UTVIDGNING AV SVINSTALLSVERKSAMHET, LAPPTRÄSK
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av utvidgning av
svinstallsverksamhet och tillkännager att konsekvensprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid
miljökonsekvensbedömning). Med bedömningsprogrammet avses ett program som den projektansvarige
gjort upp för behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTET
Målsättningen med projektet är att öka svinhushållningens volym och effektivitet för att upprätthålla
konkurrenskraften och säkerställa näringens kontinuitet för tre kreatursgårdar belägna i Lappträsk
kommun, Pockar by.
På gårdarna som är med i projektet utövas djurhållning. För närvarande fungerar en 1000 platsers gödsvinsstall på Pockar gård, på Granholmen en 2500 platsers gödsvinsstall och på Amerikan Porsas Oy en
800 platsers suggstall.
Om hela projektet genomförs skulle Pockar gård ha 4000 gödsvinplatser, Granholmen 5500
gödsvinsplatser och Amerikan Porsas Oy 3000 gödsvinsplatser och 2000 suggplatser.
Alternativ som skall granskas:
0-alternativet: Projektet genomförs inte
1-alternativet: Svinstallsutvidgningarna genomförs och den flytgödsel som uppkommer lagras i
flytgödselstäder och används som gödsel för åker.
2-alternativet: Svinstallsutvidningarna genomförs och den flytgödsel som uppkommer behandlas i en
biogasanläggning som skulle byggas bredvid Amerikan Porsas Oy.
PROJEKTANSVARIG
Amerikan Porsas Oy, Pockar gård, Granholmen
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 9.5. - 22.6.2006 på följande plats:
- Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A
Nylands miljöcentrals utlåtandet kommer att finnas till påseende i slutet av juli på Internet:
www.ymparisto.fi/uus
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Kaisa Suvilampi tfn (03) 414 1762 från Watrec Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av Satu Pääkkönen tfn. 020 490 101 från
Nylands miljöcentral.

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 16 maj 2006 kl 18.00 - 20.00 i
ungdomsföreningslokal Vasargård, Norrby (Vasarakylä), Nystugavägen 22.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands
miljöcentral och inlämnas senast den 22 juni 2006.
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