MKB-KUNGÖRELSE
Ab Stormossen Oy har tillställt Västra Finlands miljöcentral ett bedömningsprogram i enlighet
med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, ändring 458/2006)

Miljökonsekvensbedömning av
projekt för energiutvinning av avfall
Bedömningsprogrammet utgör den projektansvariges plan över vilka alternativ projektet har, vilka
miljökonsekvenser man har för avsikt att utreda och med hjälp av vilka metoder dessa utredningar
skall göras. Syftet med projektet är att hitta en lösning som är både miljöpolitiskt, tekniskt och ekonomiskt acceptabel för återvinning av energi från det avfall som för tillfället deponeras på avstjälpningsplatser i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten samt i södra
delen av Norra Österbotten samt eventuellt i övriga närområden för att uppnå den riksomfattande
avfallshanteringens mål.
Syftet med projektet är alltså att kunna återvinna energin i kommunalt och övrigt avfall som fjärrvärme och elektricitet på ett sätt som belastar miljön i så liten utsträckning som möjligt.
ALTERNATIV SOM SKALL BEDÖMAS
Nollalternativet innebär att projektet inte genomförs. I detta alternativ deponeras det avfall som ska
brännas till en början på avstjälpningsplatsen, men inom en viss tid transporteras fraktioner som ska
brännas till någon annan aktörs energiproduktionsanläggning.
I projektalternativet granskas placeringen av en avfallsförbränningsanläggning på Stormossens
område i Korsholm, vilken skulle tjäna alla landskap och områden som är med.
PROJEKTANSVARIG
Oy Stormossen Ab
Stormossenvägen 56
66 530 Kvevlax
Den projektansvariges uppgifter överförs till det samföretag som kommer att bildas av de regionala
avfallsbolagen när samföretaget har beredskap att sköta den projektansvariges uppgifter.
BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
Bedömningsprogrammet för bedömningen av projektets konsekvenser finns framlagt till påseende
19.11.2007-19.12.2007 på följande platser under deras öppethållningstider:
Korsholms kommun, den officiella anslagstavlan, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
Biblioteket i Korsholms kommun, Skolgatan 1, 65610 Korsholm
Vasa stad, den officiella anslagstavlan, den offentliga förvaltningens servicepunkt, Vasa huvudbibliotek,
Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa
Vasa stads miljöcentral, Senatgatan 1 B, 65100 Vasa
Ab Stormossen's kontor , Stormossenvägen 56, 66530 Kvevlax

Bedömningsprogrammet finns också till påseende på miljöcentralens webbsidor www.miljo.fi/lsu >
Miljövård > Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB, samt på Ab Stormossen Oy:s webbsidor
www.stormossen.fi.
MER INFORMATION
Om projektet och bedömningsprogrammet
Ab Stormossen Oy, Leif Åkers (06) 322 7220,
Stormossenvägen 56, 66530 Kvevlax
e-post: Leif.Akers@stormossen.fi
Ramboll Finland Oy, Joonas Hokkanen (020) 7557216
Terveystie 2, 15870 Hollola
e-post: Joonas.Hokkanen@ramboll.fi
Om MKB-förfarandet
Västra Finlands miljöcentral, Päiviö Tokola, 020 490 5600
Torggatan 40 B, 67100 Karleby
e-post: paivio.tokola@ymparisto.fi

FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga
ställningstaganden skickas senast 19.12.2007 till adress:
Västra Finlands miljöcentral
Skolhusgatan 19, PB 262, 65101 VASA
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Västra Finlands miljöcentral fungerar som kontaktmyndighet i anslutning till projektet. Miljöcentralens utlåtande läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet finns framlagt till påseende på samma platser som bedömningsprogrammet.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTE
Ett informations- och diskussionsmöte gällande projektets miljökonsekvensbedömning hålls för alla
intresserade tisdag 27.11.2007 med början kl. 18.00 i Botniahallen, adress Prästövägen 2, 65610
Korsholm. (Guidning vid huvudingången)
Karleby 18.11.2007
VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL

