
 
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt 
Fax. (018) 16595 
 Ärendenummer 
 MPN-06-1 
 
 Beslutsdatum 
 16.05.2006 

 Postningsdag 
 16.05.2006 

Sökanden 
Saltviks kommun 
Lillängs 14 Nääs 
22320 Ödkarby 

Ärende 
Saltviks kommun ansöker om miljötillstånd enligt 11 § lagen (2001:30) om miljöskydd 
och miljötillstånd, nedan miljöskyddslagen, samt enligt 1 kap. 1 § och bilaga 1, punkt 11 
c) landskapsförordning (2000:35) om miljöskydd och miljötillstånd samt enligt 6 kap. 20 
§ punkt c) i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. 

Ansökan avser tillstånd till anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp 
av avloppsvatten på fastigheten Hamnen 1:41, Åsgårda by, Saltviks kommun. Ansökt 
avloppslösning avser fettavskiljning och slamavskiljning med efterföljande infiltration i 
mark. 

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 05.01.2006.  

Beslut 
Miljötillstånd 
Miljöprövningsnämnden beviljar med stöd av 24 § miljöskyddslagen Saltviks kommun 
tillstånd för anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten 
på fastigheten Hamnen 1:41, Åsgårda by, Saltviks kommun. Tillstånd beviljas i enlighet 
med ansökan. 

Giltighet 
Tillståndet gäller tillsvidare.  

Tillståndshavaren skall inkomma med en ansökan om granskning och revidering av 
tillståndsvillkor 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. 
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Miljökonsekvensbedömning och miljöberättelse  
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 beslut 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. Utsläppspunkter till avloppssystemet skall ha silkorgar eller andra anordningar för att 
förhindra fiskrens och –rester från att hamna i avloppet.  

2. Avloppsanläggningen skall ha fettavskiljning för avloppsvatten från 
fiskbehandlingsutrymmen. Fettavskiljare skall placeras före befintlig slamavskiljare. 
Fettavskiljaren skall dimensioneras enligt europanorm SFS-EN 1825-2 men skall 
minst dimensioneras att klara ett maximalflöde på 2 l/s (NS2). Fettavskiljaren skall 
tömmas vid behov eller minst en gång per år. 

3. Avloppsanläggningen skall ha en slamavskiljare av flerkammarmodell med våtvolym 
på minst 1,1 m3. Slamavskiljaren skall tömmas vid behov eller minst en gång per år.  

Slamavskiljt avloppsvatten skall renas vidare genom infiltration i mark i befintlig 
anläggning.  

4. Mätutrustning skall finnas så att vattenförbrukning för fiskhanteringslokalen kan 
avläsas. Vattenförbrukningen får maximalt uppgå till 850 liter per dygn eller 6000 
liter per vecka.  

5. Utgående avloppsvatten från slamavskiljaren skall provtas med avseende på 
syreförbrukande ämnen (BOD7), kväve och fosfor minst 1 gång per år under hög 
belastning. 

6. Tillståndshavaren skall se till att det slam som uppkommer i verksamheten håller 
sådan kvalitet att efterföljande slamhantering inte påverkas negativ eller att slammets 
användbarhet reduceras. Slammet skall hanteras så att det inte orsakar förorening av 
vatten eller miljö. Hanteringen skall ske i en av tillsynsmyndigheten vid Ålands 
landskapsregering godkänd anläggning. 

7. Kemikalier, andra än hushållskemikalier, får inte tillföras avloppssystemet. 
Kemikalier skall hanteras enligt skyddsföreskrifter och förvaras invallat så att spill 
och utsläpp till mark, luft eller vatten undviks. 

8. 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. 

Tillståndshavaren ansvarar för att biprodukter av fiskhantering och organiskt avfall 
som uppkommer i verksamheten och som faller in under förordningen EG 1774/2002 
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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9. Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och 
anordningar. Tillståndshavaren skall föra driftjournal eller motsvarande 
dokumentation. Dokumentationen skall finnas tillgänglig vid anläggningen och 
uppvisas på begäran av inspektionspersonal. Av dokumentationen skall framgå 
mängden avloppsvatten per vecka, tömningar av slam- och fettavskiljare med datum, 
mängd och mottagare. Vidare skall kontroller och eventuella underhållsåtgärder av 
anläggningen antecknas. Eventuella problem och larm mm skall antecknas i 
driftjournalen samt när och hur de åtgärdats och av vem. 

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

11. Tillståndshavaren skall lämna årsrapport för verksamheten till tillsynsmyndigheten, 
vid Ålands landskapsregering, före utgången av februari månad påföljande år. 
Årsrapporten skall bl a innehålla relevanta uppgifter avseende avloppsmängder, 
avfallshantering, tömningar av slam- och fettavskiljare, uppgifter om eventuella 
olyckor som orsakat utsläpp till miljön samt i övrigt vad som föreskrivs av 
tillsynsmyndigheten. 

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

Beslutsmotivering 
Saltviks kommun ansöker om tillstånd till anläggning för behandling av fiskeriprodukter 
samt utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Hamnen 1:41, Åsgårda by. Anläggningen 
inryms i befintligt magasin i Hamnsundets fiskehamn som byggs om för ändamålet. 
Anläggningen är tänkt att tillgodose och serva lokala fiskare med utrymmen för förädling 
av fångst, främst genom filetering. Fisk som behandlas i anläggningen skall enligt 
ansökan vara strupskuren och avblodad och vattenförbrukningen förväntas vara låg pga 
livsmedelshygieniska krav. Vatten används enbart för rengöring. Det fiskrens som 
uppstår av verksamheten förvaras inomhus och tas omhand av köparen och hämtas från 
platsen tillsammans med den förädlade fisken.  

Fiskhanteringsanläggningens förväntade avloppsbelastning är enligt ansökan ringa 
eftersom vatten kommer att nyttjas sparsamt i verksamheten, huvudsakligen enbart för 
rengöring. För omhändertagande av avloppsvatten kommer befintlig anläggning att 
användas kompletterat med fettavskiljare eftersom i fisken inlagrade fetter frigörs vid 
hanteringen. Miljöprövningsnämnden finner det skäligt att tillståndshavaren installerar 
fettavskiljare före befintlig slamavskiljning för att minimera risken för 
infiltrationsanläggningen att sätta igen. Fettavskiljaren kommer även att fungera som 
utjämningstank före slamavskiljare och öka uppehållstiden före infiltrationen. Den 
befintliga infiltrationen har sedan anläggningstidpunkten belastats i ringa omfattning och 
förväntas därmed ha fortsatt god reningsförmåga. Infiltrationen är placerad under den 
asfalterade hamnplanen och påverkas således inte av infiltrerande ytvatten. Fettavskiljare 
tillsammans med befintlig slamavskiljare är dimensionerad för ca 850 liter per dygn, 
vilket motsvarar belastningen från ett hushåll. Vid större avloppsvattenmängder än 850 
liter per dygn måste anläggningen dimensioneras om. 

På platsen har tidigare bedrivits fiskerelaterad verksamhet. Den planerade verksamheten 
kommer att utföras i befintliga lokaler som byggs om för ändamålet och verksamheten 
kommer således inte att innebära någon större förändring. Sökanden saknar tillgång till 
alternativa förläggningsplatser inom området. Nämnden finner att verksamheten kan 
bedrivas på platsen i enlighet med 8 § miljöskyddslagen. 
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Miljöprövningsnämnden konstaterar att verksamheten utgör vattenfarlig verksamhet men 
bedömer att det kommer att utföras och utövas med minsta intrång och olägenhet för 
andra allmänna och enskilda intressen och vattenmiljön. Verksamheten strider inte mot 
några planer och för området finns inte uppfört några kvalitetsnormer eller andra krav för 
vattenkvalitet.  

Ovanstående villkor syftar till att skydda såväl ytvatten som grundvatten och nämnden 
anser att kraven utgör sådana förebyggande tekniska åtgärder som åsyftas i vattenlagen 
för att förhindra inverkan på vattenkvaliteten. Nämnden anser därmed att ovan givna 
villkor utgör tillräckligt skydd för att förebygga och avhjälpa risk för försämring av 
vattenkvaliteten.  

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan, beaktat inkomna 
yttranden samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I beslutet har även beaktats 
bestämmelserna i LL (1998:82) om naturvård samt vad som övrigt bestämts för att trygga 
allmänna och enskilda intressen. 

Miljöprövningsnämnden finner, med beaktande av i tillståndet givna villkor, att 
förutsättningar för tillstånd enligt 6 kap. 4 § vattenlagen och 24 § miljöskyddslagen är 
uppfyllda. Miljöprövningsnämnden beviljar därmed Saltviks kommun tillstånd för 
anläggning för behandling av fiskeriprodukter samt utsläpp av avloppsvatten på 
fastigheten Hamnen 1:41, Åsgårda by, Saltviks kommun.  

Tillämpade lagrum 
Landskapslag (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd 1, 3-9, 11, 22-26, 28 och 52 §§  
Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland 4 kap. 1-8 §§, 5 kap. 2 och 9 §§, 6 kap. 1, 4 §§ 
och 20 § punkt c), 7 kap. 4, 6 och 8 §§ 
Landskapsförordning (2000:10) om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar 2 
kap. 2 och 5 §§ 

Avgift 
För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift enligt avgiftsstadga. Avgiften faktureras separat. 
 
Fiskförädlingsanläggning, mindre anläggning – 35 %  €   819,65 
Sakägarförteckning, Lantmäteribyrån   €   124,81 
Totalt     €   944,46 
 

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 kungjordes under tiden 06.04.2006 – 27.04.2006 på Saltviks kommuns samt 
Ålands landskapsregerings anslagstavlor. I kungörelsen framgick att vem som helst hade 
rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 

Yttranden 
Ett yttranden har inkommit under kungörelsetiden.  

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har inte begärt utlåtande i ärendet  

Förklaring 
Sökanden har beretts tillfälle att bemöta inkomna yttranden. 

Kungörelse av beslut 
Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Saltviks kommuns samt Ålands landskapsregerings anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på Saltviks kommunkansli 
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. Yttrande 
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 
 
 

 


