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 Ärendenummer 
 MPN-03-51 

 Beslutsdatum 
 20.09.2005 

 Postningsdag 
 20.09.2005 

Sökanden 
Fiskkojan ÖB 
Fiskehamnsvägen 
22 100 Mariehamn 

Ärende  
Ansökan avser miljötillstånd för fiskförädlingsverksamhet och viss 
fiskslakteriverksamhet i Korrvik, Mariehamn.  
 
Den i ansökan avsedde verksamheten är tillståndspliktig enligt:  

- 11 § LL (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd (miljöskyddslagen), 
- 1 §, samt bilaga 1, punkt 11 a och c LF (2000:35) om miljöskydd och 

miljötillstånd (miljöskyddsförordningen), 
- 6 kap, 18 §, punkterna e och g Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 

(vattenlagen). 

Beslut 

Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Fiskkojan Öb, 
miljötillstånd för fiskförädlingsverksamhet och viss fiskslakteriverksamhet i 
Korrvik, Mariehamn. Med undantag från vad som anges i detta beslut beviljas 
tillstånd för verksamhet av sådan eller motsvarande art och omfattning som beskrivs 
i ansökan.  

Ersättning 
Miljöprövningsnämnden har prövat frågan om ersättningsskyldighet enligt 7 kap, 8 
§ vattenlagen. Nämnden anser att i tillståndet givna tillståndsvillkor utgör sådant 
skydd att verksamheten inte kommer att orsaka sådan ersättningsgill skada som 
avses i 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Giltighet 
Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsinnehavaren skall inkomma med en ansökan 
om granskning och revidering av tillståndsvillkor senast den 31.12.2015. Om 
ansökan om revidering av tillståndsvillkor inte görs inom den föreskrivna tiden 
förfaller tillståndet i enlighet med 33 § 2 mom. miljöskyddslagen. 
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Villkor 
Tillståndsinnehavaren skall följa nedanstående villkor utfärdade med stöd av 25 och 
26 §§ miljöskyddslagen samt 6 kap 28 § vattenlagen. 
 

1. Avloppsvatten som leds ut i allmänt avloppsvatten skall hålla sådan kvalitet 
att det inte skadar avloppsnätet, stör reningsprocessen i reningsverket. 
Avloppsvattnet skall innan det leds ut i avloppsnätet genomgå fett- och 
partikelavskiljning. Avloppsvatten som leds ut i allmänt avloppsnät får inte 
överstiga följande gränsvärden.  

 
Metall    Koncentration (mg/l) 
Bly (Pb)    0,5 
Kadmium (Cd)   0,01 
Koppar (Cu)    2,0 
Krom (Cr)    1,0 
Krom (Cr6+)   0,1 
Kvicksilver (Hg)    0,01 
Nickel (Ni)    0,5 
Silver (Ag)    0,2 
Zink (Zn)    3,0 
Sulfat, tiosulfat och sulfit summavärde 400 

 
Avloppsvattnets pH-värde skall ligga inom intervallet 6,0 – 10,0. 

 
2. Tillståndshavaren skall på anmodan av tillsynsmyndigheten och med 

iakttagande av tillsynsmyndighetens eventuella direktiv, genomföra 
provtagning av avloppsvatten.  

 
3. Fiskrestavfall och fett från fettavskiljaren skall föras till mottagare som är 

godkänd för mottagning av sådant avfall enligt europaparlamentets och 
rådets förordning 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska 
biprodukter som inte är avsedda att använda som livsmedel.  

 
4. Avfallshanteringen vid anläggningarna skall följa kommunal 

renhållningsplan och landskapslag (1981:3) om renhållning samt skötas så 
att miljöförorening förhindras. 

 
5. Vid anläggningen får endast sådana medel och kemikalier användas som är 

tillåtna enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om kemikalier (1990:32). Alla kemikalier som lagras i 
verksamheten skall förvaras i ändamålsenliga utrymmen så att de inte 
riskerar att förorena miljön eller orsaka olägenhet utöver deras faktiska 
användningsområden.  

 
6. Köldmedier skall hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 
Hanteringen skall följa de bestämmelser som fastställs i enlighet med 
förordningen och anmälas till kemikalieövervakningen vid hälsonämnden 
samt redovisas till tillsynsmyndigheten.  
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7. Tillståndsinnehavaren skall kontinuerlig dokumentera sin verksamhet 
avseende följande parametrar; 

- mängd mottagen fisk, 
- mängd fisk som förädlas och typ av förädling, 
- mängd fisk som slaktas eller rensas samt 
- energi- och vattenanvändning, 
- mängd, art och hantering av avfall. 

 
Uppgifterna skall vid förfrågan kunna uppvisas för tillsyndmyndigheten. En 
sammanställning av uppgifterna skall för varje år, senast innan utgången av 
februari månad därpå följande år, tillställas tillsynsmyndigheten 

 
8. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa 

verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. 
Meddelande om avveckling skall göras till tillsynsmyndigheten.  

Miljöberättelse och miljökonsekvensbedömning 
Den information som enligt 5 § LF (2000:10) om miljöberättelser och 
miljökonsekvensbedömningar skall ingå i en sådan miljöberättelse som enligt 2 § 
samma förordning skall utföras till underlag för detta beslut finns i beslutstexten. 

Beslutsmotiveringar 
Den tillståndspliktiga verksamheten omfattar framförallt fiskförädlingsverksamhet. 
Förädlingen sker i huvudsak genom filetering, rökning eller gravning. Den fisk som 
tas emot är som huvudregel färdigt slaktad och rensad. Slakt och rensning sker 
endast undantagsvis och endast av fisk som levereras från små privata leverantörer.  

Miljöprövningsnämnden 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. 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 de föreskriva åtgärderna vägts mot 
kostnaderna för desamma. I beslutet har även beaktats bestämmelserna i LL 
(1998:82) om naturvård samt vad som övrigt bestämts för att trygga allmänna och 
enskilda intressen. 

Verksamheten utövas på land och bidrar inte med några direkta utsläpp i vatten eller 
mark. Nämnden konstaterar därför att verksamheten inte försvårar uppfyllandet av 
kvalitetsnorm eller andra krav för vattenkvalitet som avses i 5 kapitlet vattenlagen. 
Då allt vatten leds till allmänt avloppsnät bedöms även vattenlagens krav på sådant 
platsval som föranleder minsta möjliga olägenhet för vattenmiljön vara 
uppfyllt.Enligt 4 kap. 1 § vattenlagen skall vattenfarlig verksamhet utövas så att 
ändamålet med verksamheten nås med minsta skada och olägenhet utan att 
kostnaderna för dessa hänsyn medför att verksamheten omöjliggörs. Verksamheten 
är ansluten till kommunalt avloppssystem. I syfte att undvika sådan negativ inverkan 
på vattenmiljön som kan följa av att ämnen som förorsakar störning släpps ut i 
allmänt avloppsnät har verksamheten förenats med villkor om gränsvärden för 
utgående avloppsvatten  
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Verksamhetens miljöförorenande effekter är med iakttagande av de i tillståndet 
givna tillståndsvillkoren mycket begränsade. 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 
någon sådan effekt som avses i 22 §, 1 mom, punkterna 1-4. I verksamheten 
förekommer hantering av kemkalier däribland kylmedel. I syfte att säkerställa att 
verksamheten inte skall leda till miljöförorenande utsläpp har hanteringen av dessa 
kemikalier förenats med villkor. För att minimera sådana effekter som kan leda till 
olägenhet för människors hälsa och för att värna om allmänna och enskilda intressen 
så som den allmänna trivseln i omgivningen har tillståndet även förenats med villkor 
avseende avfallshantering. Nämnden har även granskat verksamhetens utsläpp av 
lukt och konstaterar att verksamheten inte förorsakar någon sådan luktolägenhet som 
utgör en betydande störning.  

De förutsättningar för tillstånd avseende verksamhetsutövarens organisation, 
sakkunskap och solvens som anges i 23 § miljöskyddslagen är uppfyllda. Sökanden, 
som har mångårig erfarenhet inom branschen, har visat sig vara organiserad på ett 
sätt som är tillräckligt och trovärdigt för skötseln av ifrågavarande verksamhet och 
som skapar en grund för en ur miljöhänseende fortgående framgångsrik skötsel av 
verksamheten.  

Anläggningen är etablerad inom område som i stadsplan är reserverad för sådan 
verksamhet vid en tidpunkt då tillstånd för förläggning av dylik verksamhet enligt 
26 § landskapslag (1967:36) om hälsovården inom sådant område inte krävdes.  

Med ovanstående motiveringar finner miljöprövningsnämnden att verksamheten 
uppfyller samtliga förutsättningar för tillstånd i miljöskyddslagen och den 
lagstiftning som nämns i 11 § samma lag.  

Tilllämpade lagrum 
22-26, 28 §§ Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. 
4 kap 1-8 a §§, 5 kap 1-4, 9 §§, 6 kap 4 och 28 §§ Vattenlag (1996:61) för 
landskapet Åland  

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras 
separat. 
Slakteri, kött, eller fiskförädlingsfabrik, mindre anläggning (RA) € 819,65

Bilagor  
1. Ärendehantering  
2. Besvärsanvisning 
 
 
 
 
Lars Janlöv  Mikael Stjärnfelt 
Ordförande   Föredragande
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ÄRENDEHANTERING 

Ansökan 
Ansökan har anhängiggjorts hos Ålands miljöprövningsnämnd 1 juli 2003. 

Kungörelse av ansökan 
Ansökan kungjordes under tiden 24 augusti – 14 september 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 
Inget yttrande har inkommit under kungörelsetiden. 

Utlåtanden 
Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande enligt nedan:  

• Mariehamns stad, utlåtande inkom 18.08.2005. 

• Ålands landskapsregering, har avstått från att lämna utlåtande. 

Förklaring 
Sökanden har beretts men avstått från möjligheten att inkomma med förklaring.  

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. 
 



  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 

 
 

 


