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MKB-KUNGÖRELSE
Boliden Kokkola Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, ändring 267/1999) för utvidgningen av avstjälpningsplatsen för farligt avfall. I bedömningsbeskrivningen framförs uppgifter om projektet, projektets alternativ samt en uppskattning om deras miljökonsekvenser.
Avstjälpningsplatsen ligger på storindustriområdet i Yxpila på den norra sidan av det egentliga fabriksområdet. På området deponeras kombinerat avfall från Boliden Kokkola Oy:s process, vilket
huvudsakligen består av svavel och järn samt avfall som innehåller små mängder andra metaller.
På området kommer eventuellt också att deponeras annat metallhaltigt avfall som myndigheterna
har godkänt för slutdeponering på området.
ALTERNATIV SOM GRANSKAS I BEDÖMNINGEN
Alternativ 0
Avstjälpningsplatsen utvidgas inte på sin nuvarande plats, utan avfallet transporteras för slutförvaring på annat ställe.
Alternativ 1
Avstjälpningsplatsen utvidgas från sin nuvarande plats mot havsområdet mot väst och nordväst.
Havsområdet fylls ut med jord och deponeringen görs ovanför vattenytans nivå. Utvidgningens yta
är 40 ha. Med nuvarande avfallsmängder förlänger utvidgningen avfallsområdets drifttid med mer
än 40 år.
Alternativ 2a
Avstjälpningsplatsen utvidgas från sin nuvarande plats mot land, norrut, österut och mot nordost i
direkt närhet till den nuvarande deponin. Utvidgningens yta är 30 ha och gränsar till ett Natura
2000–område och ligger delvis i Harrbådans grundvattenområde. Med nuvarande avfallsmängder
förlänger utvidgningen avfallsområdets drifttid med mer än 30 år.
Alternativ 2b
Avstjälpningsplatsen utvidgas från sin nuvarande plats mot land, norrut, österut och mot nordost i
direkt närhet till den nuvarande deponin. Utvidgningens yta är 50 ha. Området gränsar till ett Natura 2000–område och ligger delvis i Harrbådans grundvattenområde. Med nuvarande avfallsmängder förlänger utvidgningen avfallsområdets drifttid med mer än 50 år.
Alternativ 3
Avstjälpningsplatsen höjs från vad som är tillåtet i det nuvarande miljötillståndet med ca 20 meter
+60 m (NN). Områdets areal blir inte större. Höjningen förlänger avfallsområdets drifttid med ca 15
år.
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BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda 10.11.2017–8.1.2018 på den officiella
anslagstavlan i Karleby stad (Salutorget 5, 67100 Karleby). Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen läggs också fram till påseende för allmänheten i Karleby stadsbibliotek (Storgatan 3, 67100
Karleby)
samt
publiceras
på
NTM-centralen
i
Södra
Österbottens
webbplats
www.miljo.fi/bolidenMKB.
ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden kan ges om bedömningsbeskrivningen senast 8.1.2018 kl. 16.15
per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller till adress: NTM-centralen
i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY. I utlåtandena och åsikterna uppges diarienummer
EPOELY/3728/2015.
NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsbeskrivningen inom två månader från att tiden som har reserverats för att ge utlåtande
och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsbeskrivningen.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Ett evenemang för allmänheten ordnas onsdagen 15.11.2017 kl. 18.00 på Villa Elba (Sandstrandsvägen 60, Karleby). Under evenemanget presenteras bedömningsbeskrivningen och det är
möjligt att diskutera med den projektansvarige, konsulten och representanten för kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet. Kaffeservering.
LISÄTIETOJA
Den projektansvarige: Boliden Kokkola Oy, Anja Lanteri, tfn 040 718 0831, fornamn.efternamn@boliden.com
MKB-konsulten:
Pöyry
Finland
Oy,
Kaisa
Vähänen,
010 334
9628,
fornamn.efternamn@poyry.com
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Karleby 9.11.2017
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