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Sökanden 

Bra-Kök Ab 
VD Kjell Jansson 
Skogshyddsvägen 3 
22100 Mariehamn 

Ärende  

Bra-Kök Ab ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapsslagen (2001:30) om miljöskydd 
och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, punkt 11 h) landskapsförordning om miljöskydd 
och miljötillstånd (2001:35) samt 6 kap. 18 § punkt g) i vattenlag (1996:61) för landskapet 
Åland, nedan vattenlagen.  

Ansökan avser tillstånd för fortsatt verksamhet vid befintlig anläggning för tillredning av 
färdigmat på fastigheten i Norrböle, Mariehamn. Ansökan har inkommit till 
miljöprövningsnämnden 01.07.2003. 

Beslut 

Miljötillstånd 

Med stöd av 24 § miljöskyddslagen beviljar miljöprövningsnämnden Bra-Kök Ab tillstånd för 
tillredning av färdigmat på befintlig anläggning på industriområde i Norrböle i Mariehamn.  

Giltighet 

Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall med 10 års intervall inkomma med 
en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor. Ansökan om revidering av 
villkor skall första gången inlämnas till tillståndsmyndigheten senast 31.12.2017. Om ansökan 
om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i 
enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap. 8 § 
vattenlagen och anser att nedanstående villkor utgör sådant skydd att verksamheten inte 
kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för ersättningar enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i 
vattenlagen. Beslut om ersättning för miljöskador enligt 60 § miljöskyddslagen faller inte 
inom ramen för nämndens behörighet utan prövas av domstol. 

Villkor 
I miljöskyddslagen 25 och 26 §§ stipuleras att det i ett tillståndsbeslut skall ingå tillräckliga 
villkor för förebyggande av förorening och om tillsyn och egenkontroll. Tillståndsinnehavaren 
skall följa nedanstående villkor utfärdade i stöd av nämnda lagrum.  



BESLUT MPN-03-56, 21.11.2007          2 (5) 

1. Tillståndsinnehavaren ansvarar för att det avloppsvatten som uppstår i verksamheten  
och som leds till allmänt avloppsnät håller sådan kvalitet att det inte riskerar skada 
avloppsnätet eller medföra störning i ett till nätet anslutet reningsverks funktion. 
Tillståndsinnehavaren skall följa villkor i avtal om avloppsanslutning mellan 
tillståndsinnehavaren och Mariehamns stad. 

2.  Tillståndsinnehavaren är skyldig att årligen göra en provtagning av utgående 
avloppsvatten. Vattenprovet skall analyseras på BOD, fosfor, kväve och suspenderat 
material. Dessutom skall vattenprovets pH-värde bestämmas. Vattenproven skall vara 
flödesproportionellt tagna och representativa för verksamheten. 

 God internationell laboratoriesed skall iakttagas för att motverka kontamination vid 
provtagningen och andra förändringar i proven mellan tiden för insamling och analys. 
Vattenproven skall analyseras i ett av tillsynsmyndigheten godkänt laboratorium. 
Analysresultaten skall ingå i den i punkt 11 avsedda årsrapporten.  

3.  Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa landskapslag (1981:3) om renhållning 
samt skötas så att miljöförorening förhindras.  

Avfall skall åtminstone sorteras efter typ i kategorierna; kartong, papper, åter-
vinningsbar plast, glas, metall, inert, biologiskt nedbrytbart, brännbart eller farligt avfall. 
Olika typer avfall skall hållas avskilda från varandra och hanteras med omsorg samt 
förvaras i märkta och för ändamålet avsedda kärl. Avfallet skall 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. 

4. Biprodukter som uppkommer i verksamheten och som faller in under förordningen EG 
1774/2002 skall hanteras i enlighet med denna förordning. Biologiskt nedbrytbart avfall 
skall sorteras, lagras, transporteras och i övrigt hanteras på ett sådant sätt att risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljöförorening inte föreligger.  

5.  Tillståndsinnehavaren skall skaffa sig tillräcklig kunskap om det avfall produkten eller 
produktionen ger upphov till, avfallets hälso- och miljökonsekvenser samt sätt att 
minska förpackningsavfallets mängd och skadlighet.  

En anmälan till landskapets producentregister skall göras då förpackningsmaterial för 
vilket producentansvar gäller används i produktionen. Vad en anmälan skall innehålla 
följer av 7a, 7b och 7c §§ i LL (2005:18) om renhållning. Anmälan skall ske senast 3 
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.  

6. Utgående luft från anläggningen får inte förorsaka betydande luktolägenhet. 

7. Verksamheten får ej förorsaka buller utomhus vid permanentbostad, skola, daghem eller 
motsvarande verksamhet överstigande 55 dB(A) mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid kl. 
07 – 22 samt 50 dB(A) nattetid 22 - 07. 

8. Vid anläggningarna får endast sådana medel och kemikalier användas som är tillåtna 
enligt landskapslag (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar 
om kemikalier. Alla kemikalier som används inom verksamheten skall anmälas till 
kemikalieövervakningen vid hälsonämnden och tillsynsmyndigheten vid Ålands 
landskapsregering.  

Alla kemikalier skall lagras och förvaras invallat inomhus eller i ett skilt, 
ändamålsenligt, låst utrymme utan golvbrunn eller med möjlighet att stänga avlopp eller 
på annat sätt förhindra läckage till avloppsnät så att de inte riskerar att förorena miljön 
eller orsaka sanitär olägenhet utöver deras faktiska användningsområden. 
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9. Oförutsedda incidenter i verksamheten som riskerar att förorena miljön skall omedelbart 
meddelas till tillsynsmyndigheten. 

10. Det åligger tillståndsinnehavaren att alltid sörja för att tillsynsmyndigheten har aktuella 
person- och kontaktuppgifter till en ansvarig kontaktperson inom företaget.  

11. Tillståndsinnehavaren skall årligen, innan utgången av februari månad, lämna en rapport 
över verksamheten till tillsynsmyndigheten. Den första rapporten uppgörs för år 2008. 
Årsrapporten skall innehålla uppgifter om mängden förbrukad råvara, mängden 
färdigproducerad mat, mängden uppkommet avfall,  kemikalieförbrukning, skötsel- och 
underhållsåtgärder för kyl- ventilations- och värmeanläggningar, el- och 
vattenförbrukning samt uppgifter om eventuella driftstörningar och olyckor som orsakat 
utsläpp eller deponering av ämnen i miljön. På begäran av tillsynsmyndigheten kan även 
andra uppgifter komma att inkluderas i årsrapporten. Tillståndsinnehavaren skall vidare 
följa det av hälsonämnden godkända egenkontrollprogrammet.  

12.  Vid avslutande av verksamheten skall meddelande om avveckling göras till 
tillsynsmyndigheten. 

 

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den miljöberättelse som 
skall utföras till underlag för beslut enligt 2 § i landskapsförordning (2000:10) om 
miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar är inkluderad i beslutstexten. 

Beslutsmotiveringar 

 
Bra-Kök Ab färdigmatfabrik är belägen på tomten 6-10-Norrböle, Skogshyddsvägen 3, 
Mariehamn. Området är klassat som industriområde, kvarterstomt för hantverk- och 
industribyggnader enligt Mariehamns stadsplan fastställd 02.06.1966. 
 
Bra-Kök Ab inledde sin verksamhet på detta område 1981 och verkar idag på en 
produktionsyta omfattande 850 m2. Produktionen är uppdelad på två linjer; en salladslinje 
och en färdigmatlinje. Som råvaror används grönsaker, rotfrukter och frukter samt kött i 
form av lever, malet kött, kyckling och fisk. Köttprodukter används i mindre omfattning. 
Maskinparken består framförallt av kyl- och frysapparatur samt ugnar. Företaget omsätter 
en råvarumängd på ca 450 000 kg/år.  
 
Enligt avtal med Mariehamns stad leds tvättvatten från produktionsytor och avloppsvatten 
från sanitetsutrymmen via en fettavskiljare till det kommunala avloppsnätet. De 
kemikalier som används i verksamheten är förutom konserveringsmedel, olika tvättmedel 
för lokalvård samt diskmedel. I verksamheten uppkommer en relativt stor mängd avfall 
som för närvarande omhändertas av Ålands Renhållning Ab. Uppvärmning av 
lokaliteterna sker i stor utsträckning genom överskottsvärme från apparaturen. Som en 
indirekt miljöpåverkan kan anges transport av råvaror till anläggningen och borttransport 
av färdigmat.  
 
Ålands miljöprövningsnämnd har granskat tillståndsansökan, inkomna utlåtanden och 
förutsättningarna för beviljandet av tillstånd. Vid tillståndsprövningen har beaktats den 
totala inverkan som verksamheten kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra. 
Nämnden bedömer att tillståndsförutsättningar i avseende miljöpåverkan som anges i 
miljöskyddslagen 22 § är uppfyllda, liksom de krav som ställs på verksamhetsutövarens 
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organisation, sakkunskap och solvens i lagens 23 §. Nämnden anser också att 
förutsättningar finns för en fortgående framgångsrik skötsel av verksamheten med hänsyn 
till dess miljöaspekter och miljöskyddsprinciper i 4 § miljöskyddslagen. 
 
Eftersom verksamheten potentiellt kan ge upphov till sådan miljöförorening som avses i 
miljöskyddslagens 3 § 1 mom. är tillståndet belagt med villkor rörande, lukt, buller, 
kemikalie- och avfallshantering, avloppsvatten och rapportering. Nämnden konstaterar 
efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd att verksamheten med iakttagande av de i 
tillståndet givna tillståndsvillkoren kan förverkligas i enlighet med LL (2001:30) om 
miljöskydd och miljötillstånd och den övriga lagstiftning som nämns i 11 § i samma lag.  
Vid tillståndsprövningen har de allmänna miljöskyddsprinciperna beaktats i den mån det 
inte har ansetts oskäligt att uppfylla dem. För verksamheten har fastställts tillståndsvillkor 
som förhindrar, förebygger och begränsar föroreningar. Vid fastställandet av dessa villkor 
har nyttan av åtgärderna vägts mot kostnaderna för desamma.  
 
Med beaktande av att verksamheten är ansluten till kommunalt avloppsnät och med 
hänsyn till i detta beslut fastställda villkor för verksamheten försvåras inte uppfyllandet av 
kvalitetsnormer eller andra krav för vattenkvalitet som avses vattenlagens 4 och 5 kapitel. 
I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård samt vad som 
övrigt bestämts om tryggande av allmänna och enskilda intressen. 
  

Tillämpade lagrum 

LL (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd 3-6 §§, 11 §, 22-26 §§, 28 och 52 §§.  
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 6 kap. 4 §, 18.1 § punkt g) och 28 §, 7 kap. 4, 6 och 
8 §§.  
LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2 och 5 §. 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 

Färdigmatfabrik (mindre anläggning)    € 1 346 

Bilagor 

1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
 
Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar. Ett exemplar sänds till sökanden med 
mottagningsbevis och ett arkiveras vid Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
 
 
 
 
 
Lars Janlöv      Robert Sundström 
Ordförande   Föredragande
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 

Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 01.07.2003. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 18.10.2007-08.11.2007 på Mariehamn stads samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I kungörelsen framgick att vem som helst 
hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Inget yttrande har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Mariehamns stad, inkom 01.10.2007. 

Förklaring 

Sökanden har inkommit med förklaring 01.11.2007. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Mariehmamn stads och Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på kommunkansliet 
respektive Ålands landskapsregerings registratorskansli. Beslutet finns även 
tillgängligt på internet på Ålands miljöprövningsnämnds hemsida, www.mpn.ax. I 
kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär över lagligheten av beslutet hos 
Ålands förvaltningsdomstol. 



  Bilaga 2 
 

BESVÄRSANVISNING 

 
Besvär över lagligheten av Ålands miljöprövningsnämnds beslut kan anföras av sakägare 
hos Ålands förvaltningsdomstol senast trettio dagar räknat från den dag då beslutet 
delgavs ändringssökanden. 
 
En sakägare anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar efter den dag som anges som 
postningsdag i beslutet om något annat inte framgår av ett mottagningsbevis.   
 
Av besvärsskriften skall framgå: 
 ändringssökandens namn, hemkommun, postadress och telefonnummer 
 vilket beslut besväret gäller, på vilken punkt i beslutet som ändring söks, vilka 

ändringar som borde göras och på vilken grund besväret anförs. 

Om det är en laglig representant för ändringssökanden eller ett ombud som för 
ändringssökandens talan, eller om besvärsskriften har satts upp av någon annan, skall 
också dennes namn och hemkommun uppges i besvärsskriften. 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller av dennes lagliga 
representant eller ombud. Ombudet skall bifoga en fullmakt till besvärsskriften. 

Till besvärsskriften skall beslutet i original eller en kopia av beslutet bifogas. Dessutom 
skall de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden bifogas, 
om dessa inte redan tidigare har lämnats till Ålands miljöprövningsnämnd. 
 
Besvärsskriften skall lämnas till:  
 

Ålands förvaltningsdomstol 
Torggatan 16, PB 31  
22 101 Mariehamn 
 
Telefon (018) 6350 

 
 

 


