
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt 
Fax. (018) 16595 
 Ärendenummer 
 MPN-03-42 
 
 Beslutsdatum 
 24.01.2006 

 Postningsdag 
 25.01.2006 

Sökanden 
Ab Chips food Oy 
Karlbergsvägen 7 
Norrböle L829 
22100 Mariehamn 

Ärende 

AB Chips food OY ansöker om miljötillstånd enligt 11 § landskapsslagen (2001:30) om 
miljöskydd och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, Bilaga 1, punkt 11 c) 
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 behandling 
av fiskeriprodukter på fastigheten Norrböle 5:17, i Mariehamns stad. 

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 30.06.2003.  

Beslut 
Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Ab Chips food Oy 
tillstånd för befintlig anläggning för behandling av fiskeriprodukter på fastigheten 
Norrböle 5:17, i Mariehamns stad. Tillstånd beviljas enligt ansökan. 

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 31.12.2016. Om ansökan om 
revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden förfaller tillståndet i 
enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 

Ersättningar 
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 MPN-03-42, 24.01.2006     2 (5) 

Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse  
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 
finns i beslutstexten. 

Villkor 

Tillståndshavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25-26 §§ 
miljöskyddslagen samt 4 kap. 7 § och 6 kap. 28 § vattenlagen: 
 
1. Vid utsläpp av avloppsvatten från verksamheten till allmänt avloppsnät måste 

avloppsvattnet hålla sådan kvalitet att det inte riskerar att medföra men för 
ledningsnätet eller i ett till nätet anslutet reningsverks funktion eller påverka 
slammets användbarhet. Tillståndshavaren skall följa villkor i avtal om 
avloppsanslutning mellan tillståndshavaren och Mariehamns stad. 

2. Provtagning på utgående avloppsvatten skall utföras minst två gånger per år jämt 
fördelat under året med avseende på BOD, fosfor, kväve, och pH.  
God internationell laboratoriesed skall iakttas vid provtagningen för att motverka att 
proverna förändras mellan tiden för insamling och analys. Vattenproverna skall vara 
flödesproportionellt tagna och representativa för verksamheten samt analyseras i ett 
externt, av myndigheterna godkänt, laboratorium. 

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

4. 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. 

5. 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. 
Kemikalier som lagras i verksamheten skall förvaras invallat inomhus eller i ett skilt, 
ändamålsenligt, utrymme utan golvbrunn eller med möjlighet att stänga avlopp eller 
på annat sätt förhindra läckage till avloppsnätet. Kemikalier skall förvaras och 
hanteras så att de inte riskerar att förorena miljön eller orsaka sanitär olägenhet utöver 
deras faktiska användningsområden. 

6. Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan och 
landskapslag (1981:3) om renhållning samt skötas så att miljöförorening förhindras. 
Rester av miljöfarliga kemikalier samt deras förpackningar skall lämnas till godkänd 
mottagare av farligt avfall. 

Organiskt avfall som uppkommer i verksamheten och som faller in under 
förordningen EG 1774/2002 skall hanteras i enlighet med denna förordning. 
Organiskt avfall skall sorteras, lagras, transporteras och i övrigt hanteras på sådant 
sätt att t ex 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 fråga 
varande avfall. 
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7. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och 
anordningar. Tillståndshavaren skall också hålla en driftjournal för verksamheten. 
Driftjournalen skall finnas på anläggningen och uppvisas på begäran av 
inspektionspersonal. I driftjournalen skall de vanliga driftsrutinerna och de viktigaste 
processtekniska parametrarna antecknas så som mängden processad råvara, 
upplagrade mängder kemikalier inklusive kylmedium och brännolja, 
kemikalieåtgång, provtagning och provtagningsresultat, skötsel- och 
underhållsåtgärder för kyl- och värmeanläggningar och ventilation, olyckor inklusive 
en bedömning av eventuella utsläpp till miljön.  

8. Tillståndshavaren skall lämna årsrapport för verksamheten till tillsynsmyndigheten 
före utgången av februari månad påföljande år. Årsrapporten skall bl a innehålla 
relevanta uppgifter ur driftjournalen avseende mängden invägd råvara, mängd färdig 
produkt, resultat av provtagningar, kemikaliehantering, uppgifter om eventuella 
driftstörningar och olyckor som orsakat utsläpp till miljön samt i övrigt vad som 
föreskrivs av tillsynsmyndigheten. Uppgifter om kemikalieförbrukning och 
egenkontroll skall rapporteras till Hälsonämnden. 

9. Tillståndshavaren skall tillse att tillsynsmyndigheten har aktuella kontaktuppgifter till 
den som sköter uppgifter enligt ovanstående villkor. 

10. Vid avslutande av verksamhet skall meddelande om avveckling göras till 
tillsynsmyndigheten. 

Beslutsmotivering 
Fiskförädlingsanläggningen i Norrböle, Mariehamn, är en del av Ab Chips food Oy och 
tillhör Chipskoncernens affärsområde livsmedel. Företaget producerar färska och frysta 
fiskprodukter, ca 1500 ton per år, för både storkök och konsumenter. Anläggningen är 
belägen inom stadsplanerat område på fastigheten Norrböle 5:17 i Norrböle industri-
område. Inom fastigheten har bedrivits fiskförädlingsverksamhet sedan 1978 därav sedan 
1993 av Chips food. Verksamhetens miljöpåverkan består närmast av utsläpp av 
förbränningsgaser, lukt, avloppsvatten och uppkomst av avfall samt risker med bl a 
kemikaliehantering. 

Nämnden bedömer att förutsättningarna för tillstånd i 22 § miljöskyddslagen är 
uppfyllda. Vid prövning av denna bestämmelse har beaktats den totala inverkan som 
verksamheten kan ha ensam för sig eller tillsammans med andra. Verksamheten har inte 
befunnits leda till något sådant som avses i 22 §, 1 mom, punkterna 1-4. Verksamheten 
riskerar förorsaka viss sådan miljöförorening som omnämns i 3 §, 1 mom 
miljöskyddslagen och har därför belagts med villkor rörande avloppsvatten, lukt, buller, 
kemikalie- och avfallshantering samt egenkontroll och rapportering. De miljöförorenande 
effekterna förväntas därigenom bli så små att de inte kan anses medföra någon sådan 
påverkan som omnämns i 3 §, 1 mom miljöskyddslagen som är betydande.  

Förutsättningarna för tillstånd avseende verksamhetsutövarens organisation, sakkunskap 
och solvens som anges i 23 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Sökanden är organiserad på 
ett sätt som är tillräckligt och trovärdigt för skötseln av i fråga varande verksamhet. 
Nämnden anser också att förutsättningar finns för en fortgående framgångsrik skötsel av 
verksamheten med hänsyn till dess miljöaspekter och miljöskyddsprinciperna i 4 § 
miljöskyddslagen.  

Nämnden konstaterar efter att ha prövat förutsättningarna för tillstånd att verksamheten 
med iakttagande av de i tillståndet givna tillståndsvillkoren kan förverkligas i enlighet 
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med LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd och den övriga lagstiftning som 
nämns i 11 § 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. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL (1982:82) om naturvård samt 
vad som övrigt bestämts för att trygga allmänna och enskilda intressen.  

Verksamheten utövas på land. Området utgör inte tillrinningsområde till något 
vattenskyddsområde eller till område som är föremål för sådana kvalitetsnormer som 
avses i 5 kap, 4 § eller sådan vattenförbättringsplan som avses i 5 kap, 13 § vattenlagen. 
Verksamheten förorsakar inte utsläpp av ämnen som kan bidra till ökad övergödning. 
Miljöprövningsnämnden konstaterar därför att verksamheten inte försvårar uppfyllandet 
av kvalitetsnorm eller andra krav för vattenkvalitet som avses i 5 kapitlet vattenlagen. 
Verksamheten medför inte heller några utsläpp som är förbjudna enligt 4 kap 8 eller 8a 
§§. Verksamheten bedöms med iakttagande av givna villkor uppfylla kravet på att utövas 
med minsta olägenhet för allmänna eller enskilda intressen. Verksamheten bedöms inte 
heller medföra någon sådan väsentlig olägenhet som avses i 4 kap, 3 § vattenlagen. 

Fiskförädlingsverksamhet på den aktuella platsen inleddes enligt sökanden redan 1978 av 
tidigare verksamhetsutövare. Sökanden har ombetts komplettera ansökan med uppgifter 
om övriga tillstånd som beviljats för anläggningen. Uppgifter om förläggningstillstånd 
saknas. Nämnden har därför i enlighet med vad som följer av 28 § hälsovårdslagen 
prövat frågan om verksamhetens förläggning. Platsen har bedömts uppfylla kraven i 8 § 
miljöskyddslagen. Området är stadsplanerat för icke miljöstörande industriverksamhet. 
Verksamheten bedöms således uppfylla kraven avseende förläggning i 22 §, 2 mom. 
miljöskyddslagen. Verksamheten är ansluten till kommunalt vatten och avloppsnät och 
inom fastigheten bedrivs ingen sådan verksamhet som riskerar förorena yt- eller 
grundvatten. Därmed bedöms även vattenlagens krav på sådant platsval som föranleder 
att minsta möjliga olägenhet för vattenmiljön uppstår vara uppfyllt. Verksamheten 
bedrivs på arrendetomt inom planerat område och saknar tillgång till alternativa platser 
inom området. 

 

Tillämpade lagrum 

LL (2001:35) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3 – 9 §§, 11 §, 22-26 §§, 28 och 52 §§. 
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 4 kap 1-8 a §§, 5 kap 1-4, 9 §§, 6 kap 4 och 28 
§§, 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
LF (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2 och 5 §§ 
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Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga: 
 
Fiskförädlingsfabrik, större anläggning  €   2523,00 

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  Mikael Stjärnfelt 
Ordförande   Föredragande
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ÄRENDEHANTERING 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan har kungjorts under tiden 30.11.2005 – 21.12.2005 på Mariehamns stads samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I kungörelsen framgick att vem som helst hade 
rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Tre yttranden har inkommit under kungörelsetiden 30.11.2005 – 21.12.2005. 

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt och erhållit utlåtande enligt nedan:  

• Ålands landskapsregering, inkom 04.11.2005. 

• Mariehamns stad, inkom 23.11.2005 

Förklaring 
Sökanden har givits möjlighet att bemöta inkomna yttranden och utlåtanden. 

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

Arkiverade dokument 
Följande dokument arkiveras på miljöprövningsnämndens kansli: 

1. Sökandens ansökan 
2. Yttranden och utlåtanden 
3. Övriga ärendehandlingar 
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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:  
 
Besöksadress: Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16  
Mariehamn 
 

Postadress: Ålands förvaltningsdomstol 
  PB 31 
  AX-22 101 Mariehamn 
 
Telefon: 010 3650265 
 
 

 


