 § punkt c) miljöskyddslagen 

9. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa verksamhetens 
miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. Meddelande om avveckling 
ska göras till ÅMHM som kan föreskriva om eventuella åtgärder i samband med 
avvecklingen. 
24 § punkt d) miljöskyddslagen 

Beslutsmotiveringar 
Chips Ab:s inledde sin verksamhet år 1970. Idag består verksamheten av produktion 
av chips, extruderade produkter, pellets och djupfrysta produkter fördelad på fem 
olika produktionslinjer. Förutom produktionslinjerna och tillhörande maskinpark 
inrymmer industribyggnaden bl.a. lagerutrymmen (för råvaror, kemikalier och 
produkter klara för leverans), frys- och kylutrymmen, verkstad, laboratorium samt 
kontors- och personalutrymmen. Fabriken har ett eget avloppsreningsverk och en 
biogasanläggning. Dessa anläggningar prövas inte i detta tillståndsbeslut. 
Verksamheten är förlagd på fastigheterna 3:146, 3:110, 3:104 i Haraldsby i Saltvik 
kommun samt på fastigheten 2:23 Kulla i Sunds kommun. Verksamheten är i drift 
vardagar 07.00-22.00. Transport från och till området sker framförallt vardagar 09.00-
13.00. Under lördag och söndag är produktionen nedlagd. Antalet anställa uppgår till 
drygt 100 personer. 

År 2008 förädlades 25500 ton potatis som för verksamheten utgör den mest centrala 
råvaran. Andra viktiga råvaror är majsmjöl, pellets, vegetabilisk olja och kryddor 
samt i viss mån köttprodukter. Någon förädling av köttprodukter sker dock inte inom 
verksamheten. Vattenförbrukning var för år 2008 drygt 100 000 m3. Förbrukningen 
av eldningsolja, som framförallt indirekt används i driften av processutrustning 
(fritering, kokning, etc.), uppgick samma år till drygt 2000 m3 och elförbrukningen 
till 6296 MWh. Som förpackningsmaterial används framförallt kartong, plast och 
material för påstillverkning (aluminiumfolie).  

Typiska miljöproblem som kan uppstå vid livsmedelstillverkning orsakas av utsläpp 
till luft (förorenande ämnen och lukt) och vatten, buller samt kemikalie- och 
avfallshantering. Luftutsläppen påverkar miljön dels genom lukter i närområdet, dels 
genom utsläpp av framförallt CO2 samt vattenånga som kan innehålla fetter. Bullret 
härstammar från ventilationsanläggningar, frys- och kylkompressorer samt från 
transporter (inklusive lossning och lastning). Kemikalieanvändning vid 
industrianläggningen är främst förenad med rengöring av utrustning och lokalvård. 
Kemikalierna förvaras i särskilda kemikalieförråd. Dessutom upplagras betydliga 
mängder eldningsolja på industriområdet. Som köldmedium i frys- och 
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kylanläggningar används ammoniak och freon. Frys- och kylanläggningarna 
kontrolleras en gång per år av en ackrediterad entreprenör.   

I verksamheten uppkommer en relativt stor mängd avfall. Den mest betydande 
avfallsmängden utgörs av potatisrester (skal, potatisbitar, skämd potatis och rester av 
förädlad potatis) och åkerjord som följt med potatisen. Dessa rester kan innehålla 
rester av olika kemikalier, exempelvis bekämpningsmedel. Annat avfall som 
uppkommer i verksamheten är kasserad friteringsolja, kartong, sträckfilm, 
påsmaterial, papper metall, glas etc. Det rötslam som uppkommer i samband med 
rening av avloppsvatten återanvänds genom produktion av biogas som i sin tur främst 
används för uppvärmning av industrianläggningen och varmvattenberedning. 
Målsättningen är att biogas ska nyttjas i större utsträckning inom verksamheten i 
framtiden. 

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna i miljöskyddslagens 2 kap. 
uppnå tillräckligt miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs 
tillståndshavaren i enlighet med miljöskyddslagen 24 och 26 §§ nödvändiga villkor 
som berör ovannämnda miljöpåverkan. Dessutom påförs tillståndshavaren villkor 
som berör utförande av driftskontroll, rapportering och om avslutande av 
verksamheten. Vid fastställandet av dessa villkor har nyttan av de föreskriva 
åtgärderna vägts mot kostnaderna för sådana åtgärder. 

Sökande har påvisat tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och om 
möjligheterna att förebygga och begränsa dess negativa miljöpåverkan samt 
organisera sin verksamhet så att den sköts med iakttagande av den allmänna 
miljöhänsyn som avses i miljöskyddslagens 4 §. 

Med ovanstående motiveringar konstaterar ÅMHM att förutsättningar för 
miljötillstånd enligt miljöskyddslagen 17 § föreligger. Därmed beviljas Chips Ab 
miljötillstånd för fortsatt produktion av snacks och djupfrysta produkter i Haraldsby i 
Saltvik kommun. 
 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet avgiftstabell 1 i avgiftstaxa 2008 
för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, fastställd av Ålands landskapsregering 
genom beslut nr 312 S10 /31.12.2008. Eftersom den mängd dagsverken som ärendets 
handläggning har krävt klart understiger den beräknade mängden dagsverken enligt 
ovan nämnda taxa har avgiften reduceras enligt taxans 10.1 § med 50 %.  
 
Fabrik för förädling av potatis, rotfrukt eller fabriker som 
tillverkar stärkelse (-50 %) 

€ 2475,00

Annonskostnad, delgivning ansökan € 245,95
Totalt * €            2720,95
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* Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer. 

 

 

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 Robert Sundström 
Prövningsnämnden Miljöhandläggare 
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ärendet har inletts vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 04.01.2008.  
Ärendet har kompletterats 15.06.2009 och 26.08.2009. 

Delgivning av ansökan 
Ansökan delgavs offentligt under tiden 27.04.2009 - 18.05.2009 på Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighets anslagstavla. Sakägare delgavs ansökan genom enskild 
delgivning. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 24.4.2009. Av 
delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan 
inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inga yttranden har inkommit under tiden för delgivning. 

Utlåtanden 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har begärt utlåtanden från Saltvik och Sunds 
kommuner.  

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. Sakägare delges detta 
tillståndsbeslut genom enskild delgivning (enligt sändlista). Beslutet delges dessutom 
offentligt genom annons i tidningen Åland samt på Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighets anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid 
framlagd för allmänheten på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets kansli. 
Beslutet finns även tillgängligt på Internet på Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighets hemsida, www.miljohalsoskydd.ax. I delgivningen framgår att sakägare 
kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 


