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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 65 

Anhållan om arrendering av allmänt vattenområde för 

förankring av fiskodlingsanläggning  

ÅLR 2018/1503 

119 S4 

Brändö Lax Ab anhöll 15.2.2018 om tillstånd till nyttjanderätt på allmänt 

vattenområde för att bedriva fiskodlingsverksamhet. Enligt anhållan 

önskar Brändö Lax arrendera två vattenområden på 2 ha vardera inom 

Brändö kommuns område. Det ena området ligger ca 18 km norr om 

Enklinge väster om Hullberga, det andra området ca 8 km norr om Jurmo 

nära gränsen till riket/Gustavs kommun. Brändö Lax Ab önskar att 

anhållan bör gälla tillsvidare, eller minst omfatta den period för vilken ett 

eventuellt miljötillstånd utfärdas. 

 

Anhållan har beretts i enlighet med de principer och den process för 

beslut om rådighet på allmänna vatten som landskapsregeringen antog 

8.2.2018. Begäran om utlåtande har skickats ut såväl internt som externt.  

 

Landskapsregeringen konstaterar att Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) är behörig myndighet gällande 

miljötillstånd. Om odlingsvolymen är sådan att den kräver tillstånd är det 

således ÅMHM:s uppgift att bedöma de lagliga förutsättningarna för 

verksamheten. 

 

Samtidigt konstaterar landskapsregeringen att den slagit fast strategiska 

utvecklingsmål för en långsiktig hållbar utveckling. I detta ingår att allt 

vatten ska ha god kvalitet. För att uppnå detta specificeras att utsläppen 

ska begränsas i enlighet med lagstadgade krav, internationella 

förpliktelser och landskapsregeringens målformuleringar. Ett arbete 

pågår med att revidera vattenlagstiftningen med likartad målsättning.  

 

Det betyder att om någon önskar starta verksamhet någonstans på allmänt 

vatten bör, förutom den laglighetsprövning som ÅMHM genomför, en 

analys göras om den även är förenlig med internationella förpliktelser 

och med landskapsregeringens målsättningar för hållbar utveckling och 

god vattenkvalitet. 

 

Landskapsregeringen konstaterar vidare att det enligt vattenlagens 4 och 



 2 (2) 

5 kap. är envars skyldighet att se till att vattenfarlig verksamhet utövas på 

platser där minsta möjliga olägenhet för vattenmiljön uppstår. Ett slutligt 

ställningstagande om exakt placering måste därför föregås av en 

konsekvensbedömning, i vilket det ingår bedömningar av bästa möjliga 

placeringar. Landskapsregeringen konstaterar att det finns medel inom 

Havs- och fiskerifonden för uppgörande av en lokaliseringsplan för 

fiskodlingen, inklusive konsekvensbedömning av olika alternativa 

placeringar och storlekar på odlingsenheter. 

 

Beslut 

Landskapsregeringens grundinställning är att den är positiv till 

utveckling av ett hållbart vattenbruk på Åland. Landskapsregeringen 

beslutar därför att ett villkorat arrende beviljas.  

 

Arrendet förlängs under förutsättning att tillståndsmyndigheten ger 

tillstånd till verksamheten, och att en konsekvensbedömning visar att den 

tilltänkta fiskodlingsverksamheten inte medför betydande negativ 

påverkan på miljön och är förenlig med landskapsregeringens 

hållbarhetsmål.  

 

Arrendetiden begränsas till den tid ett eventuellt miljötillstånd utfärdas av 

tillståndsmyndigheten, dock som längst till 2030. Arrendets uppgörs av 

och storleken på arrendet bestäms av Fastighetsverket i enlighet med 

tidigare antaget principbeslut. 

 

Landskapsregeringen beslutar att ta fram en lokaliseringsplan inklusive 

konsekvensbedömning i samråd med fiskodlarna samt övriga berörda 

parter, myndigheter och instanser. I konsekvensbedömningen ska ingå 

bedömning av sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. 
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