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GA List AB .
~raIndusuigatan 6 •
372311tonneby
Tel.: 0457-260 25
Fax: 0457-120 71
Kontaktperson:
SigurdAndersson
Mitibarbete

Rretagetuppfyl.ler
gållaadekrav cti-

•

ligtmfijbskyddsiagen.
Fdretagetredovisarådigmiljörapport.
Företaget uppfyller föreskrifterna far
incernkontroll,
— Fdrentget a anslutet til REPA-registret AB.
— Fdretaget kälisorterar
Inveareringsdatafrån 1997.
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Miljtkleklarationen g1ler fdr en tdekmkad tråliscav byylad furu, raed dirneusionen12 x 56 mm fdr inornhusbruk.Profil - slåt, radie 3, golvlist (art ar 1871)
• och dtkrlist (art nr 1171).
Trkåvaran 3r fnru sidobrådersorterade
enligt Nordiskt cr3 och hyvlad entigt SS
23 28 11 samt thokrnålad enligt NCSS
0502,-Yoch SS 05 68 12.
Produktinnehåll,
kg/100 1pmlist
Furu fuktkvot 14%
35
Syrabikdandelack
0,75
Ftirpradeting
plastEtE+ stilband

W100lpm list
50

DrivrnePal
Virke

Fcrunivaraokornmerfrånsvanskakogsbruk. '/Imrct sågas och torka5dll en fuktkvot av ca 14% på sågverk.
Enligtsvenskaskagsvårdslagensl§sbll
s naden uthålligtger god
skogen skata$
awastning. samridigtsomdeo-, bi0108iSICA
mångfaldenWbehålls.
Ussfabriken
Vid tistfabriken til1verkaslistverk,paneleroch hyllorganom hyvlingoch profiiering. Allt trå$pin från produktionen
briketterasoch utnytrjasfdr yårmeenergi
intemt samt leveteras vårthe till kornmariens 31.rvlinnentit.Från fabrikens biobrånsleeldade panncencral sker utstiipp
av stoft,frbrnningsgarsom
koletioxid
ochkv3veoxider Koldioxidfrån tbrbrånning avbiobrd.nsIeingår i skogens krecstopp och er inget bictrag till v3xthusefkkten.
Talverkningengenereraringetprocessavloppsvatten.
Tickrnå1ad 11stmedfdr nes114pp
av Idsningsmedelsom renas en katalytisk tbrbr3MUngsviudareSwingthern
meden cenomsnittlig verkningsgrad på 90% fart
utsltipp til luft.
Ohårdadefargreseeroch tvåffektuuning
itcranytnds i produktionen.
Leveransfrån fabrik sker med lastbij.
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Fisrnyelsetrarråvara
produkten, 98%

Energlanväridningfrån råvaruproduktiori till falrdig predukt
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TUckmåladlist anvånds som golv list (art
List levererasi paket om 4 000 m Ustem- nr 1871) eller som denrlist (art nr 1171).
ballerad med 6 st sidobrkder (biprodukt), Produkten bör rumsacklimadseras fdre
15 m plast, 3 st truckströn som bandas montering och ska skyddasmot fukt samt
med 3 st stålband.
hanteras varsamt.
Skiitse1anvisning: Ustverken torkas
Innehållay ämnen enflgtCEMJs
medllittfuktadtrasa,A1lafdrekommande
Begränsnings- och OSB4ista
handrengödngsmedeluranlösningsmedcl
T3clonåtad flat innehåller, vad kiinr
kan anvåndas.
inga iirnnen upptagaa 1ovanstkade tsVad kånt r utgdr torra och rena tr3tor. hzen dokumenterad skacIlig rni1j15- produkter inga begrånsaingar rtirinomelies hålsopåverkall finnsför produkten.
husmiljön (2).
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litslåpp Ullvatten, gr100ipm list
< 0,1
COD
Idag = urtjitntatrdbaseradeprodukter611
<
0,1
BOD
stor del onahand vid avfallsstationer,dår
<
0,1
Totaikvåve
tr'lfralcdonenfilsas får att utnyttjas får
0
Totalfosfor
energiåndelnk.
Susp fbroreningar
Återauvåndning
listverk kan i princip återanvåndas vid Utslit tin mark,gllOolmnlist
skonsamdetnontering.
101
ASka
4
Slagg
115
Spillbark
MateriaLitervinnhig
139
Reca obehandlade listverk kan flisas och Fass avfall
1 313
anvt1ndassom4v:1ra dUexempelskivor. eivrigtavfall
2
En materialkervinning på 100% år måj- Farli,gtavfall
11.8.
Energiativtindnin&
M.1/100lpm
117
Biobrånsle
2
Olja
Unzikun trågodukter kan nyttjas som
1
Kolikoks
brånsle i Iknpliga fårbritnningsanliigg46
Diesel/cransport
ningar. T år kolcLioxidneutratt,d v
6
bidrarlatetill vitxchaseffeen. Genereha Bensin
1
Naturgas
utsl%ppsdatakaz inte anges då dessa år
Vattenkraft
40
beroendeavpannanläggning(1).Listverk
47
rned en Naltvot av 12% har ert vkrme- .Kårnkraft
260
Totalt:
vdrde på ca 18 IvUlkg,
Aska frie fårbrånning av obehandiad
list kan återfdras 11skogen och ingåi det Resursattag, kg/100 Ipru
naturligakretslopper.
Rundvirke
73
oljo
1,5
Kol
0,03
Deponering
0,02
Deponering åx inget alternativ och bör Naturgas
undvikas.
KozurnentarertIllutiljöprofIlen
100 lpm list har anyänts som allokerings• - •
bas får att fårdela energianvåndningoch
urslUppfrån fabriken.
Mi1jåprofgen gåller får 100 lprn
listvertç vi1ket motsvarar list fbr I miIjbproftlen ingår miljtpåverkan med
en lågenhet på 3 runi och ktik om ca 60 avseende på:
Inventeringen bbijar vid resursunag — data får skogsbruK dilvericningav sågad tråvitrapåsågverkin/kltrensPerter.
transportav virke till liarfabrik.
— ti1Jverkningsprocessea,
— transportav lack till listfabrik med bil..
Insatsmaterial år inte inventerade bakki
kaljan. Övrijainsatsmarerialvid tinverkning (putsband, mindre mångder oljor;
spackel) år sruå och dårair fårsurnbara
fråntailjösynpunkr..
MetodikVidinventerimenfinnsbeskriveu i (3). Översikrlig informationorn inventeringsdata finns i referens (5).
Energiutvinning

•
GA List miliöPelicy
arbetar med massivt trtt från
vålskötza skogar i Sverige och FInland.
Enrennattrprodukd
Der år fåretagetsstravan.aervefksamheren skall he så liten iniljöpåverkan som
miligt
—Dårtbr renar vi alla lbsningsrnedelsutsläpp i en karalysatoranlliggning.
—Dårför anvinds vårs biprodukter, kutterspånoch sågspån,som brånsleoch vårmer upp industrieroch bosråder i Ronneby kommun tn ti platser. Ca3 000 kinn
eldningsoIjaersåttshårigenom med fbretagets miljåvånliga brånale.
Dårfår år v sparsatama med fbrpackningar. GA-List år anslutet
gistret, som ser tLUatt riksackande insaralingssystem för fårpackningar byggs
upp.
—Dhrfbr arbetax vi ofbrzutet vidarepå
arr dllverka Ilster och paneler 1
Våra kunder fårstår detta —ett produkt från GA-List år 1ij med en ren
nattirruodukt."
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(1) Erkenntnisse zur Schartstoffbildung
bei der ,Verbrennungvon Holz und
Spanplatten WKI Bericht Nr. 26.
(2) VtderSng spihålsoeffekter av flyktiga åmnen från trå och tråprodukzer
—grånsdragningoch inventering,Engltmd, F. Trkek, Rapport P 9510036,
(3) Methodology for Environnsenral
Asseisment of WoodBased Products.
Erlandsson, 1v1.TrStek, Rapporr
I 9608070, 1996.
(4) Vad lupehåller en mi1j6deklaration,
Erlandsson, M. Tr5itekRapport
P 9607058, 1996.
(5) Bakgrundsdatafår dliverkning av Iist
obehandlad och tackmålart 12 x 56
mm. Sterner, M. Tråtek Rapport
1- 9806045.

MiljOdekterationensutformning har arbemts fram i ett nordiskt FoLt-projekt—Nordic Wood.,FoUinede1 har erlatlics
från NUTF-K.Derma n'tiliMeklaration bar sammansallts (1998-09-30) av Margareta Sterner, Trittek 036-30 65 50.
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