BRYTNING AV OMRÅDET FÖR AVFALLSCENTRAL I SKÖLDVIK, BORGÅ
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av Brytning
av området för avfallscentral i Sköldvik och tillkännager att konsekvensbeskrivningen är anhängiggjord (Lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med konsekvensbeskrivning
avses en utredning som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig
bedömning av deras miljökonsekvenser.
PROJEKTET
Östra Nylands Avfallsservice Ab planerar en ny avfallscentral i Sköldvik Borgå. Miljökonsekvenserna av avfallscentral har bedömts år 2004. För att en avfallscentral skall kunna anläggas på den
planerade platsen måste stenbrytning i berggrunden först ske.
Det projekt som granskas i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är brytning och marktäkt på
det område som är planerat för en avfallscentral. I bedömningen beaktas eventuella kumulativa miljökonsekvenser av avfallscentralens verksamhet.
Undersökta alternativ:
Altervativ 0 (ALT0): På avfallscentralområdet görs ingen brytning och avfallscentralen kommer
att placeras någon annanstans. Alternativa förläggninsplatser undersöktes i MKB av avfallshanteringscentralen år 2004.
Altervativ 1 (ALT1): Projektet genomförs planenligt. Den totala volymen av jord- och stenmaterial
som skall avlägsnas utgör cirka 1 970 000 m3 (teor. fast mått), varav ytjorden omfattar 440 000 m3
(teor. fast mått). Den mängd sten som skall brytas utgör cirka 1 530 000 m3 (teor. fast mått). På området skall brytas och krossas uppskattningsvis 200 000 –250 000 m3 teoretiskt fast mått sten per år
(ca 500 000 –625 000 t/a). Brytningområdets (täktområdets) totalareal är 34,0 ha.
PROJEKTANSVARIG
Östra Nylands Avfallsservice Ab
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensbeskrivningen är framlagd till påseende för allmänheten 22.10. – 20.12.2007 på
följande platser:
- Borgå stads miljövårdsbyrå, Biskopsgatan 38, Borgå
- Borgå stads huvudbibliotek, Prästgatan 20, Borgå
- Sibbo kommuns miljövårdsbyrå, Stora Byvägen 18, Nickby
- Sibbo huvudbibliotek, Norra skolvägen 2, Nickby
- Östra Nylands Avfallsservice Ab:s kontor, Ankaregatan 8, Borgå
- Internet: http://projektit.ristola.com/
Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i januari 2008 på Internet:
www.ymparisto.fi/uus.

Ytterligare uppgifter om projektet ges av Juha-Heikki Tanskanen tfn 020 737 7071 och Vesa
Heikkonen tfn 020 737 7076 på Östra Nylands Avfallsservice Ab och av miljökonsekvenser Joonas
Hokkanen på Ramboll Finland Oy, tfn 020 755 7216.
Tilläggsuppgifter om miljöbedömningsförfarandet ges av Satu Pääkkönen tfn 020 490 101 vid
Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten den 23 oktober 2007 kl 18.00 – 20.00 i Kulloon koulu,
Kulloviksvägen 17, Kullo.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 20 december 2007.
Adress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: kirjaamo.uus@ymparisto.fi

Helsingfors den 19 oktober 2007
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