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MKB-KUNGÖRELSE

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att bedömningsprogrammet
(MKB-programmet) för Vanda Energi Ab:s projekt för att utvidga avfallskraftverket är anhängigt (Lag
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning).
Vanda Energis avfallskraftverk stod klart år 2014 och nu planerar Vanda Energi en utbyggnad av
avfallskraftverket. Utbyggnaden är på samma tomt som den nuvarande anläggningen i korsningen
av Ring III och Borgåleden. Utbyggnaden är en del av företagets mål att senast år 2030 minska sina
koldioxidutsläpp till en tiondel av nivån år 2010 och att helt sluta använda stenkol inom energiproduktionen på 2020-talet. Projektet stöder också städerna Vandas och Helsingfors mål att vara kolneutrala senast år 2035. Vanda avfallskraftverk, som producerar el och värme, bränner varje år cirka
370 000 ton källsorterat avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Kraftverket producerar årligen
cirka hälften av all den fjärrvärme som Vanda behöver och cirka 30 % av Vandas årliga elbehov. Nu
planeras en utbyggnad av avfallskraftverket som skulle öka energiproduktionen och främja nyttobruket av avfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Utbyggnaden genomförs antingen genom att
öka kapaciteten i det nuvarande kraftverket eller genom en ny separat produktionsenhet.
I MKB-bedömningsprogrammet presenteras de olika alternativen att genomföra projektet.
MKB-bedömningsprogrammet är framlagd till påseende 15.11. - 14.12.2018 på följande platser:
Vanda stad, Västerkulla bibliotek, Orienterargränden 2, 01280 Vanda
Vanda stad, Kundservicen - Markanvändning, byggnad och miljö, Konvaljvägen 13, 01300 Vanda
www.miljo.fi/VandaavfallskraftverketMKB
Projektet presenteras för allmänheten onsdagen den 28 november kl 18.00 - 20.00 i avfallskraftverket på adressen Långmossvägen 10, 01200 Vanda.
Man kan parkera på avfallskraftverkets P-område.
Transport för allmänhet är ordnad med bussen. Rutten och tidtabell är:
 Håkansböle köpcentrum, kl 17.15
 Länsimäen koulu, kl 17.40
 Efter presentationen är transporten tillbaka samma rutt.
Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 14.12.2018.
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 utlåtande om bedömningsprogrammet och alla inlämnade åsikter och utlåtanden
publiceras på internet www.miljo.fi/VandaavfallskraftverketMKB efter det att MKB-utlåtande givits.
Helsingfors den 12 november 2018
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

