
ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND BESLUT 
Strandgatan 25 
22 100 Mariehamn 
Tfn (018) 25127, fax (018) 16595 
Hemsida: www.mpn.aland.fi 
 

 Datum 
 24.02.2004 
 
 Ärendenummer 
  MPN-03-35 

Sökanden 

AB Skogen 
Kyrkvägen 26 
AX-22410 GODBY 

Ärende 

Ansökan om miljötillstånd för befintlig verksamhet på fastigheten RNr 24:1 ”Näset” i 
Godby, Finström omfattande sågverk, virkestork, renserianläggning jämte upplag för 
råvirke, stock, flis, bark och sågat virk. Ansökan har kommit till miljöprövnings-
nämnden den 26.06.2003. 
 
Grunden för sökande av miljötillstånd är 11 § landskapslagen om miljöskydd och miljö-
tillstånd (30/2001), 1 § och bilaga 1 punkt 2c) landskapsförordningen om miljöskydd 
och miljötillstånd (35/2001). 

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMNDS AVGÖRANDE 

Miljöprövningsnämnden beviljar enligt 2 och 11 §§ landskapslagen om miljöskydd och 
miljötillstånd (30/2001), med nedanstående villkor, AB Skogen miljötillstånd för 
fortsatt drift av befintlig anläggning belägen på fastigheten RNr 24:1 ”Näset” i Godby, 
Finström. 
 
Villkor för avfallshantering 
1) Avfallshanteringen vid anläggningen skall följa kommunal renhållningsplan 

vilken godkänts av landskapsstyrelsen enligt landskapslagen om renhållning 
(3/1981) samt skötas så att miljöförorening förhindras och sanitär olägenhet inte 
uppstår. 

 
Avfall och farligt avfall skall förvaras så att mark- och grundvattenförorening 
förhindras. Avfall och problemavfall får lämnas endast till en av myndigheterna 
godkänd mottagare. Statistik skall föras över typ och mängden uppkommet 
avfall inom företagets totala verksamhet och inlämnas årligen före utgången av 
mars månad till tillsynsmyndigheten, miljöbyrån vid Ålands landskapsstyrelse. 

 
2) Buller från verksamheten får som riktvärde inte överstiga följande nivåer 

utomhus vid bostäder: 
 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vardagar mellan kl. 07.00-18.00 
 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kvällar mellan kl. 18.00-22.00 
 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå sön- och helgdagar mellan kl. 07.00-

18.00 
 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå nattetid mellan kl. 22.00-07.00 
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 Dessa riktvärden är föreslagna av Svenska Naturvårdsverket. 
 
3) En 50 meter bred skogsremsa skall upprätthållas mot södra rågränsen. Detta 

villkor är i överensstämmelse med byggnadslov givet an Finströms kommun 
06.09.1993. 

 
4) Lagret av smörjolja, motorolja och hydraulolja skall stå på hårdgjord yta och 

finns brunnar skall dessa vara försedda med oljeavskiljare. 
 
5) Avfall kontaminerat av olja skall förvaras på hårdgjord yta med möjlighet att 

samla upp oljespill. 
 
6) En markbunden inhägnad med höjden 1.8 - 2.0 m skall uppföras runt området 

och ingången ska förses med bom eller liknande. Villkoret skall vara uppfyllt 
senast 01.01.2006. 

 
7) Detta tillstånd är ikraft t.o.m. 24.02.2014. En ny ansökan skall inlämnas till 

Ålands miljöprövningsnämnd före 24.08.2013 för att tillståndet skall fortsätta att 
gälla efter 24.02.2014 oberoende av om nytt beslut rörande villkoren erhållits 
eller inte. 

Beslutsmotivering 

Ålands miljöprövningsnämnd har granskat miljötillståndsansökan och utlåtanden som 
anförts i ärendet samt förutsättningarna för beviljande av tillstånd. I avgörandet har 
miljöprövningsnämnden även i övrigt beaktat vad som bestämts om skydd av allmänna 
och enskilda intressen. Utlåtanden har beaktats vid tillståndets avgörande och nedan i 
motiveringen. 
 
Miljöprövningsnämnden finner att den befintliga verksamheten och tillhörande 
underhålls- och förbättringsarbeten får utföras enligt tillståndet så att ändamålet med 
företaget och dess verksamhet nås med minsta skada och olägenhet för miljön utan att 
kostnaderna för dessa hänsyn medför att företaget och verksamheten omöjliggörs. 

BEHANDLING AV TILLSTÅNDSANSÖKAN 

Miljöberättelse 

Miljökonsekvensbedömning behöver inte uppgöras i detta ärende. Den information och 
utredning som enligt 5 § landskapsförordningen om miljöberättelser och miljö-
konsekvensbedömningar (10/2000) skall ingå i miljöberättelsen till detta beslut finns i 
beslutstexten. 

Kungörelse 

Ansökan kungjordes under tiden 12.11.2003 - 03.12.2003 vid Finströms kommuns och 
vid Ålands landskapsstyrelses registratorskontors anslagstavlor. 
 
Kungörelsen fanns införd i Nya Åland och Tidningen Åland. Alla kända sakägare 
delgavs kännedom om ansökan per brev. I kungörelsen och delgivningen framgick att 
envar hade rätt att skriftligen yttra sig över ansökan inom ovannämnda tid. 
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Yttranden 

Yttrande från Landskapsstyrelsen, inkom 26.11.2003 
Landskapsstyrelsen lämnar i egenskap av fastighetsägare skogsbyråns utlåtande, 
663N40. Detta utlåtande lyder: 
Förädlingsverksamheten har pågått sedan slutet av 1969-talet, först på ett intilliggande 
område, tillhörande landskapet Åland, samt senare på det nu aktuella området. 
 
Lagring av barrvirke medför alltid en stor risk för insektangrepp på angränsande 
växande skog. Insekterna lägger sina ägg i nyavverkat virke under svärmningen på 
våren. Skadorna uppstår främst då de nykläckta insekterna flyger upp i angränsande 
trädkronor och näringsgnager på sensommaren. Angreppen leder i första hand till 
tillväxtförluster på växande träd och i värsta fall till att de angripna träden blir så 
försvagade att de dör, indirekt genom sekundära svampangrepp. 
 
Skogsbruksbyrån har konstaterat relativt omfattande skador på landskapsstyrelsen 
tillhörande och angränsande skog, vilka företrädelsevis förorsakats av märgborre. 
Liknande skador kan även drabba andra intilliggande markägare. Landskapsstyrelsen 
har dock hittills inte bedömt skadorna så omfattande att åtgärder vidtagits gentemot 
verksamhetsutövarna. 
 
Det är dock inte rimligt att kräva att sökanden skall vidtaga sådana åtgärder att 
spridning av skogsskadeinsekter ej uppkommer, men sökanden bör uppmärksammas på 
problemet och eventuella ersättningskrav för skadad skog kan uppkomma.  

Utlåtanden 

Miljöprövningsnämnden har begärt utlåtande från Finströms kommun och Ålands 
landskapsstyrelse. Till miljöprövningsnämnden har följande utlåtande inkommit. 
 
Utlåtande från Finströms kommun, inkom 03.10.2003 
Kommunstyrelsen förordar bifall till ansökan om miljötillstånd. 

Förklaring 

Miljöprövningsnämnden har begärt förklaring av sökande. 

Sökandes förklaring, inkom 19.12.2003. 
AB Skogen har tagit del av de två inkomna utlåtandena i ärendet och framför följande: 
 
Med anledning av skogsbruksbyråns utlåtande nr 663 N40 framföres att en lönsam 
skötsel av företagets industriella verksamhet redan i sig ställer krav på kort lager-
hållningstid av all råvara, i detta fall rundvirke, på ifrågavarande industrianläggning.Ab 
Skogen eftersträvar således en snabb omsättning på lagret, både på råvarulagret och 
varulagret. Detta torde motverka den av skogsbruksbyrån beskrivna olägenheten. 

UNDERLAG FÖR BEDÖMNING AV ANSÖKAN 

Tillstånd och avtal rörande verksamheten 

Sökandes rätt till de erforderliga områdena 
AB Skogen arrenderar, genom legoavtal, fastigheten av Andelslaget Ålands 
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Skogsägarförbund. 
 
Tillstånd och avtal rörande byggnader och maskininstallationer 
Tillstånd finns från Finströms kommun att uppföra lagerlokaler och maskin-
installationer. Dessa tillstånd är sökta av och beviljade Andelslaget Ålands 
Skogsägarförbund eftersom AB Skogen då ägdes av Andelslaget Ålands 
Skogsägarförbund. Följande tillstånd finns: 
 
* Byggnadslov för flisbyggnad, sågverk, spånsilo och virkestork på Näset 5:67 i 

Godby, givet av Finströms kommun, 06.09.1993 
* Byggnadslov för nybyggnad av flishuggningsstation på Näset 5:67 i Godby, 

givet av Finströms kommun, 27.04.1994 
* Byggnadslov för sågverk och virkestork på Näset 5:67 i Godby, givet av 

Finströms kommun, 06.10.1998 
* Byggnadslov för nybyggnad av lagerhall på Persberg 1:2 i Godby, givet av 

Finströms kommun, 17.08.1999 

Verksamhetsbeskrivning 

AB Skogen förädlar årligen 200 000 m3 råvara och sysselsätter 20 personer inklusive 
entreprenörer. Anläggningen omfattar sågverk, virkestork, renserianläggning jämte 
upplag för råvirke, stock, flis, bark och sågat virke vilket delvis förvaras under tak i 
lagerhall. 
 
Råmaterialet för verksamheten utgörs av rundstock från den lokala marknaden jämte 
importerad rundstock som levereras via Andelslaget Ålands Skogsägarförbunds 
närliggande hamn. Produkterna utgörs av sågat virke och träflis och som biprodukter 
betraktas bark och sågspån. Biprodukterna avsätts som bränsle till biopannor. 
 
Produktionsvolymerna är enligt följande: 
Sågat virke    12.000  m3/år 
Träflis     450.000 m3/år 
Bark     40.000  m3/år 
 
Verksamheten har följande fasta installationer: 
* stocksorteringsanläggning 
* renserianläggning även kallad flistugg 
* såganläggning 
* virkestork 
* virkeslager utomhus med sågat virke på cirka 20.000 m2 
* virkeslager i hall med sågat virke på cirka 1.800 m2 
* flislager utomhus på cirka 6.000 m2 
* barklager utomhus på cirka 4.000 m2 
* kontor 
* verkstad 
 
Verksamheten förbrukar årligen cirka 6700 MWh värmeenergi och cirka 2100 MWh 
elenergi. Värmeenergin kommer huvudsakligen från den närliggande biopannan och 
elenergin från Ålands Vindenergi och Ålands Elandelslag. 
 
Olja och brännbara vätskor 
På området lagras och förbrukas oljebaserade produkter enligt följande tabell: 
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Typ Lager 
[liter] 

Förbrukning
[liter/år] 

brännolja 100 --* 
hydraulolja 200 200 
smörjfett 400 50 
transmissionsolja 400 100 
* brännoljan används i nödfall till ett litet reservelkraftverk. 

Platsen för verksamheten och miljöns tillstånd 

Områdets tillstånd och användbarhet 
Området för verksamheten är placerat i industrimiljö med naturen nära inpå. 
 
Buller, trafik och annan belastning på området 
Närliggande Andelslaget Ålands Skogsägarförbund bedriver hamnverksamhet i 
närheten vilket genererar buller. 

Verksamhetens verkningar på miljön, naturen och människors hälsa 

Utsläpp i vatten 
Utsläpp i vatten förekommer inte under normala omständigheter. Svart- och gråvatten 
samlas i en 10 m3 tank och hanteras av kommunen. 
 
Utsläpp i marken 
Maskiner och fordon med hydraulteknik förbrukar årligen cirka 200 liter hydraulolja 
som delvis hamnar i marken. 
 
Utsläpp i luften 
AB Skogen förbrukar energi till uppvärmning och virkestorkning. Denna energi 
kommer i huvudsakligen från en biopanna men periodvis från en oljepanna. Båda dessa 
pannor finns på området och ägs av Andelslaget Ålands Skogsägarförbund. Pannorna 
genererar luftförorening och omnämns här eftersom de ligger på området men det 
miljömässiga ansvaret ligger på ägaren. 
 
På området finns tre hjullastare och en brädgårdstruck som alla är dieseldrivna och 
förorenar luften med avgaser. 
 
Buller 
Bullermätningar har genomförts då anläggningen varit i full drift, varvid följande 
värden uppmätts: 
 
* På området intill kontorsutrymme:   79 dB 
* Vid närmaste granne:     50 dB 

Avfall 

Köks- och pappersavfall 
Köks- och kontorsavfall förvaras osorterat i soptunnor som töms av kommunens 
avfallshantering varannan vecka. 
 
Omslagsembalage och kartong hämtas av företaget Dan Mar i Mariehamn. 
 
Förorenat vatten 
Svart- och gråvatten lagras i en tank om 10 m3 som töms av kommunen. 
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Olja 
Spillolja förvaras i fat för återvinning. Tomfat och miljöfarliga kärl lämnas för 
återvinning till Ålands Problemavfall Ab. Cirka 200 liter olja och 300 liter oljetrasor tas 
årligen omhand som avfall. 
 
Metall 
Metallskrot samlas i flak och hämtas av Jägerströms Bilskrot AB. 

Kontroll av verksamheten 

AB Skogen har för sin anläggning utsett ansvariga personer för övervakning av 
anläggningens drift och miljörelaterade frågor. Den ansvarige personen är kontaktbar 
under hela dygnet och erhåller driftslarm via telefon. 

Tillämpade lagrum 

Landskapslag om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) 1, 2, 4, 11, 22-26 och 28 §§ 
Landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd 1 §, bilaga 1 punkt 2c) 
Landskapsförordning om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar  
(10/2000) 5 § 
Landskapslag om renhållning (3/1981) 

Avgift 

För detta tillståndsbeslut uppbärs en avgift på 1261 euro, 228.20 euro för annonsering i 
tidningen Nya Åland samt 322,08 euro för annonsering i tidningen Åland, totalt 
1811,28 euro. 

Kungörelse av beslut 

Tillståndsbeslutet sänds till sökanden med mottagningsbevis. Beslutet kungörs på 
Ålands landskapsstyrelses och Finströms kommuns anslagstavlor och en kopia av 
beslutet finns under denna tid framlagd för allmänheten på landskapsstyrelsens 
registratorskontor och på Finströms kommun. Beslutet finns även tillgängligt på Ålands 
miljöprövningsnämnds hemsida www.mpn.aland.fi. Alla kända sakägare delges 
kännedom om beslutet per brev. I kungörelsen framgår att sakägare kan anföra besvär 
över lagligheten av beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. 

Bilagor 

1. Karta 
2. Besvärsanvisning 

Underskrifter 

 
 
 
Lars Janlöv     Peter Bernekorn 
Ordförande     T.f. miljöhandläggare. 
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