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MKB-KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) för NCC Industry Ab:s jordavstjälpningsplats i Borgnäs är anhängigt
(Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning).
NCC Industry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning,
krossning och lagring av stenmaterial. Det här förfarandet vid miljökonsekvensbedömning gäller en
jordavstjälpningsplats och avfallshanteringsverksamhet som ska anläggas på området. I MKB-förfarandet ingår också en planerad utvidgning av brytningen till Hongankallioområdet. Projektet är
beläget i västra delen av Borgnäs kommun norr om vägen Järvenpääntie i närheten av kommungränsen mellan Sibbo och Borgnäs. Till projektområdet kör man via vägarna Linsvedsvägen (146)
och Ukonojantie. Transporterna till projektområdet går från Träskändahållet i väster.
Verksamheten med en jordavstjälpningsplats ska enligt planerna inledas i slutet av stentäktsverksamheten och fortsätta efter att täktverksamheten upphört. Jordmaterial deponeras eventuellt på
området delvis samtidigt som stentäkt pågår. Planerade funktioner på området är:
• brytning och krossning på Hongankallioområdet
• mottagning, hantering och slutdeponering av överskottsjord och -sprängsten
• mottagning och behandling av betongavfall och hyggesavfall
• mottagning och slutdeponering av sulfidlera
I MKB-beskrivningen presenteras de olika alternativen att genomföra projektet och konsekvenser
som har utretts under MKB-förfarandet.
MKB-beskrivningen är framlagd till påseende 12.11.2018 - 10.1.2019 på följande platser:
Borgnäs kommun, kommunkansliet, Kirkkotie 176, 07170 Borgnäs
Sibbo kommun, Sockengårdens info, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo (Nickby)
Askola kommun, Byggnads- och miljöavdelning, Askolantie 28, 07500 Askola
www.miljo.fi/BorgnasjordavstjalpningsplatsMKB
Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 27 november 2018 klockan 18.00 - 20.00 i fullmäktigesalen i Borgnäs kommunhus, Kirkkotie 176, 07171 Borgnäs
Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 10.1.2019.
Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi
NTM-centralens motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen och alla inlämnade åsikter och
utlåtanden publiceras på internet: www.miljo.fi/BorgnasjordavstjalpningsplatsMKB efter det att motiverade slutsats om konsekvensbeskrivningen givits.

Helsingfors den 7 november 2018
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