UUDELY/4320/2018

MKB-KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen) för YIT Industry Ltd:s projekt som gäller en tvådelad
utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen (väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad
är anhängigt (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning).
I projektområdets västra del (Grus-Malmgård) bryts grus och i den östra delen (Berg-Malmgård)
bryts berg i enlighet med gällande miljö- och marktäktstillstånd. Avsikten är att utvidga både grusoch bergtäkten inom projektet.
Stenmaterial från projektområdet levereras till asfalt- och betongstationer i sydöstra och södra Finland samt annat infrastrukturbyggande. Områdets bergmaterial är av hög kvalitet och används endast till förädlade produkter av högre klass, främst som järnvägsmakadam och råvara för asfaltmassor. I södra Finland finns endast några få bergområden där motsvarande stenmaterial är tillgängligt.
I MKB-beskrivningen presenteras de olika alternativen att genomföra projektet och konsekvenser
som har utretts under MKB-förfarandet.
Miljökonsekvensbeskrivningen för projektet har kungjorts 20.5–18.7.2019. Nu kungörs en kompletterad version av den tidigare kungjorda miljökonsekvensbeskrivningen.
Den kompletterade MKB-beskrivningen är framlagd till påseende 8.1. - 6.3.2020 på följande platser:
Lovisa stad, Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
Mörskom kommun, kommunhuset, Ämbetsvägen 5, 07600 Mörskom
www.miljo.fi/YITSuomiLovisaMalmgardMKB.
Åsikter och utlåtanden om den kompletterade konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen.
De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 6.3.2020.
Som hänvisningen: UUDELY/4320/2018. I sin motiverade slutsats kommer kontaktmyndigheten att
beakta även de åsikter och utlåtanden som inlämnats under den tidigare kungörelsen.
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/YITSuomiLovisaMalmgardMKB efter det att MKButlåtande givits.
Denna kungörelse har offentliggjorts den 8 januari 2020 och den ska vara till påseende tills den 6
mars 2020 på adressen www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset

Helsingfors den 2 januari 2020
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