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Södra Finland

ÄRENDE

Ansökan om tillstånd att vidta förberedande åtgärder för genomförandet av
projektet för en fiskodlingsanläggning som kommer att vara belägen på
södra sidan av Tiuskrunni och Loukeenkari och inledandet av verksamheten innan beslutet vunnit laga kraft, Gustavs

SÖKANDE

Lännenpuolen Lohi Ky

======================================================

REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS AVGÖRANDE
Processuellt avgörande Regionförvaltningsverket har vid handläggningen av ansökan och avgörandet av ärendet tillämpat vattenlagen, som trätt i kraft 1.1.2012.
Ansökan har anhängiggjorts efter 1.1.2012, då den nu ikraftvarande vattenlagen trädde i kraft. I 19 kapitlet vattenlagen, som gäller ikraftträdande
ingår inte ett stadgande därom, att vid avgörandet av en ansökan, som
anhängiggjorts efter, att det egentliga tillståndsbeslutet givits, och som
gäller en separat i 3 kap. 16 § 3 momentet vattenlagen stadgad ansökan
om tillstånd till förberedelser borde tillämpas den vattenlag, som var tidigare ikraft.
Tillståndsbeslut

Regionförvaltningsverket beviljar Lännenpuolen Lohi Ky tillstånd till förberedande åtgärder, som avser anläggande av nätbassänger på havsområdet och inledande av fiskodlingsverksamheten i enlighet med regionförvaltningsverkets tillståndsbeslut nr 277/2013/2 innan detta beslut vunnit
laga kraft dock så, att beslutets tillståndsbestämmelser 1 och 5 ersätts
med bestämmelserna nedan.
Anläggandet av nätbassängerna får inledas 15.4.2014 och fiskodlingsverksamheten från och med 15.5.2014.
Verksamhetsidkaren bör innan nätbassängerna anläggs ställa hos Egentliga Finlands regionförvaltningsverk en säkerhet på 6 000 euro. Säkerheten
kan ställas exempelvis som en bankborgen eller en bankdeposition.

REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND, ANSVARSOMRÅDET FÖR MILJÖTILLSTÅND │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
tfn 0295 016 000
Huvudverksamhetsstället i Tavastehus
Verksamhetsstället i Helsingfors
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15
Bangårdsvägen 9
registratur.sodra@rfv.fi
PB 150, 13101 Tavastehus
PB 110, 00521 Helsingfors
www.rfv.fi/sodra
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Övriga tillståndsvillkor

1. Nätbassängernas sammanlagda areal får vara högst 3 500 m2.
Nätbassängerna får behandlas endast med sådana antifoulingämnen som
är tillåtna för användning vid fiskodling.
5. Det foder som årligen används för fiskodlingen får innehålla fosfor högst
2 100 kg och kväve högst 16 000 kg.
För fiskodlingen bör användas sådant foder som innehåller så låga näringshalter som möjligt och i utfodringen bör man sträva till så låg foderkoefficient som möjligt. Målsättningen är att det specifika utsläppet för fosfor
inte överstiger 5,5 g och för kväve 40 g per kilo odlad fisk.
De specifika belastningsvärdena beräknas genom att från näringsmängden av det årligen använda fodret subtrahera den mängd näring som bundits i fiskens tillväxt och genom att dividera den på detta sätt erhållna differensen med fiskens årliga tillväxt. Den odlade fisken innehåller 0,40 % fosfor och 2,75 % kväve.
Motivering till avgörandet
Grunderna för ansökan
Verksamhetsperioden för en anläggning på öppet hav begränsas till majoktober, varefter fiskarna flyttas från odlingsplatsen. Anläggandet av anläggningen och flyttandet av fiskynglen till odlingsplatsen bör utföras före
ingången av odlingsperioden, då tiden för öppet vatten börjat. Emedan det
anförts besvär över det av regionförvaltningsverket i december 2013 givna
tillståndsbeslutet och då detta inte innehåller tillstånd för inledandet av arbetena och verksamheten trots att ändring söks, skulle man vara tvungen
att framskjuta inledandet av verksamheten till följande odlingsperiod. Den
olägenhet, som dröjsmålet skulle förorsaka företagsverksamhetens utveckling och den ekonomiska förlusten för verksamhetsidkaren skulle vara avsevärd. Olägenheten kan minimeras genom, att inleda verksamhetens pilotskede redan innan tillståndet vinner laga kraft. Olägenheter på miljön
minskas av, att anläggningens storlek i pilotskedet och även utsläppen är
mindre i jämförelse med situationen i enlighet med det av regionförvaltningsverket beviljade tillståndet nr 277/2013/2.
Tillståndsförutsättningarna i enlighet med vattenlagen
Placeringen av de i avgörandet om tillstånd avsedda konstruktionerna på
anläggningsområdet kan utföras utan att orsaka det övriga nyttjandet av
vattnen eller naturen och dess funktion avsevärd olägenhet. Efter att ifrågavarande åtgärder har vidtagits, kan förhållandena till väsentliga delar
återställas i händelse av att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsbestämmelserna ändras. Den säkerhet som regionförvaltningsverket förordnat är tillräcklig för ersättandet av de skador, men och kostnader som kan
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orsakas ifall tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndets bestämmelser ändras.
Tillståndsförutsättningarna i enlighet med miljöskyddslagen
För inledandet av verksamheten föreligger ovan anförd grundad anledning
och inledandet av verksamheten trots att ändring sökts gör inte ändringssökandet onödigt, emedan förhållandena kan återställas i ursprungligt
skick genom att avlägsna anläggningens konstruktioner från området ifall
tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndets bestämmelser ändras. Den säkerhet som regionförvaltningsverket förordnat är tillräcklig för återställandet
av naturen ifall tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndets bestämmelser
ändras.
Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tills det att Södra Finlands regionförvaltningsverks
beslut nr 277/2013/2 har vunnit laga kraft.
Vasa förvaltningsdomstol kan förbjuda verkställigheten av detta beslut på
basis av 3 kap. 17 § vattenlagen och 101 a § miljöskyddslagen.

Besvarande av utlåtanden
Beträffande utlåtandena hänvisar regionförvaltningsverket till tillståndsbeslutet och dess motiveringar.
Tillämpade lagrum

3 kap. 16 § 3 mom. 11 kap. 20 § 2 mom., vattenlagen
101 § 2 mom. miljöskyddslagen.

HANDLÄGGNINGSAVGIFT
Handläggningsavgiften är 1 925 euro
Fakturan skickas separat senare från Statens servicecenter för ekonomioch personalförvaltning.
Avgiften bestäms enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2014 och 2015 (1092/2013). Enligt den avgiftstabell som
finns bifogad förordningen och dess punkt 3.1 skall om det är frågan om ett
ärende som handläggs gemensamt i enligt 39 § miljöskyddslagen tas i
handläggningsavgift ut en avgift enligt avgiftstabellen för miljötillstånd och
punkterna 1–5 i den och hälften av avgiften för tillstånd för vattenhushållning. Det är frågan om annat ärende enligt vattenlagen och annat miljötillståndsärende, för vilkas handläggning tas ut en avgift på 55 euro per timme. Handläggningen av detta ärende till den del det avser ärendet enligt
miljöskyddslagen är 30 timmar och till den del det avser ärendet enligt vattenlagen är 10 timmar.
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INFORMATION OM BESLUTET
Beslut
Lännenpuolen Lohi Ky
Kopia av beslutet
Gustavs kommun
Brändö kommun
Miljövårdsmyndigheten i Gustavs kommun
Miljövårdsmyndigheten i Brändö kommun
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland/ansvarsområdet miljö och naturresurser (elektroniskt)
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland/ Fiskerihushållningsgruppen (elektroniskt)
Trafikverkets farledsenhet kontoret i Åbo
Ålands landskapsregering
Finlands miljöcentral (elektroniskt)
Vasa Förvaltningsdomstol
Kungörelse på anslagstavlor
Informationen om beslutet offentliggörs på anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Södra Finland och beslutet kungörs på de officiella anslagstavlorna i Gustavs och Brändö kommuner.
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SÖKANDE AV ÄNDRING
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Bilaga

Besvärsanvisning

Birgitta Vauhkonen

Juha Helin

Ärendet har avgjorts av miljöråden Birgitta Vauhkonen (ordförande) och
Juha Helin (föredragande ledamot).
JH/sl

Bilaga
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet

Ändring i Södra Finlands regionförvaltningsverks beslut får sökas genom besvär hos
Vasa förvaltningsdomstol. Besvär över den avgift som tas ut för handläggningen av
ärendet anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvärstid

Tiden för anförande av besvär är trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs,
dock så att sagda dag inte räknas med. Besvärstiden utgår 14.4.2014.

Besvärsrätt

Besvär med anledning av beslutet kan anföras av dem vilkas rätt eller fördel saken kan
beröra, samt av registrerade föreningar eller stiftelser vilkas syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön inom det område som påverkas, av vederbörande kommuner, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommunala
miljövårdsmyndigheter och av andra myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvärsskriftens innehåll
I besvärsskriften, som riktas till Vasa förvaltningsdomstol, skall anges
- det beslut i vilket ändring söks
- ändringssökandens namn och hemkommun
- den postadress och det telefonnummer samt den eventuella e-postadress under
vilka ändringssökanden kan tillställas meddelanden i saken (om kontaktinformationen ändras skall Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 Vasa, e-postadress
vaasa.hao@oikeus.fi, underrättas)
- till vilka delar ändring söks i beslutet
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- de grunder på vilka ändring yrkas
- ändringssökandens, den lagliga företrädarens eller ombudets underskrift, om inte
besvärsskriften tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post)
Bilagor till besvärsskriften
Till besvärsskriften skall fogas
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten
- fullmakt för eventuellt ombud eller, om besväret tillställs elektroniskt, en utredning
över ombudets behörighet.
Hur besvärsskriften skall tillställas regionförvaltningsverket
Besvärsskriften med bilagor skall lämnas in till Södra Finlands regionförvaltningsverk. Besvärsskriften skall vara framme under tidsfristens sista dag före
tjänstetidens slut. Besvärsskriften med bilagor kan också sändas per post, telefax
eller e-post. En besvärsskrift som tillställs elektroniskt (per telefax eller e-post) skall
tillställas så att den finns till förfogande i den mottagande anordningen eller datasystemet under tidsfristens sista dag före tjänstetidens slut.
Södra Finlands regionförvaltningsverks kontaktinformation
besöksadress:
postadress:
telefon:
telefax:
e-post:
öppettid:
Rättegångsavgift

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
PB 110, 00521 Helsingfors
(växel) 0295 016 000
09 6150 0533
ymparistoluvat.etela@avi.fi
kl. 8 – 16.15

För behandlingen av ärendet vid Vasa förvaltningsdomstol tas av ändringssökanden
ut en rättegångsavgift på 97 euro. I lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer bestäms särskilt om vissa fall i vilka avgift
inte uppbärs.

