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Verksamhet 

Ålands Skogsindustrier Ab 

Kyrkvägen 

Godby 

Ärende 

Ålands Skogsindustrier Ab, nedan Skogsindustrier, har lämnat en frivillig 

ansökan om revidering av miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13 som ÅMHM behandlar 

enligt 22 § landskapslag (2008:124) om miljöskydd, nedan miljöskyddslagen. 

Ansökan avser revidering av beslutet för utökad produktion där mängd råvara 

som förädlas ökar från nuvarande högsta mängd om 200 000 m3 per år till ny 

gräns om högst 350 000 m3 råvara per år. Miljötillståndet omfattar sågverk och 

massavedsproduktion dvs. såg, hyvling och flisning, virkestork, renseri-

anläggning, biprodukthantering (bränsle till biopannor) samt upplag för råvirke 

(stock) och sågprodukterna (flis, bark, sågspån, sågat virke mm.). Vidare 

behandlas sågprodukter även med tryckimpregnering och upplagring av 

impregnerat virke sker på området. Området har förstorats på fastigheten Näset 

R:Nr 24:1 i Godby, Finström och fått ny fastighetsbeteckning Rnr: 60-408-24-2. 

Beslut 

Miljötillstånd 

ÅMHM reviderar miljötillståndet endast till den del det avser villkor 5 för utökad 

produktion där mängd råvara som förädlas ökar från nuvarande högsta mängd om 

200 000 m3 per år till ny gräns om högst 350 000 m3 råvara per år. 

Verksamheterna utgör fortsättningsvis en träskyddsbehandlingsanläggning med 

impregnering tillsammans med sågverk och massavedsproduktion innefattande 

såg, hyvling och flisning, virkestork, renserianläggning, biproduktförmedling 

(bränsle till biopannor) samt upplag för råvirke (stock) och sågprodukterna (flis, 

bark, sågspån, sågat virke mm.) i enlighet med miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13 av 

den 12.06.2013. På samma område finns även en virkeshamn och en biopanna 

med eget miljötillstånd. Verksamheterna utförs på fastigheten Näset i Godby, 

Finström numera med fastighetsbeteckning 60-408-24-2. 

Miljötillstånd revideras med stöd av 17 § 1 mom. miljöskyddslagen. 
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Giltighet 

Detta tillstånd gäller tillsvidare. 

Tillståndsinnehavaren ska inkomma med en ansökan om granskning och 

revidering av tillståndsvillkor senast 30.08.2023.  

Ersättning 

ÅMHM har prövat frågan om ersättning enligt 7 kap. 8 § vattenlagen 

(1996:61) för landskapet Åland, nedan vattenlagen. Myndigheten konstaterar 

att nedanstående tillståndsvillkor och föreskrifter utgör sådant skydd att 

verksamheten inte kommer att orsaka sådan skada som ligger till grund för 

ersättning enligt 7 kap. 4 och 6 §§ i vattenlagen. 

Miljökonsekvensbedömning 

Sedan 1 september 2018 gäller en ny landskapslag (2018:31) om miljö-

konsekvensbedömning och miljöbedömning. ÅMHM har övervägt 

behovet av miljökonsekvensbedömning, MKB, i enlighet med 2 § i 

landskapsförordning (2018:33) om miljökonsekvensbedömning. Till 

underlag för detta beslut krävs inte en MKB. 

Villkor och föreskrifter 

Tillståndshavaren ska följa nedanstående villkor och föreskrifter utfärdade 

med stöd av 18, 24 och 26 §§ miljöskyddslagen: 

Allmänna villkor 

1. Skogsindustrier är ansvariga för att verksamheten inte förorsakar 

skada eller olägenhet för miljön. Företaget ska tillämpa bästa 

tillgängliga teknik som enligt gängse branschkriterier är ekonomiskt 

möjligt då verksamhet utförs enligt detta miljötillstånd. 

5 § miljöskyddslagen 

2. Tillståndshavaren ska utse en ansvarig person som har den kunskap 

som krävs för att övervaka samtliga arbetsmoment som utförs enligt 

detta miljötillstånd så att miljötillståndet följs. Tillståndshavaren ska 

till ÅMHM meddela personens namn och kontaktuppgifter och vid 

byte av ansvarig person uppdatera uppgifterna. 

7 § miljöskyddslagen 
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3. Området för verksamhet ska utmärkas tydligt samt skyddas med 

omgivande inhägnad för att förhindra att obehöriga personer kan 

beträda området och föranleda olyckor på området. 

Mot södra rågränsen ska företaget upprätthålla en 50 meter bred 

skogsremsa. 

24 § punkt e miljöskyddslagen 

4. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera, utreda och redovisa 

verksamhetens miljökonsekvenser vid avslutande av verksamheten. 

Meddelande om avveckling ska göras till ÅMHM som kan föreskriva 

om eventuella åtgärder i samband med avvecklingen samt vid behov 

pröva verksamheten om eventuell sanering med anledning av 

förorenad mark på området så kräver. 

24 § punkt d miljöskyddslagen, 28e § punkt 7 renhållningslagen 

Verksamhetsbegränsande villkor 

5. Med detta tillstånd får högst 350 000 m3/ år råvara förädlas på 

anläggningen. 

Mängden impregnerat virke som produceras årligen får högst uppgå 

till 5000 m3 i impregneringsanläggningen. 

24 § 2 mom. miljöskyddslagen 

6. Verksamheten får inte förorsaka en högre ekvivalent ljudnivå utomhus 

vid permanent- eller fritidsbostad, samlingslokal, vårdinrättning eller 

liknande verksamhet än följande frifältsvärden: 

• 55 dB LAeq dagtid mellan klockan 07.00-18.00 helgfri måndag till 

lördag 

• 50 dB LAeq kvällstid mellan klockan 18.00-22.00 samt söndag och 

helgdagar klockan 12.00-18.00 

• 45 dB LAeq övriga tider. 

24 § punkt e miljöskyddslagen 

7. Ifall företaget river eller flyttar byggnader, fasta anordningar eller 

större utrustning samt marksubstanser på området, måste företaget 

först särskilt utreda markens föroreningsgrad och arbetsprojektet 

beskrivas i en plan. Företaget ska därefter underrätta ÅMHM om 
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utredningens innehåll. Utförandet enligt planen ska godkännas av 

ÅMHM innan arbetet får utföras.  

26 § 4 mom. miljöskyddslagen 

Impregneringsanläggningens villkor 

8. Impregneringslinjen ska finnas i utrymme med gjuten grund och sockel 

som tätas så att kemikalieutsläpp inte kan ske.  

Fungerande ventilation och kemikalieförråd ska finnas i utrymmet. 

Kemikalieförrådet ska ha läckageskydd, skyddande ventilering, lås och 

säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas. I 

förrådet får inte finnas golvbrunnar. 

Lagertanken av stål ska stå på en tät yta med spillskydd så att spill och 

läckage kan uppsamlas vid behov. 

24 § punkt a miljöskyddslagen 

9. Logistiken från virke till färdig impregnerad produkt i lager bör vara 

sådan att dropp och spill inte riskerar att förorena mark på området. 

Vid behov måste företaget iordningställa en tät yta med lakvatten-

uppsamling vid lagringen. Lakvatten från en sådan yta får inte avledas 

ut i dike eller recipient (sjö) utan måste omhändertas i sluten tank och 

föras till en behörig mottagare. 

 24 § punkt a miljöskyddslagen, 4 kap. 7 § vattenlagen 

Villkor om utrustning, utsläpp och avfall 

10. Alla ytor där hantering och lager av virkesprodukter sker ska vara 

iordningställda, hårdgjorda (minst packat grus) och sakna växtlighet. 

Ytorna ska vara lätta att sköta, övervaka samt möjliga att sanera och 

iordningsställa vid olyckstillbud. 

24 § punkt c miljöskyddslagen 

11. Oljeavskiljare som finns på området eller om nya uppförs, ska klara 

det flöde som behövs för den normala verksamheten samt 

dimensioneras i enlighet med EU-standard EN 858. 

Företaget ska sköta och underhålla oljeavskiljare kontinuerligt så att 

de fyller sin funktion och har fungerande flöden, övervakning samt 

tillräcklig lagringskapacitet. 

24 § punkt e miljöskyddslagen 
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12. Oljor och petrokemiska produkter samt övriga kemikalier som 

förvaras inomhus ska hållas i separata utrymmen som har tillräckliga 

skydd för att hindra spridning till omgivningen vid normal hantering 

och olyckstillbud bl.a. läckageskydd, skyddande ventilering, lås och 

säkrat avlopp så att spill vid olyckor omgående kan omhändertas. Det 

får inte finnas golvbrunnar i ett lagerutrymme där olje- eller petro-

kemiska produkter förvaras om de inte leds till avloppslös 

uppsamlingsbrunn eller oljeavskiljare (om endast oljeprodukter finns i 

lagret) innan utlopp. 

24 § punkt b miljöskyddslagen, 28e § punkt 2 och 3 renhållningslagen 

13. Förvaring av oljor och kemikalier som sker utomhus ska ske i 

lämpliga behållare som står på täta ytor med spillskydd. Behållarna 

ska skyddas från nederbörd och sönderfrysning (regnskydd eller tak 

samt vindskydd). 

Eventuellt spill och andra läckage ska omedelbart åtgärdas. Utrustning 

för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt för att 

snabbt kunna begränsa följderna av olje- eller kemikalieutsläpp på 

land eller i vatten. 

Vid uppställning av förvaringskärl och behållare utomhus ska 

påkörningsskydd alltid finnas om risk för påkörning föreligger. 

Förvaringskärl ska vara stadigt uppställda och placeras i ställ, på pall 

eller liknande, inte direkt på underlaget på grund av korrosionsrisk. 

24 § punkt e miljöskyddslagen 

14. Allt olje- och kemikalieavfall och övrigt avfall från verksamheter på 

området ska samlas upp och förvaras i för ändamålet avsedda 

behållare. Behållare ska vara täta och förvaras övertäckt. Avfalls-

behållaren ska skyltas/märkas med tillräcklig information om 

avfallstypen och förvaras på en eller flera utmärkta platser 

(miljöstation/förråd) som är avskilda från övrig verksamhet. 

Farligt avfall ska hållas separat från annat avfall och olika typer av 

farligt avfall inte blandas sinsemellan för en miljömässigt säker 

avfallshantering. Den totala lagringstiden av ett visst avfall får inte 

överstiga 1 år före företaget ser till att vidaretransport till annan 

slutmottagare sker. 
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Företaget ska lämna avfall till en godkänd mottagare som har tillstånd 

eller har granskats, ifall avfallet inte tas emot vid någon mottagare 

måste detta omedelbart anmälas till ÅMHM. Anmälan ska innehålla 

uppgifter om typ och mängd av det avfall som inte tagits emot. 

24 § punkt b miljöskyddslagen, 8 § punkt b, c renhållningslagen, 4 kap. 7 § 1-2 mom. 

vattenlagen 

Villkor om drift och olyckor 

15. Olyckor där olja eller kemikalier läcker ut i omgivningen ska 

omedelbart rapporteras till ÅMHM. Om misstanke uppkommer att 

omgivningen förorenas av oavsiktliga utsläpp från en anläggning, 

utrustning eller lager ska företaget underrätta ÅMHM och vidta 

åtgärder för att avhjälpa miljöföroreningen i samråd med ÅMHM. 

24 § punkt b, c och e miljöskyddslagen, 8a § och 28e punkt 3 renhållningslagen, 4 kap. 7 § 

vattenlagen 

16. Skötsel- och driftinstruktioner samt skyddsutrustning ska finnas för 

verksamheten. Personalen ska dessutom ha tillräcklig kunskap om 

risker vid hantering av oljeprodukter, kemikalier och avfall vid 

anläggningen och vilka åtgärder, rapportering och skyddsplan som ska 

vidtas vid olyckshändelser. 

26 § 1 mom. miljöskyddslagen, 28e § punkt 3 renhållningslagen 

17. Företaget ska föra driftjournal över verksamheten. Journalen ska 

innehålla redovisning av verksamhetens omfattning och miljöpåverkan 

och innehålla uppgifter om: 

• Typ och mängd av olja, andra petrokemiska produkter och alla 

kemikalier i lager 

• Avfallstyper och -mängd som uppstår i verksamheten samt 

mottagare 

• Verksamhetens vatten-, olje- och energiförbrukning 

• Kontroll av impregneringslinjen med skyddsbassäng och sluten brunn 

ska utföras minst en gång per år och dokumenteras  

• Förbättrings- och effektiviseringsåtgärder som utförts 

• Redovisning av eventuella olyckstillbud samt hur de åtgärdats 

 

Driftjournalen ska förvaras i verksamheten i 10 år och uppvisas för 

ÅMHM vid inspektioner. 

26 § miljöskyddslagen, 28e § punkt 6 och 28l § renhållningslagen 
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Beslutets motiveringar 

Revidering av miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13 

Motiveringar för beslut om revidering av villkor 5 

Skogsindustrier har ansökt om att få öka sin förädlingsvolym från 200 000 

m3 till 350 000 m3 per år vid befintlig anläggning med sågverk, massaveds 

och flisproduktion samt en impregneringsanläggning. Verksamheten har ett 

giltigt miljötillstånd genom beslut ÅMH-Pn 10/13 av den 12.06.2013 och 

behöver således endast revidera avseende villkor 5 i detta miljötillstånd.  

 

Platsen för verksamheten följer av tidigare beslut dock så att en fastighet i 

anslutning, norr om Skogsindustriers fastighet Näset 60-408-24-1 i Godby 

Finström, har inköpts 2019 och genom förrättning införlivats och bildat en 

hel fastighet med fastighetsbeteckningen R:Nr 60-408-24-2. Den inköpta 

fastigheten är i gällande generalplan klassad som jord- och skogsbruksmark 

och företaget har anhållit hos kommunen om att få klassificera även detta 

område till industriområde. ÅMHM konstaterar att företaget har planerat för 

nya skyddszoner och avser att bedriva industriverksamhet på området först 

då kommunen beslutat om en ny generalplan med ändrad markanvändning 

för området. ÅMHM kan besluta om förläggning till plats som är lämplig. 

Den produktionsökning som revideringen av miljötillståndet gäller medför 

inte en ökning av risken för negativ miljöpåverkan på det nya området och 

verksamheten i övrigt är redan förlagd till den fastighet som införlivats med 

den inköpta fastigheten. En ökning av förädlingsvolym ska ske inom ramen 

för den befintliga anläggningen utan att utöka verksamhetsområdet. Ny 

verksamhet på den nya delen av fastigheten kräver att ny miljöprövning sker 

för eventuella förändringar, utökad verksamhet eller nya enheter.  

 

Den utökade förädlingsvolymen leder till att elförbrukningen ökar till ca 

4900 MWh vid full produktion från tidigare högst ca 2700 MWh per år. 

Vidare ökar värmeförbrukningen med ca 40 % som tas ur den egna nya 5 

MW biopannan. Även vattenförbrukningen uppskattas öka med ca 30 % från 

3700 kbm per år till ca 4800 kbm i impregneringsanläggningen, i 

virkestorkarna samt i fjärrvärmeproduktionen. Sålunda kan den utökade 

produktionen ske inom nuvarande förutsättningar och uppfyller kraven för 

tillstånd enligt miljöskyddslagens allmänna bestämmelser i 4, 5, 6 och 7 §§. 
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Motiveringar från beslut om miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13 

ÅMHM har bedömt verksamheterna samt granskat förutsättningarna för 

beviljande av tillstånd. ÅMHM konstaterar att då tillståndsinnehavaren vid 

utförandet av verksamheterna iakttar de villkor som föreskrivs, kommer 

verksamheterna inte leda till sådan negativ miljöpåverkan som anges i 3 § 

punkterna a-g i miljöskyddslagen. ÅMHM beviljar tillstånd med stöd av 17 

§ miljöskyddslagen då verksamheterna följer denna lag och den lagstiftning 

som anges i 10 § miljöskyddslagen. 

Myndigheten konstaterar att verksamhetsutövaren har påvisat tillräcklig 

kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt. ÅMHM 

konstaterar vidare att företaget uppfyller kravet om verksamhetens 

organisation enligt 7 § miljöskyddslagen. 

Ändrad lagstiftning sedan det tidigare tillståndet beviljades stipulerar att ett 

miljötillstånd ska beviljas tillsvidare i enlighet med 18 § miljöskyddslagen 

samt att en tid kan bestämmas inom vilken ansökan om revidering ska 

lämnas till ÅMHM. 

För att i enlighet med de allmänna kravbestämmelserna uppnå tillräckligt 

miljöskydd och förebygga olägenhet för människors hälsa åläggs 

tillståndsinnehavaren nödvändiga villkor om miljöhänsyn, vilka utformas 

under egna kapitel för allmänt, verksamhetsbegränsningar, 

impregneringsanläggningen, utrustning och utsläpp samt avfall, olyckor och 

egenkontroll. Villkoren föreskrivs i huvudsak enligt miljöskyddslagens 24 

och 26 §§, 4 kap. 7 § vattenlagen (1996:61) och 28e § renhållningslagen 

(1981:3) samt enskilda kravbestämmelser. 

Detaljerade innehållsmotiveringar 

I beslutet ställs villkor om begränsning av mängden råvara som får användas 

samt mängden impregnerat virke som får produceras på anläggningen. Dessa 

begränsningar avser främst en bedömningsgrund för verksamhetens storlek och 

därmed miljöbelastning som behövs även för framtida övervakning och 

avgörande avseende verksamhetens omfattning. Villkoret ställs med stöd av 24 

§ 2 momentet i miljöskyddslagen. 

 

Verksamhetsutövaren avser att begränsa olägenhet i form av buller från 

verksamheterna genom att arbete främst kommer att ske under vardagar kl. 7-18, 
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vilket inte utgör särskilt störningskänslig tidpunkt under dygnet. Verksamheten 

har tidigare haft liknande villkor om bullerbegränsning dock så att ÅMHM 

skärpt regleringen avseende tiden på söndagar och helgdagar då ljudnivån 50 dB 

LAeq gäller. Ändamålet med verksamheten kan uppnås trots bullerbegränsningen 

enligt 4 § miljöskyddslagen och skärpningen innebär i praktiken inte en 

begränsning av verksamheten då verksamheten kan styras till andra tidpunkter. 

 

Utsläpp från olja och kemikalier måste förhindras i möjligaste mån för att 

skydda miljön på området och i verksamhetens omgivning. Lätt flyktiga 

bränslen dunstar visserligen snabbt och den tyngre hydraul- och brännoljan löser 

sig svårligen i vatten men aktsamhet i verksamheten behöver iakttas. Spridning 

av oljeförorening från spill med förorenat vatten kan ske när yt-, regn- och 

smältvatten som rinner bort från området eller om olyckor och spill sker i 

verksamheten. ÅMHM har därför reglerat i villkor att alla ytor där hantering och 

lager av virkesprodukter sker ska vara iordningsställda, hårdgjorda med minst 

packat grus och sakna växtlighet. Därtill ska de skötas, övervakas och saneras 

vid spill och olyckstillbud vilket utgör ett minimum av försiktighet som 

företaget ska vidta för att undvika förorening av mark i enlighet med 5 § 

miljöskyddslagen.  

 

Kraven på både lagringsplatsen och logistiken för den impregnerade 

virkesprodukten är högre eftersom belastningen på miljön riskerar att bli större 

då kemikalierna som används är miljöfarliga. Även de krav på utformning av 

impregneringsutrymmet, ordnande av underlaget, uppsamlingsbrunnar och 

läckageskydd enligt ansökan och villkor i tillståndet utgör en miniminivå på 

skyddsåtgärder som kan krävas enligt 24 § punkt a i miljöskyddslagen samt 4 

kap. 7 § vattenlagen. 

 

Vidare ställs krav på utformning och skötsel av oljeavskiljare samt att utrustning 

för uppsamling av spill eller läckage ska finnas tillgängligt. Dessutom ska 

förvaringskärl och behållare utomhus förses med påkörningsskydd och 

regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av platser för förvaringskärl och 

behållare utomhus. Droppskydd och spilluppsamlingstråg eller liknande 

anordningar ska finnas på alla ställen där spill eller läckage kan förväntas för att 

minimera spridning av oljeförorening. Kraven utgör sådan allmän miljöhänsyn 

som rimligen kan krävas utan att åtgärderna kan anses oskäliga liksom 4 § i 

miljöskyddslagen anger.  
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Tillräckliga skyddsåtgärder krävs vid all förvaring av oljor och kemikalier som 

sker både utomhus och inomhus i verksamheterna. Specifika skyddsåtgärder ställs 

i villkoren som bland annat skydd mot nederbörd och sönderfrysning av 

behållare, krav på underlag som skiljer behållare från direkt markkontakt samt 

olika typer av läckageskydd inomhus vilka följer de planer som företaget 

framställt för ÅMHM. Med stöd av 4 kap. 7 § vattenlagen respektive 4 § i 

miljöskyddslagen har ÅMHM konstaterat att skyddsåtgärderna utgör sådana som 

skäligen kan fodras för att förebygga eller avhjälpa risk för försämring av 

vattenkvalitet samt förebygga och begränsa den negativ miljöpåverkan som 

verksamheten riskerar att medföra. 

 

Enligt miljöskyddslagens 24 § punkt b kan prövningsmyndigheten besluta om 

villkor rörande avfallshantering samt förebyggande och begränsning av avfall 

och av avfallets skadliga verkningar. Vid hantering av avfall som uppkommer i 

verksamheten ska enligt 3b § landskapslag (1981:3) om renhållning beaktas 

prioritetsordningen förebyggande, förberedelse för återanvändning, material-

återvinning, annan återvinning t.ex. till energi samt bortskaffande. Olika typer 

av avfall ska insamlas, sorteras och hållas avskilda från varandra i alla skeden av 

hanteringen, i den mån det är nödvändigt för att förebygga hälso- och 

miljörisker samt ordna avfallshanteringen på ett ändamålsenligt sätt enligt 8c § 

renhållningslagen. Vidare ska enligt samma lag allt avfall separeras och 

återvinnas om det är tekniskt möjligt. Enligt 8 d § får olika typer av farligt avfall 

inte spädas ut eller blandas sinsemellan eller med annat avfall eller andra ämnen, 

utom i det fall det är nödvändigt för återvinning eller bortskaffande av avfallet 

och det kan göras utan att orsaka skada eller fara för människors hälsa eller 

miljön. I villkor 14 regleras det avfall som uppkommer i verksamheten i enlighet 

med renhållningslagens krav. 

 

Med stöd av 26 § i miljöskyddslagen kan ÅMHM besluta om sådana föreskrifter 

om egenkontroll och redovisning av verksamhetens utsläpp, avfall och avfalls-

hantering, drift, miljöpåverkan som krävs för utövande av tillsyn samt av 

miljöns tillstånd efter avslutad verksamhet. I beslutet har ÅMHM givit villkor 

om att skötsel- och driftsinstruktioner ska finnas vid anläggningen tillsammans 

med skyddsutrustning samt att en driftsjournal av viss omfattning ska föras i den 

kontinuerliga driften med stöd av paragrafen. Slutligen finner myndigheten att 

det finns ett behov av tillfälliga planer för egenkontroll i de fall omfattande 

förändringar görs på området såsom rivning och flytt av byggnader, anordningar 
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och större utrustningar samt om företaget flyttar marksubstanser som riskerar att 

vara förorenade på eller från området, vilket föreskrivs i villkor 7. 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs avgift i enlighet med 3 § i Ålands landskaps-

regeringsbeslut (2018:99) om taxa för ÅMHM, då verksamheten finns i 

avgiftstabell 1.  

 

Skogsindustri punkt 13 (MG-nivå)   2080 € 

Annonskostnad, delgivning ansökan    354,14 €  

Totalt*     2434,14 € 

*Annonskostnad för delgivning av beslutet tillkommer. 

Besvär 

Besvärsanvisning bifogas. 

 

 

Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

 

 

 

Ordförande Ulrika Sandell-Boman Erica Sjöström 

Prövningsnämnden  Miljöskyddsinspektör 

Beslutande   Föredragande 

 

Bilagor 

1. Ärendehantering 

2. Besvärsanvisning  
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Ärendehantering 

Ansökan 

Ålands Skogsindustrier Ab har gm vd Anders Mattsson ansökt om revidering av 

miljötillstånd ÅMH-Pn 10/13. Ansökan avser revidering av beslutet för utökad 

produktion där mängd råvara som förädlas ökar från nuvarande högsta mängd om 

200 000 m3 per år till ny gräns om högst 350 000 m3 råvara per år. Området har 

förstorats på fastigheten Näset R:Nr 24:1 i Godby, Finström och fått ny 

fastighetsbeteckning R:Nr 60-408-24-2.  

Ansökan inkom 23.04.20 och har kompletterats 10.08.2020, 18.08.2020, 

19.08.2020 samt 02.09.2020. 

Delgivning av ansökan 

Ansökan delgavs offentligt under tiden 10 september - 1 oktober 2020 på 

ÅMHM:s anslagstavla. Delgivning gjordes också genom annons i tidningen Åland 

10.09.2020. I delgivningen framgick att vem som helst hade rätt att skriftligen 

yttra sig över ansökan inom ovan nämnda tid. 

Yttranden 

Inte några yttranden har inkommit under tiden för offentlig delgivning. 

Utlåtanden 

ÅMHM har inte begärt utlåtanden.  

Bemötande 

Övriga sådana handlingar som föranleder bemötande har inte inkommit. 

Delgivning av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet delges 

offentligt på ÅMHM:s anslagstavla och en kopia av beslutet finns under denna tid 

framlagd för allmänheten på ÅMHM:s kansli. Beslutet finns även tillgängligt på 

internet på ÅMHM:s hemsida, www.amhm.ax. I delgivningen framgår att 

sakägare kan anföra besvär över beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 


