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1 Inledning
1.1. Projektets utgångspunkter, målsättningar samt motiveringar
Kierto Ympäristöpalvelut Oy planerar att flytta verksamheten och höja avfallsbehandlingskapaciteten genom att flytta bolagets nuvarande verksamhet från Malax kommuns tätort till
Fågelbergets industriområde i Korsholms kommun. Den nya anläggningen möjliggör en
höjning av kapaciteten att behandla farligt avfall, något som inte är möjligt på det nuvarande
verksamhetsstället. Den planerade nya lokaliseringsplatsen är belägen invid Stormossens
avfallshanteringscentral och området är planlagt som avfallshanteringsområde.
I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att utföra sortering av styckegods av farligt
avfall, vari ingår bl.a. identifiering, förpackning och sortering av avfall, tömning av tunnor och
insamlingskärl, tömning av småkärl, sammanställning av sändningar, lagring av avfall samt
rengöring och underhåll av insamlingsutrustning. I sorteringen avskiljs från avfallet
förpackningar som klassificeras som sedvanligt avfall, som sänds till återvinning.
Avfallsfraktioner som sinsemellan är av samma slag förenas till större transportpartier och
sänds till olika slutbehandlingsanläggningar.
Anläggningen kommer att ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltigt
vatten, oljor, metallhaltiga syra- och alkaliska lösningar, lösningsmedelshaltigt vatten,
industriavloppsvatten och glykollösningar. Från olje-vattenblandningar avskiljs vattnet och av
den oljiga delen görs fraktioner som lämpar sig för regenerering samt återvinningsbränsle som
lämpar sig för bränning. Vattendelen samt vatten som avskilts från övriga vattenhaltiga
lösningar och renats med hjälp av ultrafiltrering leds via det kommunala avloppsreningsverket
ut i vattensystemet och det suspenderade materialet levereras till en slutförvaringsanläggning.
I bedömningen av miljökonsekvenserna granskas alternativ för genomförandet av projektet,
dvs. Korsholm-anläggningen samt dess konsekvenser på det sätt som förutsätts i MKB-lagen
och -förordningen. Dessutom ingår i granskningen såsom jämförelse alternativ, där projektet
lämnas ogenomfört (VE 0) eller där man i anläggningen förutom avfallsbehandlingsanläggningen utför upplösning av monoklorättiksyra i flingform till produktionskemikalie (VE
2).
Med hjälp av projektet främjar man återvinningen av avfall i Österbotten-regionen och även i
större utsträckning. Man kan återvinna material och energi ur farligt avfall samt genom att
korrekt kombinera likartade fraktioner kan man förbättra det brännbara avfallets energivärde.
Samtidigt minskar avfallets transportsträckor och utsläppen från transporterna minskar, när
det vatten som avfallet i vätskeform innehåller, inte i onödan transporteras långa sträckor till
avfallsbehandlingsanläggningar.
Kierto Ympäristöpalvelut Oy har i Träskända en motsvarande behandlingsanläggning för avfall
i vätskeform som den anläggning som i detta MKB-program planerats i Korsholm.
Cirkulär ekonomi Korsholm
Vasanejden har 2017–2019 haft ett tvåårigt projekt Cirkulär ekonomi Korsholm, vars
målsättning var att skapa en grund för ett kluster med cirkulär ekonomi i Vasanejden, att leta
efter ny och växande affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi för Vasanejden. Man hade som
mål att företag etablerar sin verksamhet på utvidgningen av Fågelbergets industriområde, där
Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning ska placeras.
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1.2 MKB-förfarandet för projektet
I bedömningen av miljökonsekvenserna granskas genomförandet av den anläggning för
behandling av farligt avfall som Kierto Ympäristöpalvelut Oy planerar samt dess konsekvenser
på det sätt som förutsätts i lagen (MKB-lagen, 252/2017) och förordningen (MKBförordningen, (277/2017) om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
Projektets miljökonsekvenser bör bedömas enligt MKB-lagen och -förordningen, eftersom det
enligt förteckningen över projekt i MKB-lagens bilaga 1 hänförs till punkten
"11) avfallshantering

a) avfallsbehandlingsanläggningar, där farligt avfall
– förbränns,
– behandlas kemiskt,
– behandlas biologiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 5 000 ton avfall per
år, eller
– deponeras på en avstjälpningsplats,
b) avfallsbehandlingsanläggningar, där annat än farligt avfall
– förbränns och där anläggningen är dimensionerad för minst 100 ton avfall per dygn,
– behandlas kemiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 100 ton avfall per dygn,
– behandlas biologiskt och där anläggningen är dimensionerad för minst 35 000 ton avfall per
år, eller
– deponeras på en avstjälpningsplats som är dimensionerad för minst 50 000 ton avfall om
året"
Syftet med bedömningen av miljökonsekvenserna är att skapa information om projektets
verkningar för människorna och miljön samt att öka medborgarnas tillgång till information och
möjligheter att delta. Bedömningen är en förutsättning för att miljötillstånd ska kunna beviljas
för projektet. Detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är ett program
för bedömning av miljökonsekvenserna, i vilket man beskriver projektet, dess alternativ samt
de utredningar som behövs för bedömning av projektets konsekvenser och arrangemangen
för förfarandet vid bedömningen. Det egentliga bedömningsarbetet utförs i enlighet med
bedömningsprogrammet och det utlåtande kontaktmyndigheten avger om det och resultaten
samlas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).

Bild 1.1. Projektets läge.
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1.3 Projektalternativ
De alternativ som behandlas i bedömningen av miljökonsekvenserna av Kierto
Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning för behandling av farligt avfall i Korsholm är VE0, VE1 och
VE2. I alternativ VE0 granskas konsekvenserna av att projektet lämnas ogenomfört. Kierto
Ympäristöpalveluts syfte är att placera anläggningen i Vasanejden, där det inte finns någon
anläggning av denna typ. Området invid Stormossens avfallshanteringscentral har ett bra läge
och är i detaljplanen planlagt som avfallshanteringsområde. Det finns inte några andra sådana
områden i Vasanejden. Med beaktande av verksamhetens natur och förläggningsplatsens
nuläge är det inte motiverat att framlägga ett flertal alternativ för genomförandet, varför man
i bedömningen av projektets miljökonsekvenser jämför VE0 och VE1. Dessutom bedöms
alternativ 2 (VE 2), i vilket ingår upplösning av monoklorättiksyra i flingform till
produktionskemikalie.

1.3.1

Alternativ 0, VE0
I alternativ VE0 genomförs inte projektet, och projektområdet får ingen ny verksamhet. I
miljökonsekvensbedömningen bedöms verkningarna av alternativ VE0 med samma
noggrannhet som de egentliga genomförandealternativen, för att den information som tagits
fram om miljökonsekvenserna ska vara opartisk och kommensurabel.

1.3.2

Alternativ 1, VE1
I alternativ 1 är anläggningen för behandling av farligt avfall belägen i Fågelbergets
industriområde i Korsholms kommun på adressen Stuverivägen 1-3, invid Stormossens
avfallshanteringscentral.
Projektområdet
är
belägget
på
fastigheten
27-1
(anläggningsområdet har ännu inte utbrutits officiellt). Projektområdets areal är ca 2,3 ha. Det
har planerats att verksamheten i huvudsak ska förläggas till hallar som byggs för
avfallsbehandling. Mängden avfall som ska behandlas är högst 81 000 t/a, varav det flytande
avfallets andel är ca 35 000 t/a.

1.3.3

Alternativ 2, VE2
Detsamma som alternativ 1, men i anläggningen gör man dessutom monoklorättiksyralösning
i vätskeform av torr produkt i flingform. Torr monoklorsyra lämnas till fabriken högst 10 000
ton om året och av den tillverkas högst 15 000 m3 vattenlösning. Det är fråga om
vidareförädling av produkten, inte behandling av avfallet.

2 Projektansvarig
Ansvarig för projektet är Kierto Ympäristöpalvelut Oy. Bolaget är ett 2009 grundat företag som
är specialiserat på återvinning av farligt avfall. Kierto Ympäristöpalvelut Oy har
verksamhetspunkter i Träskända, Malax och Kuusankoski. Bolaget är ansvarigt för
beredningen och genomförandet av projektet samt för utredningen av miljökonsekvenserna
av den planerade verksamheten.

3 Syftet med projektet och planeringssituationen
Kierto Ympäristöpalvelut Oy planerar en utvidgning av verksamheten och höjning av
behandlingskapaciteten på den avfallsbehandlingsanläggning som ska förläggas till
Vasanejden.
I industrin och tjänsteproduktionen uppstår det mycket farligt avfall i vätskeform av vilket man
ännu kan tillverka nya produkter samt lösningar, i vilka den största delen är vatten. I praktiken
transporterar man i huvudsak vatten när man transporterar avfall i vätskeform. På projektets
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anläggning kommer man att behandla avfallet så att den del vatten som avfallet innehåller
behandlas på anläggningen samt på det kommunala avloppsreningsverket så att det lämpar
sig för att släppas ut i vattensystemet. Från avfallet avskiljs den egentliga kemikaliedelen, av
vilket det framställs en sekundär produkt, som till slut transporteras till industrianläggningar
för att utnyttjas som energi eller material.
På Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning i Träskända är de avfallsbehandlingsprocesser
som är beskrivna i detta MKB-program i huvudsak redan i produktionsbruk.
Med hjälp av projektet främjar man återvinningen av avfall och den cirkulära ekonomin i
Österbottenregionen och även i vidare utsträckning. Man kan återvinna material och energi
ur farligt avfall och samtidigt minskar avfallets transportsträckor och utsläppen från
transporterna minskar, när det vatten som avfallet i vätskeform innehåller, inte i onödan
transporteras långa sträckor till avfallsbehandlingsanläggningar. Genom att korrekt kombinera
likartade fraktioner kan man förbättra det brännbara avfallets energivärde.
De viktigaste motiveringarna till avfallsbehandlingen är:





separation av avfallets beståndsdelar och vidarebehandling av vissa beståndsdelar
att minska transporterna
att minska den mängd avfall som destrueras genom bränning
att utnyttja avfall som material, gödselmedel eller energi

För den utvidgning av kapaciteten som Kierto Ympäristöpalvelut Oy planerar hittade man ett
för avfallsbehandling planlagt område i Korsholms kommun, invid Ab Stormossen Oy:s
avfallshanteringscentral. Den egentliga tekniska planeringen av området inleds parallellt med
processen för bedömning av miljökonsekvenserna och planerna preciseras i
konsekvensbeskrivningsskedet. Den beräknade tidpunkten för att inleda byggandet är år
2020.
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4 Projektbeskrivning
4.1. Läge
Fastigheten är belägen på utvidgningen av Fågelbergets industriområde i Korsholms kommun,
på ca 7 km avstånd från Vasa centrum, nära Vasa stads gräns. Fastighetens registernummer
kommer att vara 499-426-27-1 och adressen Stuverivägen 1-3. På fastighetens granntomter
verkar Ab Stormossen Oy: avfallshanteringscentral, Westenergy Oy Ab:s
avfallsbränningsanläggning och småindustriföretag. Projektområdets läge på grundkartan har
visats i bild 1 samt i detaljplanen i bild 4.2.

Bild 4.1. Projektområdets läge.

Bild 4.2. Anläggningen är belägen på det med rött utmärkta området (EJ-1).
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4.3 Beskrivning av den planerade verksamheten
4.3.1 Byggande
Byggandet inleds 2020 med markbyggnadsarbeten. Området beläggs med tät asfalt.
Avledningen av dagvattnen från området förutsätter noggrannare planering. Dagvattnen från
trafikeringsområdena samt områdena för lagring, behandling och lastning av avfall leds via
sandavskiljningsbrunnar och en oljeavskiljningsbrunn av klass I till det kommunala
dagvattenavloppet. Gårdsområdena är invallade. Bassängerna förses med stängningsmekanismer, så att eventuella kemikalieläckor inte kan sprida sig i omgivningen. För MKBbeskrivningen och ansökan om miljötillstånd kommer man att utarbeta ett noggrannare
utformningsförslag över de byggåtgärder som behövs.

Bild 4.3. Underlags-lay-out över anläggningsområdet. 1. Styckegodsterminal, 2. Hall för
behandling av fällningar, 3. Område för behållare för industrikemikalier och
monoklorättiksyra,
4.
Område
för
behållare
för
avfallskemikalier,
5. Fysikalisk-kemisk anläggning, 6. Lastningsområde för tankbilar, 7. Kontor. P =
parkeringsområde.

4.3.2 Det avfall som ska behandlas och avfallsmängderna
I anläggningen tar man emot avfall från olika håll i Finland. Det avfall som mottas och
behandlas uppstår huvudsakligen inom industrin, varvid avfallet exempelvis kan vara olika
slags processavfall från industrin. Det avfall som behandlas är styckegods eller vattenhaltigt
avfall i vätskeform såsom exempelvis lösningsmedelsavfall, bränslerester och slam från
avskiljningsbrunnar från industrin. Det avfall som tas emot och behandlas kan i fråga om sina
egenskaper vara klassificerat som farligt eller s.k. sedvanligt avfall, som inte har identifierade
riskegenskaper och inte innehåller ämnen som bör klassificeras som farliga. Med ett farligt
ämne avses en farlig kemikalie som definierats i 11 § kemikalielagen. De avfallsmaterial som
kommer att tas emot till anläggningen och deras mängder har beskrivits i tabell 4.1.
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Tabell 4.1. De största årliga mängderna avfall som anläggningen ska ta emot och de mängder
som lagras på en gång. Det finns aldrig ett maximalt lager av allt avfall samtidigt i lagret,
eftersom samma utrymmen och behållare används för lagring av många olika
avfallsfraktioner.

Industriellt avloppsvatten

06,07,12

Mängd som
ska
behandlas
t/år
30 000

Oljor och oljedestillat

05, 07, 13

8 000

500

Syror och alkalier och
oorganiska lösningar

06, 07,11

6 000

800

Fast brännbart avfall

07, 08

5 000

500

Fast oorganiskt avfall

11

20 000

2000

15, 20

10 000

400

Småpartier av farligt avfall

Ur alla
grupper

500

100

El- och elektronikskrot inkl.
lysrör, batterier och
ackumulatorer

20

1 500

200

81 000

5300

Avfallstyp

Blandat avfall från handeln
och industrin, plast och
produkter som inte uppfyller
uppställda krav

Avfall totalt

Exempel på
EWChuvudgrupp

Max.
engångslager

800

Anläggningen tar inte emot sprängämnen eller radioaktivt material.
De processkemikalier som används i avfallsbehandlingsverksamheten lagras inomhus. I
behandlingsprocesserna används som kemikalier bl.a. kalk (samt andra biprodukter från
industrin som lämpar sig för neutralisering), svavelsyra, natriumhydroxidlösning för pHreglering samt saltsyra för regenerering av jonbyte. Totalt används det högst 5 000 ton
processkemikalier om året, varav 4 500 ton neutraliseringsämnen. Avfall och kemikalier som
reagerar sinsemellan lagras åtskilt från varandra, varvid de i fall av läckage inte kan reagera
med varandra. Processkemikalierna åtskiljs från avfallet med märkningar och genom att lagra
dem separat i enlighet med lagringsplanen.

4.3.3 Avfallsbehandling
4.3.3.1 Mottagning och behandling av styckegods
Det avfall som kommer till avfallsbehandlingsanläggningen granskas okulärt redan på
avhämtningsplatsen, varvid man gör nödvändiga ändringar i transportdokumentet samt
antecknar avfallet för transporten. Farligt avfall hanteras, lagras och levereras som s.k.
styckegods. Med styckegods avses ämne, som är i vätskeform, pastaliknande eller fast och
transporteras i 1000 liters enskilda förpackningar och andra transportenheter, som är mindre
än så. Styckegodset transporteras med s.k. skåpbilar. På anläggningen lossas avfallet från
fordonet, vägs och sorteras fraktionsvis i enlighet med arbetsanvisningarna. Det sorterade
avfallet slås samman till större leveranspartier utgående från sina kemiska och fysikaliska
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egenskaper. De kan forslas som långtradartransporter till de slutbehandlingsanläggningar som
tar emot avfallet i fråga eller flyttas till egen behandling beroende på materialet.
Det inkomna avfallet sorteras och förpackas så snabbt som möjligt för vidareleverans eller
behandling. Sorteringen och förpackningen av avfallet görs i täckta utrymmen eller inomhus.
Lastning av avfall sker även utomhus. Till funktionerna hör bl.a. identifiering av avfall,
förpackning av lysrör, sortering av batterier, tömning, sortering av tunnor,
uppsamlingsbehållare och småkärl, sammanställning av sändningar, lagring av avfall och
rengöring och underhåll av insamlingsutrustningen. I sorteringen åtskiljer man från avfallet de
förpackningar som klassificeras som sedvanligt avfall såsom papp, metall och trä, som sänds
till återvinning.
4.3.3.2 Behandling av material som inte uppfyller uppställda krav och livsmedelsavfall
På anläggningen tas emot vanliga material som inte uppfyller uppställda krav (exempelvis
tillverkningsfel i en produkt) för destruering huvudsakligen från partiaffärernas logistiklager.
Dessa material sänds huvudsakligen till förbränning. Även importerade partier som ratats av
Tullen samt andra motsvarande enstaka produktpartier behandlas på anläggningen.
Det avfall som innehåller livsmedel är i huvudsak livsmedel som dragits bort ur handeln t.ex.
när datumet löpt ut eller kylkedjan brutits. De livsmedel som hamnar i anläggningen är
konsumentförpackade och de förpackas från styckegodstransporterna på utbytbara pallar
som är försedda med lock eller komprimeras i en press. Insamlingsutrustningen är tät, och
skadedjur kan inte komma in i den. Insamlingsutrustningen tvättas regelbundet. Avfallspartier
som innehåller livsmedel lagras på anläggningen i högst en vecka, typiskt 1-3 dagar.
Verksamheten är i huvudsak manuell sortering av avfallsmaterial som lämpar sig för
vidareleverans, sammanställning och ompackning.
Det animaliska avfall från handeln som tas emot på anläggningen kommer i huvudsak från
partiaffärerna och avfallet är i allmänhet biprodukter i kategori 3 enligt
biproduktsförordningen. Livsmedelsavfallet sänds efter sortering och lagring för
slutbehandling till de biogasanläggningar eller förbränningsanläggningar som tar emot det.
4.3.3.3 Mottagning av avfall i vätskeform
Det avfall som kommer med tankbil vägs med en fordonsvåg. Innan lasterna lossas försäkrar
man sig om att lastens innehåll svarar mot det som avtalats. Lasterna lossas alltid under
övervakning, varvid anläggningens egen personal är på plats förutom tankbilens chaufför.
Lossningsplattan är av betong och alla övriga gårdsområden är belagda med lämpligt tätt
material. Allt dagvatten från gården leds ut i avloppet via sand- och oljeavskiljare. På
anläggningen håller man fortgående på ett flertal ställen till hands absorptions- och
läckagebekämpningsutrustning. Dessutom kan avloppssystemet i fall av läckage stängas av
med en nödavstängningsventil. De anordningar som används för lossning av bilarna finns i en
egen byggnad/kur, som har en spillreservoar för eventuella läckage.
Lagring av avfall i vätskeform
Avfall i vätskeform lagras på behandlingsanläggningens gård i lagertankar på 20–200 m3, vilkas
användning följer säkerhetskraven. De vertikala tankarna finns i en tankgrupp i
spillreservoarer. Spillreservoarerna är gjutna i betong och de kan i fall av läckage hejda minst
lika mycket vätska som motsvarar den största tankens volym. Dimensioneringen 110 % av den
största tankens volym.
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Vid planeringen och byggandet av fastigheten beaktas de säkerhetsfaktorer som ansluter sig
till hanteringen av farligt avfall i vätskeform. Inomhusutrymmena är försedda med flera
mindre samlingsbrunnar, som i fall av läckage hejdar vätskan eller så förses tankarna med
spillreservoarer. Inomhusutrymmena är inte i kontakt med spillvattenavloppet, utan man är
tvungen att särskilt pumpa till avloppet allt avloppsvatten som avleds inifrån, varvid det inifrån
inte oförmärkt kan komma något framåt.
Avsändning av laster i vätskeform och lastning av laster
Efter behandlingen sänds de från avfaller avskilda fraktioner som ska
återvinnas/produktifieras till de anläggningar som återvinner dem. Lastningen av tankbilarna
sker på gården och i den iakttas utan undantag samma verksamhetsmodeller som i samband
med mottagning och lossning av laster.

4.4 Processkemikalier och lagringen av dem
4.4.1 Processkemikalier för behandlingen av avfall
De processkemikalier som används i avfallsbehandlingsverksamheten lagras inomhus samt i
produktbehållare, som är belägna i uppsamlingsbrunnar. I behandlingsprocesserna används
som kemikalier svavelsyra och natriumhydroxidlösning för pH-reglering samt saltsyra för
regenerering av jonbyte. Kalk och biprodukter som motsvarar kalk används för neutralisering
av syror.
I behandlingen av vatten kan det också behövas olika slags hjälpkemikalier, såsom
skumdämpare, flockulanter, järn- och aluminiumsalter samt oxiderande kemikalier.
Avfall och kemikalier som reagerar sinsemellan lagras åtskilt från varandra, varvid de i fall av
läckage inte kan reagera med varandra. Processkemikalierna och avfallet åtskiljs med
märkningar och genom att lagra dem separat i enlighet med lagringsplanen.

4.4.2 Kemikalier som används i produktion samt produkter som tillverkas
I behandlingen av industriavloppsvatten, syror, alkalier och annat flytande avfall används
kommersiella köpkemikalier samt sidoflöden från olika produktionsinrättningar, såsom
kalkdamm och olika slags salter.
De största mängderna produktionskemikalier för användning vid behandlingen av avfall i
vätskeform som finns i lager på en gång har visats i tabell 4.2.
Tabell 4.2. De största användnings- och lagermängderna produktionskemikalier.
Ämne

Lut
Saltsyra och aluminiumklorid
Svavelsyra
Kemikalier för behandling av avloppsvatten
(skumdämpare, utfällning (ferri och ferro,
aluminiumklorid, oxiderande)
Icke-farliga
Kalciumhydroxid och andra neutraliseringsprodukter
Utfällande salter

Max
användning
per år
(ton)
500
2 000
500
600

Max
engångslag
er
(ton)
50
1 000
200
300

10 000
500

1 500
100
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Engångslagringsmängden industrikemikalier som är klassificerade som farliga är totalt högst
500 ton. Produktionskemikalierna är rena och är inte avfall, förutom aluminiumklorid.
Den största årliga förbrukningen av kemikalier som är klassificerade som farliga som används
i anläggningens processer är 3 600 ton. Dessutom används övriga oklassificerade kemikalier
10 500 ton om året.
På anläggningen framställs olika slags produkter av avfallskemikalier och övriga avfallsämnen.
De produkter som framställs och deras lagringsmängder har visats i tabell 4.4. Dessa produkter
genomgår EoW-processen.
Tabell 4.3. Produkter som i produktionsinrättningen framställs av avfall.
Ämne
Aluminiumklorid
Saltsyra
Svavelsyra
Glykol
Oljeprodukter
Salter
Gödselmedel, fasta (ei klassificerat)
Gödselmedel i vätskeform

Max engångslager
ton
1 000
500
500
100
400
500
5 000
500

4.5 Processbeskrivningar av avfall i vätskeform
4.5.1 Fysikalisk-kemisk behandling
Utfällning
I en fysikalisk-kemisk process behandlas
-

vatten som innehåller tungmetaller (t.ex. från elektronikindustrin och
ytbehandlingsanläggningar)
syra- och alkalihaltiga lösningar (t.ex. från metallindustrin)
kylarvätskor (t.ex. från bilreparationsverkstäder)
ammoniakhaltigt vatten (t.ex. från kraftverk, tvättmedelstillverkning)
vatten från industrin som innehåller tungmetaller och i vilka det inte finns med organiska
ämnen
övrigt avfallsvatten från industriproduktion, som har så stor vattenverksbelastning att
den måste avlägsnas före avloppningen

Avfallsvätskorna behandlas genom att reglera deras pH samt fälla ut de skadliga tungmetaller
som de innehåller eller andra utfällbara ämnen som hindrar avloppning. I början av
utfällningsprocessen görs avfallslösningen med hjälp av kalk eller lut (NaOH) svagt alkalisk,
varvid de tungmetaller som den innehåller utfälls som hydroxider. Det avfall som ska
behandlas förenas med reaktorerna, varifrån det pumpas till en kammarfilterpress för
avskiljning av de utfällda fasta partiklarna. Flödesschemat har visats i bild 4.4.
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Från kammarfilterpressen fortsätter vattnet till en pumpstation. Från pumpstationen pumpas
vattnet vidare via oxidering vid behov till ett sandfilter, aktivkolfilter och jonbytare.
Avloppsvattnets pH regleras ännu till den nivå som krävs med svavelsyra och natriumhydroxid
innan det leds till det kommunala spillvattenavloppet. Metallhydroxidfällningen sänds för
slutförvaring till en anläggning som har de vederbörliga tillstånden.

Bild 4.4. Schema över utfällningsprocessen.
Elektrokoagulering
Elektrokoagulering är en teknik för behandling av avloppsvatten, som baserar sig på
användning av järn- och aluminiumanoder. Med elektrokoagulering kan man behandla
lösningar som innehåller oljeemulsioner och fetter, färgämnen, pigment och annat
avloppsvatten från industrin, som innehåller exempelvis fluorider, metaller och sexvärt krom
(Cr6+).
Elektrokoaguleringsprocessen är en löslig anodelektrolysprocess. I den löser sig järn- och
aluminiummetaller i formerna Fe2+: n och Al3+ till katjoner och de alkalimetall-hydroxider som
bildas fixerar föroreningarna i avloppsvattnet genom att absorbera dem i sig själv.
Elektrokoaguleringsprocessen frambringar avloppningsdugligt vatten samt en av
föroreningarna bildad tungmetallhaltig fällning, som behandlas med en kammarfilterpress.
Avdunstning
Det huvudsakliga syftet med avdunstningen är att koncentrera metallhaltiga lösningar. Från
svaga metallhaltiga lösningar avdunstas vatten genom att hetta upp det vid undertryck vid en
temperatur av ca 40 ̊C, varvid vattenångan stiger upp i ett kondenseringsutrymme och
kondenseras till droppar och faller ned i ett avkylningsutrymme. Från kylningen leds vattnet
till aktivkolfilter, varifrån vattnet via en separat lagerbehållare leds till det kommunala
avloppsnätet.
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Avdunstningstekniken lämpar sig för avloppsvatten, vilket som föroreningar innehåller
föreningar, som inte fälls ut med kalk eller polymerer. Efter avdunstningen är vattnet saltfritt,
men det kan samtidigt avdunsta andra komponenter t.ex. alkoholer och vissa kolväten, som
har lägre ångtryck än vatten.
Det koncentrat som blivit kvar i indunstaren pumpas regelbundet till en egen behållare, vars
innehåll typiskt behandlas i en fys/kem -process. Koncentrat som innehåller tungmetaller kan
utnyttjas i syradestillation, om den totala halt och fördelning av de tungmetaller som det
innehåller möjliggör återvinning och utnyttjande.
Ett processchema över avdunstningen har visats på bild 4.5.

Bild 4.5. Processchema över avdunstningen.

4.5.2 Behandling av oljehaltigt vatten
Ultrafiltrering
Spillolja eller oljevattenblandning som tas emot på anläggningen lossas i en
mottagningsbehållare. Vätskan filtreras med ett grovfilter för att avlägsna stora stycken från
vätskedelen och man konstaterar okulärt dess beskaffenhet. Man kontrollerar också
tungmetallhalterna i oljevattenblandningarna. Från mottagningsbehållaren flyttas
blandningen till en uppvärmd lagringsbehållare. I lagringsbehållaren klarnas blandningen,
varvid olje- och vattenfasen separeras från varandra. Efter klarningen överförs den vattenfas
som innehåller olja till ultrafiltreringsanläggningens lagringsbehållare. Från behållaren leds
vattnet till ett ultrafilter, som separerar olja och fetter från vattnet. Den olja och det fett som
ultrafiltret avskilt, dvs. det s.k. koncentratet, samlas i en arbetstank, från vilken det avlägsnas
vid behov och utnyttjas vid framställningen av återvinningsbränslen. Rejektet lagras i sin egen
lagringsbehållare. Efter ultrafiltreringen behandlas filtratvattnet med jonbytare för att
avlägsna eventuella tungmetaller samt med aktivkolfilter.
Ett processchema över ultrafiltreringen har visats på bild 4.6.
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Bild 4.6. Processchema över ultrafiltreringen.
Slutprodukter
Ultrafiltrerings- och separeringsprocesserna skapar av oljevattenblandningarna brännbar olja
och avloppningsbart vatten. Centrifugeringen och den fysikalisk-kemiska processen avskiljer
från syror, alkalier och andra tungmetallhaltiga lösningar tungmetallerna i form av
hydroxidfällning samt rengör vattnet så det blir avloppningsbart. Det oljiga
återvinningsbränslet levereras till industrianläggningar, vilkas miljötillståndsvillkor tillåter
samförbränning av avfall tillsammans med det övriga bränslet.

4.5.3 Övriga behandlingsmetoder
Behandling av glykol
De glykolpartier som tas emot sorteras enligt förstörelsegrad och halt. Partier av samma
beskaffenhet blandas samman från tunnor och IBC-förpackningar i behållare och med hjälp av
mekaniska filter och ultrafiltrering separeras från vätskan fasta partiklar och olja och andra
föroreningar. Den renade glykolen sänds till materialåtervinning. Den med ultrafiltrering
separerade oljefasen utnyttjas vid framställningen av återvinningsbränslen.
Framställning av återvinningsbränsle
De oljor och oljevattenblandningar som tas emot klarnas i lagringsbehållare, varvid oljan och
vattenfaserna separeras från varandra. Vattenfasen leds för rengöring till ultrafiltrering och
den ytolja som separerats i klarningen leds till en lagringsbehållare för tjockoljefraktioner. Från
denna lagringsbehållare pumpas tunga oljefraktioner till en blandningsbehållare för
återvinningsbränsle. Till blandningsbehållaren pumpas också brännbara vätskor som lagras i
IBC-förpackningar, såsom diesel, brännolja och alkoholer. Blandningsbehållarens
grindomrörare blandar blandningen så den blir enhetlig och man får även tunga oljefraktioner
i flytande form utan att värma upp blandningen. Återvinningsbränslet har genomgått End-ofwaste (EoW) -behandling och används produktifierat i cementugnar för att ersätta stenkol.
Behandling och utnyttjande av oorganiska fällningar
Oorganiska fällningar tas emot av kunderna och de uppstår av de egna processerna. Kundernas
fällningar homogeniseras utgående från analysdata och de förbehandlas genom att
stabiliseras innan de sänds till återvinning eller slutförvaring.
De fällningar som uppstår i den egna fysikalisk-kemiska behandlingen och
kammarfilterpressen homogeniseras och torkas. Fällningarna separeras i tungmetall- och
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näringsämneshaltiga fällningar. Man bereder sig för att tilläggsstabilisera alla förstabiliserade
och tungmetallhaltiga fällningar. Före tilläggsstabiliseringen kan fällningen stabiliseras i
stackar för att sänka halten av organisk substans. Stackstabiliseringen sker i en täckt hall med
betonggrund, i vilken det på en gång ryms behandling av 2 000 ton. Metallfällningarna sänds
till mottagningsställen som har miljötillstånd. Näringsämneshaltiga fällningar sänds för
återvinning som råvara för gödselpreparat varjämte det tillverkas gödsel av dem på
anläggningen i Vasa. Det uppstår ca 20 000 t näringsämneshaltiga fällningar per år och
metallhaltiga fällningar 5 000 t/år med full produktionskapacitet.
Begagnade smörjoljor
De smörj- och hydrauloljor som anläggningen tagit emot renas och görs med tillsatsämnen till
återvinningssmörjmedel. De oljor som utnyttjas är bl.a. hydraul-, växellåds-,
cirkulationssmörjnings-, turbin- och transformatoroljor. De begagnade oljorna klassificeras
som farligt avfall, varför det minskar mängden farligt avfall att utnyttja dem som
återvinningsprodukter. De oljor som inte duger som återvinningsråmaterial processeras till
bränsle av typen lätt brännolja för att ersätta tjockolja och eldningsolja. Dessa fraktioner
produktifieras för specifikt bruk som ersättare av jungfrulig olja. Anläggningens
behandlingskapacitet är 6 000 t/a.
Det råmaterial som ska behandlas i produktionsprocessen blandas i lagringsbehållaren så det
blir homogent, varefter det pumpas till en torkningsprocess, där vattnet avlägsnas från oljan
genom att hetta upp oljan över vattnets kokpunkt. Det vatten som förångats från oljan
behandlas tillsammans med annat oljehaltigt vatten. Fasta partiklar avlägsnas från den heta
oljan genom att enligt behov sedimentera med en separator eller motsvarande anordning.
Den renade oljan flyttas till en lagringsbehållare för ren olja. Den renade oljans kvalitet säkras
genom att kontrollera dess färg, fuktighet och viskositet. Egenkontroll görs enligt
produktspecifikationen.
Den slutliga smörjoljeprodukten uppstår när den renade oljans viskositet regleras så den blir
lämplig och till oljan tillsätts de tillsatsämnen som krävs för smörjoljans användningsändamål.
En produkt som motsvarar lätt brännolja uppstår efter torkning i en pyrolys- och
destillationsprocess.
Utsläppen till luften från verksamheten är små och de bildas huvudsakligen av torkningen av
olja och den logistik som ansluter sig till processen. I produktionsprocesserna används det
inget vatten och den vattendel som separeras i processerna behandlas i
behandlingsprocesserna för oljigt vatten. Lagringen av råvaror sker i separata
lagringsbehållare och lagringen av styckegods i en separat lagerhall.
Behandling av andra oljor, oljehaltigt vatten och oljedestillat för utnyttjande som material
Spillolja, slagvatten eller någon annan oljevattenblandning som tas emot på anläggningen
lossas i en mottagningsbehållare. De vätskor som ska behandlas filtreras med grovfilter för att
avlägsna stora stycken från vätskedelen och deras beskaffenhet konstateras okulärt. Från
mottagningsbehållaren pumpas vätskan enligt behov till en driftbehållare, från vilken råvaran
matas till processen.
Oljan värms för att spjälka emulsionerna. Vattenfasen separeras genom sedimentering och
oljan torkas tillsammans med odugliga smörjoljor. Den vattenfria oljan pumpas till en process
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av pyrolystyp, där gaserna kondenseras till olja. I skede 2 kan oljan vid behov destilleras till en
ännu lättare fraktion.
Utsläppen till luften från processen är tämligen små och de uppstår huvudsakligen av
uppvärmningen av råvaran och den logistik som ansluter sig till processen. Det avloppsvatten
som uppstår i processen rengörs på anläggningens egen vattenreningsverk. Regnvattnet från
den asfalterade gården leds via en oljeavskiljningsbrunn till det kommunala
spillvattensavloppet.
Tillverkning av aluminiumklorid
Det aluminiumhydroxid-slurry som tas emot lagras i en behållare som är försedd med en
grindomrörare. Fast aluminiumhydroxid tas emot till en bunker, från vilken det transporteras
med en skruvtransportör eller på annat lämpligt sätt till en lagringsbehållare där det
homogeniseras med aluminiumhydroxid-slurryn, blandningens viskositet regleras vid behov
genom att tillsätta vatten eller fast aluminiumhydoxid i lämpligt förhållande. Av den
homogeniserade blandningen tas ett prov, vars halt av fasta ämnen mäts genom att glödga
det torrt och aluminium- och tungmetallhalterna i det fasta ämne som återstår kontrolleras
med en XRF-apparat.
Den blandning som uppfyller kvalitetskraven överförs till en satsreaktor som tål värme och
frätande kemikalier, i vilken det långsamt doseras saltsyra i den under samtidig omröring med
en grindomrörare. Det matas saltsyra i reaktorn tills reaktorns fasta ämne har upplösts och
lösningens pH är tillräckligt lågt. Den lösning som bildas raffineras till en produkt på samma
sätt som det aluminiumklorid som tas emot. I processen frigörs det värme och vattenånga,
ångan leds via en kondensor till en separationstank, från vilken den leds till anläggningens
vattenreningsverk.
I produktionsprocesserna används det små mängder vatten och det kondensvatten som bildas
i processen avloppas inte som sådant. Lagringen av råvaran sker i en separat
mottagningsbehållare och bunker och processens produkt leds som aluminiumklorid till
fortsatt behandling.
Behandling av aluminiumklorid
Den aluminiumklorid som anländer för behandling lagras i en mellanbehållare. Av varje
mottaget parti tas i samband med pumpningen till behållaren ett prov, av vilket man
organoleptiskt kontrollerar utseende, faser, fast ämne, färg, lukt och klarhet. De partier som
klarar kontrollen leds till en reaktor, där partierna blir homogeniserade och eventuella fasta
partiklar avsätts på reaktorns botten. Den fas som är fri från fasta partiklar leds till en
satsreaktor, där eventuella organiska föreningar avlägsnas genom att kombinera våtkemiska
tekniker och gasstrippning. Man säkrar elimineringen av organiska föreningar och fasta
partiklar med hjälp av aktivkolbehandling innan produkten förpackas för leverans. Man säkrar
organoleptiskt kvaliteten på de framställda leveranspartierna och av partierna insamlas
prover, av vilka man med tre månaders mellanrum bildar ett samlingsprov, vars aluminium-,
tungmetall- samt VOC-halter bestäms i ett utomstående laboratorium. De partier som inte
duger som produkter och sedimenterade faser som innehåller fasta partiklar behandlas i en
fysikalisk-kemisk avfallsbehandlingsprocess.
I produktionsprocessen används inte vatten och i processerna uppstår inte vatten som
behöver ledas till avlopp. Lagringen av råvaran sker i en separat mottagningsbehållare och
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lagringen av produkten i en separat lagerhall. De avluftningsgaser som uppstår i processen
behandlas med skrubber och aktivkolfiltrering.
Behandling av ammoniakhaltiga vätskor
De ammoniakhaltiga vätskor som tas emot på anläggningen pumpas till en reaktor, där
lösningens pH regleras för att frigöra ammoniumjoner. Efter pH-regleringen leds vätskorna till
en strippningsreaktor, där fri ammoniak avskiljs i en gasfas som cirkuleras genom lösningen.
Den ammoniakhaltiga gasen leds till en skrubber som är fylld med salt-, svavel- eller fosforsyra,
från skrubbern pumpas gasen till en strippningsreaktor. Strippningen fortsätts tills det inte
längre frigörs ammoniak och satsen leds till fysikalisk-kemisk avfallsbehandling, där dess behov
av fortsatt behandling bedöms skilt för sig.
Den med ammoniak mättade tvättvätskan leds till fortsatt behandling, exempelvis till
framställning av ammoniumsalter som används vid tillverkning av gödselmedel. Det salt som
utfällts i tvättvätskan kan filtreras och användas som sådant exempelvis som gödselpreparat
eller användas som råvara för gödselpreparat. Från den filtrerade tvättvätskan kan man fälla
ut ammoniumsalter genom att tillsätta de anjoner som behövs eller så kan vätskan användas
som sådan som råvara vid tillverkning av gödselpreparat. I produktionsprocessen används inte
vatten och i processerna uppstår inte vatten som behöver ledas till avlopp. Lagringen av
råvaran sker i en separat mottagningsbehållare och lagringen av produkten i en separat
lagerhall. I processen uppstår det inte utsläpp till luften vid användning av ett slutet gassystem.
Processchemat över återvinningen av ammoniak har visats i bild 4.7.

Bild 4.7. Processchema över återvinningen av ammoniak.
Behandling av näringsämneshaltiga sidoflöden
De för process lämpade huvud-, sido- eller mikronäringsämneshaltiga materialflöden som
produceras på anläggningen och tas emot av anläggningen kan användas som råvara för
gödselpreparat (exempelvis salter och lösningar av kalium- eller ammoniumfosfat).
Av råvarorna tas i synnerhet för kvalitetsstyrningen ett prov, som analyseras okulärt i fråga om
utseende och lukt, varjämte man vid behov mäter provets pH och fosfor- och tungmetallhalt.
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För bestämningen av fosfor- och tungmetallhalten används en XRF-apparat eller lämpliga
testkits.
De råvaror som uppfyller kvalitetskraven matas i en satsreaktor, där de lösliga gödselmedlen
fälls ut genom att man i enlighet med reaktorns användningsändamål tillsätter klorid och
karbonat eller hydroxidsalter (exempelvis kalciumhydroxid). Av satsen tas ett prov som
filtreras och av filtratet kontrolleras utfällningen av gödselmedel med lämpliga testkits. Om
det finns lösliga gödselmedel i filtratet, tillsätter man fällningskemikalier till satsen och förnyar
testet med ett prov som tagits efter blandningen. Den godkända satsen filtreras med en
kammarfilterpress och det vatten som bildas leds till anläggningens vattenreningsverk. Av den
filtrerade produkten tas av varje parti ett prov för kvalitetsstyrningen och i varje parti
undersöker man med en XRF-apparat tungmetallhalten samt organoleptiskt utseende och
lukt. Av proverna görs med 3 månaders mellanrum ett samlingsprov, som analyseras i ett
oavhängigt laboratorium. Produkten kan säljas som sådan som gödselmedel eller som råvara
för gödselmedelpreparat eller så kan det ledas till anläggningen för vidarebehandling.
Det filtratvatten som uppstår i produktionsprocessen leds inte till avloppet som sådant och
dess kvalitet övervakas under hela processen. Lagringen av råvaran sker i en separat
mottagningsbehållare och bunker och processens produkt leds till vidarebehandling eller
levereras till kunden i storsäckar eller på lastpallar som är försedda med lock.
Stabilisering av näringsämneshaltigt fast material
Näringsämneshaltiga kammarfilterpressfällningar samt andra näringsrika fasta ämnen kan
vidareförädlas till gödselpellets eller granulat. Råvaran matas in i en blandare, där den blandas
till en homogen massa. Till massan tillsätts aska tills massans viskositet är lämplig och den
matas in i en pelletspress. De pressade pelletarna/granulaten förpackas i storsäckar och det
tas ett prov av varje produktionsparti. Av proverna undersöks med en XRF-apparat
tungmetallhalten samt organoleptiskt utseende och lukt. Av proverna görs med 3 månaders
mellanrum ett samlingsprov, som analyseras i ett oavhängigt laboratorium.
I produktionsprocessen används inte vatten och i processerna uppstår inte vatten som
behöver ledas till avlopp. Processens produkter förvaras i storsäckar i ett separat lager och
processens råvaror förvaras på lastpallar som är försedda med tak eller i andra lämpliga täta
behållare.
Pyrolysanläggning
Pyrolysanläggningen placeras i anslutning till en fysikalisk-kemisk anläggning. Pyrolys är
kemisk återvinning av returplast. I processen produceras av plast pyrolysolja, gas och kol som
kan användas vid industriella processer, framställning av energi eller av värmecentraler. Gasen
som uppstår i processen kan i sin helhet utnyttjas för processens eget behov.
Det mottagna plast-råmaterialet/returplasten lagras på ett med betongelement avskiljt
område högst 200 ton åt gången.
Plast-råmaterialets kvalitet och slutprodukterna övervakas under hela processen genom
mätningar och prover. PVC-baserade plaster duger inte för återvinning. Oanvändbart material
avskiljs från avfallsmaterialet som tillförs processen. Anläggningen använder returplast högst
ca 25 ton om dagen vilket gör 8 000 ton i året. Pyrolysprocessen är sluten och det uppstår inga
utsläpp i naturen. Processen är nästan trycklös (under 0,05 bar) och ljudnivån ungefär 50 dB.
I anläggningen arbetar alltid en ansvarig person.
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Anläggningen och apparaturen består av pyrolysreaktorerna (3-4 st) och kontrollrummet.
Apparaturerna placeras i skilda byggnader. Utanför dessa placeras avkylare, gasklockan och
buffertoljebehållaren samt råvarusilon Processen börjar vid råvarusilon (60–80 m3), dit
plastråmaterialet transporteras med lufttryck i ett skilt slutet system. Processens drivkraft är
el-energi (ca 2 000 MWh/a). Anläggningen använder även för byggnadernas huvudsakliga
uppvärmning processens avkylningsenergi.

Bild 4.8. Processchema över pyrolys.
Kemikalierna och deras lagring
Pyrolysoljan som uppstår i processen mellanlagras i en oljecistern som kommer att uppföras
vid anläggningen. Pyrolysolja lagras högst 200 ton åt gången. Cisternerna är isolerade
enkelbottnade bränsletankar som förses med skyddsbassänger. I avkylningen används en
vatten-glykolblandning (200 liter) i slutet omlopp.

4.5.4 Drifttider
Anläggningen är öppen för mottagning av avfall dygnet runt.
Avfall och industrikemikalier levereras till behandlingscentralen huvudsakligen med
fordonskombinationer och lastbilar. Transporterna är i snitt 15 fordon per dygn.

4.5.5 Det avfall som uppstår
I behandlingsprocesserna uppstår följande avfallsfraktioner vid behandlingen av 1m3 av
avfallet i fråga.
Emulsionsavfall
900
kg
vatten
100 kg
spillolja

Olje-vattenblandning
880 kg
vatten
100 kg olja

Syraavfall

Alkaliskt avfall

950 kg vatten

950 kg vatten

Tungmetallhaltigt vatten
950 kg vatten

100 kg
tungmetallhaltig
fällning

100 kg
tungmetallhaltig
fällning

50 kg
tungmetallhaltig
fällning

20 kg fast
oljigt avfall
Det renade vatten som härstammar från avfallet i vätskeform leds till avloppet. De fraktioner
som uppstår av behandlingen av vätskor har presenterats i följande tabell. Beteckningen
återvinningsbränsle kan även vara olja som levererats för regenerering.
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Avfallstyp

Mängd
(t/a)

Max. engångslager
(t)

4000

400

500

50

Fysikalisk-kemisk behandling
Metallhaltiga hydroxidfällningar
Behandling av oljehaltigt vatten
Av oljehaltigt vatten gjort
återvinningsbränsle

Framställning av återvinningsbränsle/regenererad olja av spilloljor
Av tung brännolja, bränsleavfall mm.
gjort återvinningsbränsle

6 500

500

1000

100

Glykolbehandling
Glykol

Metallhaltiga fällningar sänds för behandling till en anläggning som har miljötillstånd för
mottagning av avfallet i fråga. Återvinningsbränslet levereras till kraftverk, i vilka det är tillåtet
att bränna det.

4.6. Process för urlakning av monoklorättiksyra
I alternativ 2 byggs det i anläggningen en process för urlakning av monoklorättiksyra från en
torr produkt som är flytande monoklorättiksyra i flingform. Monoklorättiksyra är inget avfall,
utan råmaterial för kunder.
Syran levereras till produktionsanläggningen i storsäckar som saknar bottenventil. På
anläggningen matas syran från storsäckens utsläppsenhet med skruvtransportör till en
reaktor, där den urlakas i vatten. Vattnet uppvärms för matningen till 30-60 grader för att
påskynda lösligheten.
De färdiga vattenlösningarna lagras i 50 m3 behållare och transporteras med tankbilar till
kunderna. I lagringsbehållarna hålls temperaturen vid 40 ̊C. Det hämtas 10 000 ton torr
monoklorsyra till fabriken om året och av den framställs maximalt 15 000 m3 vattenlösning.
Den största engångslagringsmängden är 50 ton.
Med tanke på monoklorexponeringar görs det en räddningstank för bikarbonatlösning.
Monoklorättiksyra är ett första klassens gift.

4.7 Utsläpp som orsakas av verksamheten
4.7.1 Utsläpp i marken och grundvattnet
Avfallet lagras inne i lagerhallar eller i behållare i en lagerkur. Behandlings- och
lagringshallarna ytbeläggs och invallas. Dessa samlingsbrunnar/-bassänger kan hejda
vätskemängden i fall av läckage, och avfall som eventuellt läcker kan inte nå ända till marken.
Gårdsområdet ytbeläggs med tät asfalt. Asfalteringen förnyas till de delar som det behövs och
man kontrollerar fallen innan verksamheten inleds. Gårdsområdets dagvatten samlas via olje-
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och sandavskiljningsbrunnar till det kommunala dagvattenavloppet. Behandlingen av farligt
avfall orsakar i normal verksamhet inte utsläpp till marken eller grundvattnet.

4.7.2. Utsläpp till ytvatten
Det vatten som kommer från behandlingen av avfall i vätskeform är renat och vattnet leds
vidare till det kommunala avloppsreningsverket. Det uppskattas att det bildas ca 20 000 m3/a
avloppsvatten som leds till avloppet. Avloppsvattnet behandlas i enlighet med
industriavloppsvattensavtalet så att det har en sådan beskaffenhet att Vasa Vattens
avloppsreningsverk kan behandla vattnet väl. Verksamheten gäller avfallsbehandlingens BATreferenshandling.
Gårdsområdets dagvatten leds till det kommunala dagvattenavloppet. Dagvattnet är i
praktiken regn- och smältvatten, som leds till avloppet via olje- och sandavskiljningsbrunnar.

4.7.3 Utsläpp till luften
Avfallsbehandlingsprocesserna är slutna, och de ger inte upphov till väsentliga utsläpp till
luften. Neutraliseringslinjen i den fysikalisk-kemiska processen är öppen och den förses med
punktutsugning och frånluftsfläkt, som avlägsnar eventuella ångor som uppstår i processen.
Utsläppen av flyktiga kolväten (VOC) är obetydliga, eftersom det behandlas och lagras
obetydliga mängder egentliga lösningsmedel. Vid behov behandlas behållarnas frånluftsgaser
med aktivkolfilter.
Av verksamheten orsakas obetydliga och sporadiska lukter som frånluftsgaser från behållarna.
Utsläppen av flyktiga kolväten luktar olika och i olika halter beroende på kemikaliernas typ.
Av behandlingscentralens trafik och arbetsmaskiner orsakas i ringa mån avgasutsläpp. Det
kommer knappt alls att damma på gårdsområdet, för gårdsområdena kommer genomgående
att ytbeläggas.

4.7.4 Buller och vibrationer
Det största bullret som orsakas av verksamheten uppstår av den tunga transporttrafiken.
Arbetsmaskinernas bullernivå är låg. Processer som orsakar buller är bl.a. centrifugering och
separering, som sker inomhus. Anläggningens verksamhet orsakar inte nämnvärda
vibrationer.

4.7.5 Verksamhetens upphörande
Det uppskattas att avfallsbehandlingsanläggningens verksamhet kommer att fortgå i full
utsträckning i många år. I verksamheten ingår inte slutförvaringsområden eller andra
lagerområden för avfall, som skulle behöva stängas när verksamheten fortskrider eller när den
upphör. När verksamheten upphör leds renat avloppsvatten inte längre till
spillvattenavloppet, och avslutandet av verksamheten orsakar inte utsläpp, såvida det inte är
nödvändigt att riva byggnader. Då planeras och utförs rivningsåtgärderna så att det inte
orsakas skadliga utsläpp till miljön.

4.8 Anknytning till andra projekt
Det planerade projektet anknyter sig inte till andra projekt i samma område.

4.9 Planeringssituationen och tidtabellen
Planeringen av projektområdet och anläggningarna görs samtidigt som bedömningen av
miljökonsekvenserna och den fortsätter och preciseras efter bedömningsförfarandet bland
annat på grundval av resultaten av de miljöutredningar som görs. Efter MKB-förfarandet
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inhämtar man de miljö- samt andra tillstånd som behövs och verksamheterna inleds i enlighet
med tillstånden. Enligt en preliminär uppskattning skulle byggandet kunna börja 2020–2021.
Verksamheten på bolagets nuvarande avfallsbehandlingsanläggning i Malax upphör, när man
får den nya anläggningen i Korsholm byggd och verksamheten startad.

5 Tillstånd och beslut som behövs för projektet
5.1 Miljötillstånd
För anläggningar, som tar emot farligt avfall för utnyttjande ska enligt miljöskyddslagen
(527/2014) inhämtas miljötillstånd. Tillståndet beviljas i Vasa av Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland. Till ansökan om miljötillstånd ska fogas en
miljökonsekvensbeskrivning samt kontaktmyndighetens utlåtande. Ny verksamhet får inte
inledas förrän miljötillståndet har vunnit laga kraft eller miljötillståndsmyndigheten har
beviljat tillstånd att inleda verksamheten.

5.2 Bygglov och åtgärdstillstånd
För byggandet av den nya hallen ansöker man om lov av Korsholms kommuns
byggnadstillsynsmyndighet. För eventuell tillbyggnad av behållarlagren samt konstruktioner
som påverkar naturförhållandena behövs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
avsett åtgärdstillstånd.

5.3 Avtal med avloppsreningsverket
Det ingås ett avtal med Vasa Vatten om att leda förbehandlat avloppsvatten till
spillvattensavloppet. Med avtalet säkrar man att man i anläggningens egen
behandlingsprocess uppnår acceptabla gränsvärden och att det kommunala
avloppsreningsverket förmår rena den ökade avloppsvattenmängden.

5.4 Ansökan om tillstånd avseende omfattande industriell hantering och upplagring
Det tillstånd som avses i 23 § lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier ska ansökas
av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) innan man fattar detaljerade avgöranden om
genomförandet i god tid innan produktionsanläggningens byggnadsarbeten inleds.
I produktionsprinciphandlingen ska framläggas de uppgifter om produktionsanläggningens
verksamhetsprinciper som är nödvändiga med tanke på förebyggandet av olyckor.

5.5 Godkännande enligt lagen om gödselfabrikat
För stabiliserade produkter gjorda av utfällningar måste ett anläggningsgodkännande för tillverkning av en organisk gödselprodukt ansökas från
Livsmedelverket enligt lagen om gödselfabrikat (539/2006).

6 Tidtabell för bedömningsförfarandet
På bild 6.1 har visats tidtabellen för förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna.
Förfarandet har in delats i program- och beskrivningsskeden enligt bedömningsprocessen.
Bedömningsprogrammet lämnas till kontaktmyndigheten i april och bedömningsbeskrivningen enligt den preliminära tidtabellen i september 2020.
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BILD 6.1. MKB-förfarandet.

7 Deltagande och växelverkan
Alla de medborgare, vilkas förhållanden och intressen, såsom boende, arbete, rörelse,
fritidsfirande eller andra levnadsförhållanden påverkas av det projekt som ska genomföras,
kan delta i miljökonsekvensbedömningsförfarandet. Medborgarna kan:



framlägga sina ställningstaganden om behoven att utreda konsekvenserna av
projektet då det meddelas att bedömningsprogrammet är anhängiggjort samt
framlägga sina ställningstaganden till bedömningsbeskrivningens innehåll, såsom om
de utförda utredningarnas tillräcklighet i samband med att man meddelar om
bedömningsbeskrivningen.

I bedömningsförfarandet är målsättningen att beakta dessa åsikter. Målsättningar som står i
konflikt sinsemellan kan på så sätt lyftas fram i planeringen.

7.1 Förhandsförhandling
I bedömningsprogrammets utkastskede hölls det 5.2.2020 i NTM-centralen i Södra
Österbotten en förhandsförhandling, där förutom verksamhetsutövaren centrala myndigheter
var företrädda: företrädare för NTM-centralen, regionförvaltningsverket, miljöväsendet i
Korsholms kommun, Tukes och Kierto Ympäristöpalvelut Oy.
I förhandlingen gick man igenom projektet och frågor med anknytning till dess MKBförfarande såsom tidtabell och deltagande. Syftet med förhandlingen var att underlätta MKBoch miljötillståndsprocessen genom att kartlägga behoven av uppgifter och utredningar som
ska tillställas myndigheterna redan i begynnelseskedet av planeringen av projektet.

7.2 Information
Man informerar om MKB-projektet på miljöförvaltningens internetsida på adressen
www.ymparisto.fi/sv (→ Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning →
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Miljökonsekvensbedömning → MKB-projekt). Kungörelserna om MKB-programmet och MKBbeskrivningen publiceras i lokaltidningarna och på Korsholms kommuns webbsidor.

7.3 Offentliga tillställningar
Under MKB-förfarandet ordnas två offentliga tillställningar:
- den första när MKB-programmet kungörs
- det andra när MKB-beskrivningen kungörs.
Det informeras noggrannare om tid och plats för de offentliga tillställningarna i kungörelserna
om MKB-programmet och MKB-beskrivningen. NTM-centralen i Södra Österbotten kungör om
såväl bedömningsprogrammet som beskrivningsprogrammet och framlägger dem offentligt
till påseende.
Om den offentliga tillställningen informeras i samband med kungörelsen om projektet
och/eller i en särskild annons i lokaltidningarna och på projektets webbsidor.
Intressenterna kan på tillställningarna framlägga sina egna åsikter bl.a. om de konsekvenser
som ska bedömas, verksamheterna och förläggningen av dem.

8 Miljökonsekvensbedömningsförfarandet
8.1 Bedömningsförfarandets innehåll och syfte
Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet är att främja bedömningen av
miljökonsekvenserna och ett enhetligt beaktande i planering och beslutsfattande.
Målsättningen är också att öka tillgången till information och möjligheterna att delta i
planeringen av projekten.
MKB-förfarandet är inte en tillståndsprocess, men den gör tjänst som bakgrundsinformation
för det miljötillstånd som senare ansöks.
MKB-förfarandet består av två skeden:
1) Bedömningsprogrammet
2) Bedömningsbeskrivningen
Bedömningsprogrammet
MKB-förfarandet inleds med att bedömningsprogrammet (MKB-programmet) utarbetas och
inlämnas till NTM-centralen i Södra Österbotten. Bedömningsprogrammet är en plan över hur
projektets miljökonsekvenser ska bedömas. I bedömningsprogrammet utreds också de
alternativ som ska undersökas och planeringsområdets nuläge.
NTM-centralen kungör bedömningsprogrammet, varvid myndigheterna kan ge sina
utlåtanden om det och privata människor och medborgarorganisationer kan uttrycka sina
åsikter om programmet. Kontaktmyndigheten gör upp ett sammandrag av utlåtandena och
åsikterna och ger samtidigt sitt eget utlåtande om projektet.
Det ordnas en offentlig tillställning om bedömningsprogrammet, där projektet och
bedömningsprogrammet presenteras.
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Bedömningsbeskrivningen
Efter programskedet fortsätter den projektansvariga planeringen av projektet och bedömer
projektets konsekvenser på basis av MKB-programmet och det utlåtande som avgetts om det.
Dessa utredningar och bedömningar samlas i en MKB-beskrivning, i vilken det bland annat
presenteras resultaten av de konsekvens- och miljöutredningar som utförs, beskrivs de
viktigaste konsekvenserna och medlen att lindra de skadliga konsekvenserna samt jämförs
alternativen.
Kungörelsen och sammanställningen av utlåtandena och åsikterna sker såsom i fråga om MKBprogrammet. De centrala resultaten presenteras på den offentliga tillställningen. Till slut
kontrollerar NTM-centralen om bedömningsbeskrivningen av miljökonsekvenserna är
tillräcklig och bedömningens kvalitet samt utarbetar härefter en motiverad slutsats om de
viktiga miljökonsekvenserna.
MKB-förfarandet är inte ett tillståndsförfarande, utan det fungerar senare som underlag för
beslutsfattandet. Miljötillståndsmyndigheten beaktar senare kontaktmyndighetens
motiverade slutsats i sin egen beslutsprocess. Processen i MKB-förfarandet har visats på bild
8.1.

Bild 8.1. Processen i MKB-förfarandet.

8.2 Vilka som utarbetar bedömningsprogrammet och deras kompetens
Kierto Ympäristöpalvelut Oy är projektansvarig och som kontaktmyndighet fungerar NTMcentralen i Södra Österbotten. Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy fungerar på uppdrag av
Kierto Ympäristöpalvelut Oy som MKB-konsult och svarar för MKB-processens förlopp,
utarbetar bedömningsprogrammet och organiserar och utför det egentliga
bedömningsarbetet. Företaget är grundat 1990. Som projektchef för MKB-konsulten verkar
FM Juha Roivainen. Han har arbetat som miljöexpert för anläggningar i anslutning till
avfallsbehandling i mer än 30 år och deltagit i över tio avfallsbehandlings-MKB-projekt.
Projektets mark-, grundvattens- och vattendragskonsekvenser bedöms av FM, DI Ulla-Maija
Liski. Liski har utbildats både till jordartsgeolog och till diplomingenjör i miljöteknik och har
sammanlagt 30 års arbetserfarenhet i den statliga miljöförvaltningens tjänst och som konsult.
Liski har som företrädare för MKB-kontaktmyndigheten deltagit i ledningen av ett flertal MKBförfaranden samt i att ge utlåtanden om MKB-bedömningsprogram och MKB-beskrivningar.
Som konsult har Liski verkat som projektchef och sakkunnig i många krävande projekt, bl.a. i
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MKB-projekt, vattenhushållningsprojekt samt projekt i anslutning till undersökning av
förorenad miljö och bedömning av saneringsbehovet.
Vid behov anlitas i bedömningen även utomstående experter.

9 Avgränsning av det berörda influensområdet
Influensområdets omfattning beror på den miljökonsekvens som ska bedömas.
Miljökonsekvenserna såsom buller-, damm- och eventuella luktkonsekvenser kan tydligast
observeras i projektområdets omedelbara närhet. När man går längre bort från
projektområdet, minskar miljökonsekvenserna gradvis och till slut är de sådana att de inte
längre kan upptäckas. Influensområdet för de sociala konsekvenserna omfattar förutom de
som bor i projektområdets närhet och andra intressenter även ett större geografiskt område.
Konsekvenserna kan indelas i direkta och indirekta konsekvenser. De direkta konsekvenserna
av avfallsbehandlingsanläggningen när den är i drift är buller, damm och lukt, konsekvenserna
av transporttrafiken samt konsekvenserna för havet av avloppsreningsverkets avloppsvatten.
Dessutom har byggåtgärderna direkta konsekvenser för projektområdets markgrund under
byggnadsskedet. Indirekta konsekvenser kan exempelvis vara att användningen av
naturresurser minskar i och med återvinningen av avfallsmaterial.
Man strävar till att under bedömningen av miljökonsekvenserna fastställa en så vidsträckt
avgränsning av granskningsområdet att det inte kan förmodas att det yppar sig signifikanta
miljökonsekvenser utanför det område som granskas. Om det under processen för bedömning
av miljökonsekvenserna konstateras att någon miljökonsekvens har ett mer omfattande
influensområde än vad som förutsetts, fastställs influensområdet på nytt. I det följande har
presenterats de preliminära områdena för granskning av konsekvenserna på de olika
konsekvensdelområdena, vilka man kommer att precisera i beskrivningsskedet.
Konsekvenser för mark- och berggrunden samt grundvattnet
Konsekvenserna för berggrunden samt grundvattnet begränsar sig till projektområdet. I
undantags- och skadesituationer kan konsekvenserna också drabba grannskapet.
Konsekvenser för vattensystemet
Projektets konsekvenser av avledningen till vattnen i grannskapet och vidare till
vattensystemet orsakas av konsekvenserna under byggnadsskedet samt de som eventuellt
orsakas av undantags- och skadesituationer. Projektets indirekta konsekvenser för
vattensystemet riktar sig mot havet via Vasa Vattens avloppsreningsverk.
Vegetation, fauna och naturskyddsområden
I fråga om konsekvenserna för vegetationstyperna och biotoperna granskas det egentliga
anläggningsområdet. Dessutom beaktas i fråga om konsekvenserna för vegetationen
omfattningen av konsekvenserna av damm- och andra utsläpp till luften. Konsekvenserna för
naturskyddsområdena granskas från fall till fall utgående från omfattningen av de uppskattade
miljökonsekvenserna.
Markanvändning och planläggning
Granskningsområdet vad gäller konsekvenserna för markanvändningen fokuserar på det
egentliga området för avfallsbehandlingsanläggningens funktioner. Indirekta konsekvenser för
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markanvändningen kan uppstå exempelvis av olika slags miljökonsekvenser, såsom via buller,
trafikkonsekvenser, varvid ett större influensområde kan fastställas.
Landskap och kulturmiljö
Det är inte nödvändigt att i samband med avfallsbehandlingsanläggningen göra jordtippar för
marksubstanser eller avfall, vilka skulle ha konsekvenser för landskapet i området. Byggandets
konsekvenser för landskapet eller kulturmiljön är obetydliga. Därför granskas
landskapskonsekvenserna från fall till fall inom ett influensområde på 1 - 2 km.
Trafikkonsekvenser
Trafikkonsekvenserna bedöms i fråga om vägtrafiken på de områden där de trafikvägar som
ansluter sig verksamheten löper.
Konsekvenser för luftkvalitet och klimat
Konsekvenserna för luftkvaliteten bedöms på det avstånd som empirisk information från
övriga motsvarande områden anger att konsekvenserna för luftkvaliteten sträcker sig.
Klimatkonsekvenserna granskas på mer omfattande regional nivå.
Bullerkonsekvenser
Bullerkonsekvenserna bedöms på det avstånd som empirisk information från övriga
motsvarande områden anger att konsekvenserna i stort sett sträcker sig. Ökat buller orsakas i
huvudsak av ökningen av den tunga trafiken, som man koncentrerar sig på i granskningen av
bullerkonsekvensområdet.
Sociala konsekvenser
Bedömningen av de sociala konsekvenserna fokuserar på grannskapen till projektet, där det
förekommer konsekvenser av avfallsbehandlingsanläggningen (bl.a. buller-, lukt- och
trafikkonsekvenser). Förutom detta bedöms exempelvis konsekvenserna för sysselsättning
och ekonomi på mer omfattande regional nivå.
På bild 9.1. har visats ett förslag till avgränsning av anläggningsprojektets influensområde.

Bild 9.1. Avgränsning av det område som granskas, 2 km, det röda 0,5 km.
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10 Principerna för bedömningen av konsekvenserna och jämförelsen av alternativen
I miljökonsekvensbedömningsförfarandet bedöms de direkta och indirekta konsekvenser som
projektet orsakar bl.a.:





för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
för marken, vattnen, luften, klimatet, växtligheten, faunan och den biologiska
mångfalden
för samhällsstrukturen, byggnaderna, landskapet, stadsbilden och kulturarvet
för utnyttjandet av naturresurser

MKB-lagens bestämning av miljökonsekvenserna är mycket omfattande, varvför man vid
utredningen av miljökonsekvenserna fokuserar på dem som bedömts och upplevts vara
viktigast. De indirekta konsekvenserna, såsom de som riktar sig mot mark eller vatten, kan i
allmänhet bedömas klarast, men om de indirekta saker som enskilda människor eller
intressenter upplever vara viktiga är man tvungen att samla in information bl.a. i samband
med informations- och samrådsförfaranden.
Bedömningen av miljökonsekvenserna baserar sig på








naturutredningar som tidigare gjorts på området
mark- och grundvattensundersökningar som utförts på området
uppgifter från luftkvalitetsutredningar
information och litteratur från utrustningstillverkarna
erfarenheter från motsvarande anläggningar
omständigheter som kommit i dagen på de offentliga tillställningarna samt i
utlåtandena och åsikterna
bedömningar av konsekvenserna som utförts med olika metoder.

Man ämnar inte göra nya utredningar om miljöns nuläge. Motiveringen är att anläggningen i
sin helhet är lokaliserad på ett område som är detaljplanerat för avfallsbehandling. I samband
med planläggningen har det gjorts utredningar om områdets lämplighet för
avfallsbehandlingsverksamhet.
I bedömningen av miljökonsekvenserna jämför man miljökonsekvenserna av att projektet
genomförs och att projektet inte realiseras samt skillnaderna dem emellan. Konsekvensernas
signifikans bedöms på grundval av ändringens storlek och den mottagande miljöns sårbarhet.
Med ändringens storlek avses konsekvensens styrka, längd och omfattning. Konsekvensernas
ömsesidiga storleksklasser bedöms kvalitativt. Jämförelsen sker på grundval av den
tillbudsstående informationen och den information som preciseras under bedömningsarbetet.
Sårbarheten i målet för konsekvenserna
Sårbarheten i den miljö som tar emot konsekvenserna bedöms utgående från hur miljön tål
de konsekvenser som uppstår. Utgående från detta kan den mottagande miljöns sårbarhet
vara obetydlig, måttlig eller stor.
Konsekvensernas storlek
Med ändringens storlek avses konsekvensernas styrka, längd och omfattning, på basis av
vilken konsekvensernas storlek kan vara liten, medelstor eller stor.
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Konsekvensernas signifikans
Konsekvensernas signifikans bedöms på basis av ändringens storlek och den mottagande
miljöns sårbarhet. Konsekvensernas signifikans bestäms genom korstabulering av
konsekvensernas storlek och konsekvensmålets sårbarhet, varvid konsekvenserna kan vara
försumbara, obetydliga, måttliga eller stora.

Bedömning av konsekvensernas
storlek och följder

Fastställande av
konsekvensobjektets
sårbarhet/värde

Bedömning av konsekvensernas
signifikans
Bild 10.1. Principen för bedömning av konsekvensernas signifikans.
Jämförelse av alternativen
I bedömningen av miljökonsekvenserna jämförs miljökonsekvenserna av projektet och
nollalternativet. Jämförelsen görs på basis av den tillgängliga informationen, och i den beskrivs
skillnaderna mellan alternativen och konsekvenserna av dem.
Jämförelsen mellan projektets alternativ visas åskådligt tabellerad och separerad med
färgkoder i fråga om konsekvensernas riktning och signifikans. Konsekvenserna kan vara
negativa eller positiva.
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11 MILJÖNS NULÄGE OCH DE KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS
11.1 Konsekvenser för naturmiljön
11.1.1 Konsekvenser för mark- och berggrunden
Nuläget
Markgrunden i projektområdet är på basis av Geologiska forskningscentralens
karteringsmaterial i huvudsak morän (bild 11.1). Fastigheten och området däromkring är
mycket steril klippig/stenig skogsmark.

Bild 11.1. Jordmånen i projektområdet och dess grannskap ärsandig morän (ljusbrunt)
Projektområdet är utmärkt med en röd cirkel. Källa: GFC.
Projektområdet hör till ett område, där sannolikheten att det ska förekomma sura
sulfatjordar är mycket liten (bild 11.2).
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Bild 11.2. Sannolikheten av förekomsten av sura sulfatmarker. Blå är mycket liten, orange är
måttlig och röd är stor. Källor: Geologiska forskningscentralen och Lantmäteriverket.
Bedömning av konsekvenserna
Avfallsbehandlingsanläggningens konsekvenser för marken begränsar sig till projektområdet.
Till följd av byggandet avlägsnas markens ytskikt. Marken i området är jämn och ur
markbyggnadssynpunkt lättbeyggd. Byggåtgärderna omfattar byggande av normala
fältkonstruktioner och ytbeläggning av området och byggande av ett dagvattensystem.
Byggandet av anläggningsområdet skiljer sig inte från annat markbyggande. Anläggningens
alla konstruktioner görs med täta konstruktioner, så att marken under drifttiden inte blir utsatt
för utsläpp till marken. Det bedöms att konsekvenserna för marken är försumbara och det
föreligger inte behov av att utreda dem noggrannare i bedömningsbeskrivningsskedet med
undantag för en granskning av undantagssituationer. I MKB-beskrivningsskedet beskrivs de
åtgärder under byggtiden som tar sikte på marken och bedöms de markkonsekvenser som
sker i en olycks- eller undantagssituation i form av en expertbedömning på basis av existerande
information.

11.1.2 Konsekvenser för grundvattnet
Nuläget
Med grundvatten avses vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i
direkt kontakt med mark- eller berggrunden. Med grundvattenförekomst avses en avgränsad
förekomst av vatten i porös och genomsläpplig mark- eller berggrund som medger en
betydande ström av grundvatten eller uttag av betydande mängder grundvatten (Lagen om
vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 1299/2004). För att skydda grundvattnen har NTMcentralerna kartlagt grundvattenområdena och klassificerat dem enligt deras duglighet för
uttag av vatten och deras skyddsbehov.
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Grundvattnet uppstår huvudsakligen av nederbörd. På grusområden kan över hälften av
nederbörden bildas till grundvatten, på områden med finkorniga sediment bildas bara en
bråkdel av nederbörden till grundvatten. Berghällar och krosszoner i berggrunden främjar
bildningen av grundvatten. Grundvattenzonen (den med vatten mättade zonen) börjar från
grundvattnets yta och sträcker sig så djupt som hålrummen mellan jordkornen är i kontakt
med varandra. I berg är sprickor i berget och klastiska zoner, som på ett område med kristallin
berggrund normalt sträcker sig till 150-250 meters djup, porösa. Det finns i allmänhet mest
sprickor på under 100 meters djup. Vattnet strömmar i grundvattenzonen nästan vågrätt och
i grundvattenytans riktning. Grundvattnets yta följer huvudsakligen markytans terrängform
och förenar sig med markytan i vattendrag, på kärr och i källor. Grundvattnet är i kontinuerlig
långsam rörelse och strömningen är riktad från bildningsområdet i riktning mot
utströmningspunkterna, dvs. skärningspunkten mellan grundvattenytan och markytan.
Berggrundvattnets utströmningsområden är i allmänhet de lägsta sänkorna i marken. Den
finländska berggrunden är hydrogeologiskt nästan ogenomtränglig för vatten, men i
berggrund med krosszoner och sprickor kan det lagras vatten i berggrunden.
På projektområdet täcks berget av morän, där ca 30 % av nederbörden bildas till grundvatten
på ett område i naturtillstånd. På de områden som ska täckas i samband med byggandet av
anläggningen bildas det inte alls grundvatten. På projektområdet går grundvattnets
strömningsriktning uppskattad enligt ytprofilerna och områdets geologi mot sydost och det
grundvatten som bildas på området strömmar ut i ytvattensströmbäddarna på
projektområdets sydöstra sida.
Projektområdet är inte beläget på ett klassificerat grundvattenområde. Avståndet till
grundvattenområdet Smedsby-Kapellbacken är 400 meter (bild 11.3). Grundvattenområdet är
av en sådan typ som samlar vatten från sin omgivning. Det har gjorts en geologisk
strukturutredning över grundvattenområdet (Geologiska forskningscentralen 2009). Det finns
inte hydraulisk kontakt mellan projektområdet och grundvattenområdet. Marken mellan
projektområdet och grundvattenområdet är dåligt vattenledande, berget höjer sig ovanför
grundvattnets yta och mellan områdena finns det inte sprickzoner i berggrunden.
I närheten till projektområdet finns det inte hushållsvattenbrunnar eller annat bruk av
grundvatten. De närmaste bostadsfastigheterna ligger på ca 1,3 km avstånd åt väster.
På Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde ligger Korsholms kommuns vattentäkt, som
har tillstånd att ta ut vatten 1 500 m³/dygn. Grundvattentäkten är belägen på grundvattenbildningsområdet ca 1,4 km från projektområdet mot sydväst. Vasa Vatten har dessutom i den
södra delen av grundvattenområdet en grundvattentäkt, av vilken man har tillstånd att ta ut
1 000 m³/dygn räknat som månadsmedeltal. Denna täkt är en reservvattentäkt och är mer
sällan i bruk. Det finns inte hydraulisk förbindelse mellan projektområdet och någondera
grundvattentäkten.

36

Bild 11.3. Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde. Den yttre gränsen är grundvattenområdets gräns och den inre gränsen är grundvattenbildningsområdets gräns. Projektområdet
är utmärkt med en röd cirkel.
Bedömning av konsekvenserna
Projektets konsekvenser för grundvattnet bedöms som expertbedömning utgående från den
föreliggande informationen. Till följd av byggandet av anläggningen minskar eller hindras
grundvattenbildningen på projektområdet, men det bedöms att projektet med beaktande av
skyddsåtgärderna inte kommer att ha andra konsekvenser med avseende å grundvattnets
kvalitet eller mängd i anläggningens normala drift. I miljökonsekvensbedömningen går man
igenom eventuella undantagssituationer och bedömer deras konsekvenser för grundvattnet.

11.1.3 Ytvatten
Nuläget
Projektområdet hör till Kumo-älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsområde.
Avrinningsriktningen för ytvattnet är från projektområdet söderut till skjutbanans område och
därifrån längs dräneringen på Molnträskets östra sida till Höstves och vidare längs dräneringen
på västra sidan av flygfältet till Toby å, som rinner ut i havet på södra sidan av Vasa stad. Såväl
Toby ås nedre lopp som Södra stadsfjärden har i vattenförvaltningsplaneringen klassificerats
vara i acceptabelt ekologiskt tillstånd.
Ungefär 2 km åt söder från projektområdet ligger det 1,23 km2 stora Molnträsket, som är en
konstgjord sjö som har byggts i flera etapper alltsedan 1930-talet som vattenreservoar för
Vasa stads vattenverk. Vasa stads råvatten tas från Kyrö älv, varifrån råvattnet pumpas via
Bergträsket mot Molnträsket. Från Molnträsket leds råvattnet till det invid träsket liggande
vattenverket, där den egentliga vattenreningen sker. Projektområdet hör inte till Molnträskets
tillrinningsområde.
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Bild 11.4. Molnträskets tillrinningsområde. Källa: Finlands miljöcentrals (SYKE) VALUE valuma-alueen rajaustyökalu 17.2.2020.
Bedömning av konsekvenserna
Projektets konsekvenser för ytvattnet bedöms som expertbedömningar. Utgångspunkten för
bedömningen är att det avloppsvatten som uppstår i driften förbehandlas på anläggningen
och leds till Vasa Vattens avloppreningsverk. Dagvattnet från trafikeringsområdena samt från
områdena för lagring, behandling och lastning av avfall leds via sandavskiljningsbrunnar och
en oljeavskiljningsbrunn av klass I till det kommunala dagvattenavloppet. Process- och
lagerområdena invallas så att kemikalier i skade- och läckagesituationer inte kan komma ut i
regnvattenavloppsnätet och den vägen till vattensystemet.
I bedömningen av konsekvenserna av ytvattnet från projektet utnyttjas observationsresultat
gällande kvaliteten på vatten som utgår från Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning i
Träskända. I bedömningen beaktas eventuellt ökande regn och hällregn samt andra
konsekvenser av klimatförändringen.
De indirekta konsekvenserna av ändringar i den vattenmängd och -kvalitet som leds till
avloppsreningsverket bedöms som en expertbedömning på ett allmänt plan utgående från de
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kvalitets- och mängduppskattningar som står till buds i förhållande till avloppsreningsverkets
kapacitet att ta emot avloppsvatten samt myndighetsföreskrifter och riktvärden. Dessutom
bedöms de utsläpp som eventuellt orsakas i undantagssituationer och deras konsekvenser. I
bedömningen av konsekvenserna för det kommunala avloppsreningsverket utnyttjas
observationsresultat gällande avloppsvatten från Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning i
Träskända. Verksamheten berörs av BAT-referenshandlingarna för avfallsbehandling.

11.1.4 Konsekvenser för växtlighet och fauna
Projektområdets nuläge
Projektområdet ligger på Fågelberget i Korsholm, som geografiskt är beläget i den
österbottniska kustens sydborealiska skogszon. Från det egentliga projektområdet har
skogsbeståndet i praktiken avlägsnats.
Natura-områden
På ca 1,7 km avstånd från planeringsobjektet mot nordost ligger Vedahuggets Natura-område.
Området är ett objekt i skyddsprogrammet för gamla skogar. På området finns i huvudsak
grandominerade friska moskogar och lundartade moar.

BILD 11.5. Vedahuggets Natura-område har visats på det grå området.
Bedömning av konsekvenserna
Anläggningen är belägen på det existerande industriområdets utvidgningsområde. I
bedömningsbeskrivningen beskrivs naturmiljön i grannskapet och bedöms huruvida projektet
har konsekvenser för området. Som utgångsmaterial används det föreliggande materialet om
området och dess omgivning (Österbottens landskapsplan 2040) samt den information som
erhållits i de övriga skedena av konsekvensbedömningen.
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11.1.5 Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning
Nuläget
Syftet med de riksomfattande målen för områdesanvändningen är bland annat att främja att
det uppnås en god livsmiljö och hållbar utveckling. Dessutom är syftet att ur
områdesanvändningssynpunkt säkra förutsättningarna för riksomfattande projekt. Projektet
med en avfallsbehandlingsanläggning främjar de riksomfattande målen för
områdesanvändningen genom att möjliggöra utnyttjande av avfall och en cirkulär ekonomi.
Markanvändning och lokalisering
Projektet stöder markanvändningsmålen, för det är på ett industriområde lokaliserat på en
fastighet, som i detaljplanen är planlagd som avfallsbehandlingsområde. Grannar till
fastigheten är Ab Stormossen Oy:s avfallsbehandlingscentral och Westenergy Oy Ab:s
avfallsbränningsanläggning.
På Stormossens avfallsbehandlingscentrals område finns bl.a. en biogasanläggning, ett
komposteringsfält, en sorteringsstation, ett lagringsområde för återvinningsdugligt avfall, en
stängd och en i bruk varande avstjälpningsplats för kommunalt avfall, ett deponeringsområde
för farligt avfall. I närheten till området ligger också stenbrott och en skjutbana.
De närmaste bostadsfastigheterna är belägna på ca 1,3 km avstånd västerut.
Landskapsplanen
På projektområdet gäller Österbottens landskapsplan 2030, där projektområdet är angivet
som industri- och lagerområde (T). Området på västra sidan är anvisat med beteckningen EJ,
område för avfallshantering/avfallscentral.
Österbottens landskapsplan 2040 uppgörs som en s.k. helhetslandskapsplan, som omfattar
hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Planen har i augusti 2019 varit på
utlåtanderunda hos de myndigheter och sammanslutningar och kommuner som är nämnda i
markanvändnings- och byggförordningen. Mlet är en godkänd plan våren 2020. Den nya
landskapsplanen ersätter Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.
Fastigheten är belägen på ett område, som i planen har anvisats som industri- och
lagerområde. På östra sidan finns ett område för cirkulär ekonomi (EKO).

Bild 11.6. Utdrag ur förslaget till Österbottens landskapsplan 2040. Projektområdet är utmärkt
med en röd cirkel.
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Generalplanen
På området gäller Smedsby delgeneralplan, som har godkänts av Korsholms
kommunfullmäktige 13.2.2003. Projektområdet är beläget på ett industriområde (T). EJ =
Område för avfallshantering.
På bild 11.7. har det visats ett utdrag ur generalplanen.

Bild 11.7. Utdrag ur generalplanen.
Detaljplanen
I detaljplanen för Fågelberget har projektets fastighet (27-1) utmärkts som område för
avfallshantering (EJ-1). På området får placeras industriverksamhet i anslutning till återvinning
av avfall. På bild 11.8. har visats ett utdrag ur detaljplanen.

Bild 11.8. Utdrag ur detaljplanen för Fågelberget. Projektet är beläget på det med rött
utmärkta EJ-1 -området.
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I detaljplanen har kvarteren invid projektområdet planlagts som industriområden (T-1). På
södra och östra sidan finns det med blått utmärkta skyddsgrönområden (EV-2), där skyddsvall
får byggas.
Bedömning av konsekvenserna
I bedömningen av konsekvenserna klarlägger man om anläggningsprojektet påverkar den
nuvarande och framtida markanvändningen på projektområdet och dess närzon.
Anläggningens område har i den fastställda generalplanen och detaljplanen anvisats som
område för avfallshantering. Detta gör det möjligt att placera en avfallsbehandlingsanläggning
på området. Projektets konsekvenser för markanvändningen bedöms på grundval av hur
projektet förbättrar, begränsar eller försvagar områdets nuvarande markanvändning eller
lämnar den oförändrad.
Som utgångsmaterial i bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen och
samhällsstrukturen används planläggningsplaner, miljöförvaltningens datasystem, uppgifter
som erhållits av kommunerna, geografiska datamängder och utredningar som görs i samband
med bedömningen av miljökonsekvenserna.

11.2 Konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
11.2.1 Konsekvenser för hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
Nuläget
Det bor ca 19 800 människor i Korsholms kommun. De bostadsbyggnader som är närmast
projektområdet finns på ca 1300 meters avstånd mot väster. I projektområdets närhet finns
inte rekreationsvägar eller -områden. På södra sidan ligger en skjutbana.
Bedömning av konsekvenserna
I bedömningen behandlas projektets konsekvenser för människornas levnadsförhållanden,
trivsel och rekreationsmöjligheter. Med de konsekvenser som ansluter sig till
levnadsförhållandena och trivseln avses konsekvenserna för människor och
sammanslutningar. Konsekvenserna för människorna bedöms närmast utgående från de
utsläpp, det buller, de lukter och den trafik som projektet orsakar. Som utgångsinformation
används existerande data från motsvarande anläggningar, samt exempelvis kommentarer som
man fått på de offentliga sammankomsterna. Information som man fått i de övriga skedena
av konsekvensbedömningen används också som källmaterial.

11.2.2 Konsekvenser för luftkvaliteten
Nuläget
Projektområdet är beläget invid avfallsbehandlingscentralen på ett industriområde i
utveckling.
Från anläggningens frånluftsrör kommer flyktiga organiska föreningar (VOC = Volatile Organic
Compound) och eventuellt obetydliga mängder illaluktande svavelföreningar.
På projektområdet har det 2015 gjorts en luftkvalitetsutredning av utsläppen från
Westenergys avfallsbränningsanläggning. Alla de halter som man fick som resultat av
kalkylerna i den matematiska modellen för spridning av föroreningar underskred klart de
gällande bör- och gränsvärdena samt målvärdena för luftkvaliteten. I praktiken får ingen
enskild anläggning eller process ensam överskrida bör- och gränsvärdena för luftkvaliteten, för
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med hjälp av dem strävar man till att reglera den belastning som alla utsläppskällor i ett
område, dvs. trafik, energiproduktion och industri tillsammans orsakar i sin omgivning.
Svaveldioxidhalterna var som högst 2,1 %, för kvävedioxidhalten 1,1 % och halterna av
andningsbara partiklar under 0,4 av de motsvarande gränsvärden som uppställts för
årsmedeltalshalten.
Bedömning av konsekvenserna
Utsläppen av avgaser som härstammar från avfallsbehandling hör till tillämpningsområdet för
de utsläppsnivåer som fastställts i branschens BAT-referenshandlingar (Best Available
Technology). Frånluftsgasernas utsläppsnivåer ska uppfylla BAT-gränsvärdena. Projektets
huvudsakliga luftkvalitetskonsekvens är obetydlig. Eventuella luktkonsekvenser bedöms med
luktmodellering. Dessutom bedöms konsekvenserna på basis av erfarenheter och
observationsuppgifter från motsvarande anläggningar.
De utsläpp i gasform (som härstammar från bränsle) som kommer från avfallsbehandlingen
beräknas på basis av de specifika utsläppen, de genomsnittliga nominella effekterna och
uppskattade arbetstimmarna för de arbetsmaskiner som är i drift på området.

11.2.3 Konsekvenser för trafiken
Nuläget
Trafiken till anläggningen sker huvudsakligen via Korsholmsvägen, Lagervägen och
Montörsvägen. Trafikmängden på Korsholmsvägen är ca 3 500 bilar/dygn. (Trafikutredning för
Smedsby delgeneralplan).
Bedömning av konsekvenserna
Ett genomförande av projektet ökar fordonstrafiken i projektområdets närhet. I MKBförfarandet bedöms de trafikkonsekvenser som tunga transporter orsakar samt
trafikkonsekvenserna av byggandet av anläggningen. Under bedömningen beräknas de
konsekvenser den planerade verksamheten orsakar för projektområdets trafikmängder och
trafikvägar.

11.2.4 Buller- och vibrationskonsekvenser
Nuläget
På projektområdet finns det inga betydande permanenta verksamheter som orsakar buller
eller vibrationer. Den mest betydande bullerolägenheten i projektområdets omgivning
orsakas av trafiken på Riksväg 8 och Korsholmsvägen.
Bedömning av konsekvenserna
I bedömningen utreds den ökning av den tunga trafiken som härrör av projektet, och talen
jämförs med de nuvarande trafikmängderna. Det bedöms att trafiken inte kommer att öka så
väsentligt att det skulle vara motiverat med en modellering av trafikbullret.

11.2.5 Konsekvenser för landskap och kulturarv
Nuläget
Omkring 700 m från projektområdet mot sydost, på södra sidan av Stormossen finns en
fornlämning, en gammal gruvgrop, Koppargruvan.
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Området är industriområde, varför de ändringar byggandet orsakar på landskapet, stadsbilden
och kulturarvet betraktas som obetydliga.
Bedömning av konsekvenserna
I MKB-beskrivningen bedöms den ändring projektet orsakar landskapet och görs en
uppskattning av det område, på vilket ändringarna kommer att synas.

11.2.6 Konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurser och förverkligandet av målen för
avfallshanteringen
Nuläget
Konsekvenserna för avfallshanteringen och utnyttjandet av naturresurser utreds utgående
från de riksomfattande och regionala avfallsplanerna.
Projektområdet omges av ett industriområde, en avfallsbehandlingscentral och en
avfallsbränningsanläggning.
Bedömning av konsekvenserna
Med behandling och återvinning av avfall kan man delvis ersätta användningen av ickeförnybara material i byggandet. I MKB-beskrivningen framläggs en uppskattning av den
besparing i jungfruligt material som kan uppnås genom återvinning. Vad gäller utnyttjande av
naturresurser föreligger det inte behov av tilläggsutredningar.
Uppkomsten av avfall och avfallets mängd analyseras utgående från Kierto Ympäristöpalvelut
Oy:s anläggning i Träskända. I bedömningen utreds projektets konsekvenser för
materialåtervinningen av avfall och mängden brännbart farligt avfall.

11.2.7 Konsekvenser för klimatet
Nuläget
Projektet främjar den cirkulära ekonomin och med dess hjälp strävar man till en så effektiv
återanvändning och återvinning av material som möjligt. Samtidigt kan man även minska
utsläppen av växthusgaser.
I ett senare skede kommer man att ansöka om att klassificeringen som avfall utgående från de
s.k. End of Waste -kriterierna ska upphöra för följande av anläggningens produkter:
- gödselmedel
- återvinningsbränsle
- aluminiumklorid
- glykol
Under etableringen av verksamheten och dess drift orsakas det klimatutsläpp av trafiken.
Bedömning av konsekvenserna
Konsekvenserna av anläggningens produkter och transporter för växthusutsläppen bedöms på
en ungefärlig nivå.
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11.3 Övriga konsekvenser
11.3.1 Olycks- och undantagssituationer
Anläggningens risker kan delas in på följande sätt:







det hittas oförutsedda fraktioner i det avfall som tas emot
störningar i behandlingsprocessen
översvämningar i vattenbehandlings- och vattenledningssystemen eller -bassängerna
läckage av kemikalier och farligt avfall
eldsvåda
trafikolycksrisker

I bedömningarna granskas processernas funktionssäkerhet, sårbarhet och risk för eventuella
olyckor. I fråga om fastställda och identifierade risker bedöms också konsekvenserna för
naturmiljö och människor i en undantags- eller olyckssituation. Av konsekvenserna av en
undantagssituation bedöms konsekvenserna för luften, marken och det vatten som ska
avloppas med hjälp av expertintervjuer och -bedömningar.
Riskerna i anläggningens drift bedöms och identifieras på förhand, så att man kan bereda sig
för dem redan i planeringsskedet. De miljökonsekvenser som orsakas av avbrott i
verksamheten beaktas i riskanalysen.
I samband med analysen kartläggs preliminärt de åtgärder som behövs för att minska riskerna
och lindra konsekvenserna av dem.
En produktionsinrättning som bedriver omfattande industriell hantering och upplagring ska
upprätta en handling över säkerhetsprinciperna, som godkänns av Tukes. I handlingen
presenteras uppgifter om produktionsanläggningens säkerhetsprinciper som är nödvändiga
med tanke på förebyggande av storolyckor och andra olyckor. Produktionsinrättningarna ska
ha en driftsövervakare, som känner till stadgandena och bestämmelserna om kemikalier.

11.3.2 Kombinationseffekter med andra projekt
Projektet har en kombinationseffekt med den övriga verksamheten i området närmast på
grund av den ökade trafiken. De intilliggande Westenergy Oy Ab:s kraftverk och Stormossens
avfallscentral är olika verksamhetsutövare och anläggningarna har redan verkat länge. De har
inte fast växelverkan eller funktionell förbindelse med Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s projekt.
Kierto Ympäristöpalvelut använder inte de ifrågavarande företagens material eller
driftresurser. Projektet har en lös beröringspunkt med Westenergys avfallsbränningsverk
närmast bara via avbränningen av det förpackningsavfall som kommer från Kierto
Ympäristöpalvelut Oy:s anläggning.
När man dessutom beaktar projektets lokalisering på ett område som ur planläggningssynpunkt har planlagts för avfallshanteringsverksamhet, projektets avstånd till bosättning
samt förhållandena i de omgivande områdena, kan kombinationseffekterna inte anses vara i
den grad betydande att det skulle vara nödvändigt att bedöma kombinationseffekterna med
andra anläggningar.

12 Begränsning och uppföljning av skadliga konsekvenser
12.1 Medel att begränsa skadliga konsekvenser
Syftet med bedömningen av miljökonsekvenserna är att vid sidan av bestämningen av
konsekvenserna av projektet framlägga åtgärder, med vilka man kan minska och förebygga de
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skadliga miljökonsekvenser som eventuellt orsakas med hjälp av olika slags tekniska lösningar
och metoder för genomförande. Medlen att förebygga konsekvenserna fastställs mer i detalj
när bedömningsprocessen fortskrider och de framläggs i bedömningsbeskrivningen.
Minskningsmedlen kan ansluta sig till:
 lokaliseringen av funktioner på området (exakt läge, förefintliga konstruktioner,
skyddsskog osv.),
 tidsprogrammeringen av verksamheten (enligt årstid, enligt tiden på dygnet),
 tillvägagångssätten (utplaceringen av anordningar och lagring, tillämpande av bästa
tillgängliga teknik)
 kvalitetsövervakningen av ämnena (det material som tas emot och det som levereras
som produkter),
 förebyggande (konstruktionerna i lagringen av ämnen i vätskeform) samt åtgärder i
olycks- och störningssituationer (bl.a. beredskap med oljebekämpningsutrustning,
spillbassänger osv.).

12.2 Uppföljning av konsekvenserna
Uppgifterna i de utredningar av nuläget som gjorts under MKB utnyttjas i fortsättningen i
uppföljningen av konsekvenserna av verksamheten. I bedömningsbeskrivningen uppgörs ett
förslag till uppföljningsprogram för konsekvenserna av projektet. I projektets
tillståndsansökningsskede preciseras förslaget och i tillståndsbeslutet fastställs de
uppföljningsprogram som ytterligare krävs.
På ett allmänt plan kan övervakningen av projektets verksamhet delas in på följande sätt:
a) Driftskontroll
Driftskontrollen är på anläggningen en normal kontroll av processerna, varvid man drar försorg
om anläggningens normala verksamhet och strävar till att eliminera störningssituationer. För
driftskontrollen av verksamheten svarar personalen.
b) Utsläppskontroll
Utsläppskontrollen baserar sig i huvudsak på egenkontroll i enlighet med en kontrollplan som
godkänts av övervakningsmyndigheterna. I miljötillståndsskedet uppgörs ett detaljerat
kontrollprogram, som tillståndsmyndigheten ska godkänna.
c) Kontroll av konsekvenserna
Konsekvenskontroll utförs i regel i form av obligatorisk kontroll som utförs av
verksamhetsutövaren och som myndighetskontroll i enlighet med kontrollprogrammet.

12.3 Medel att minska de skadliga konsekvenserna
Utgångspunkten för planeringen av projektet är tillämpning av bästa användbara teknik (BAT).
I bedömningsbeskrivningen framläggs förslag till åtgärder, med hjälp av vilka man kan hindra
och begränsa skadliga miljökonsekvenser.

12.4 Jämförelse av alternativ
I bedömningen av miljökonsekvenserna jämför man miljökonsekvenserna av vart och ett
alternativ i projektet samt nollalternativet. Jämförelsen görs utgående från de tillgängliga
uppgifterna, och i den beskrivs skillnaderna mellan vart och ett alternativ och konsekvenserna
av dem.
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Alternativen jämförs i fråga om följande konsekvenser:





konsekvenser för människorna
konsekvenser för naturen
konsekvenser för samhällsstrukturen
konsekvenser för utnyttjandet av naturresurser.

12.5 Uppföljning av konsekvenserna
Kontrollen av verksamheten och uppföljningen av konsekvenserna kan allmänt delas in i
driftskontroll, utsläppskontroll och kontroll av konsekvenserna. Driftskontrollen är normal
kontroll och övervakning som utförs på objekten. Med den strävar man till att minimera
olägenheter och risksituationer.
På anläggningen utförs utsläppskontroll av de gaser som leds ut i luften, av det vatten som
leds ut i avloppet samt av dagvattnen i enlighet med den kontrollplan som godkänts av
myndigheterna.
I bedömningsbeskrivningen framläggs ett förslag till uppföljningsprogram för konsekvenserna,
som preciseras i miljötillståndsansökningsskedet.
Under bedömningsarbetet utreder man om det i närzonen finns objekt, som orsakas
betydande skadliga konsekvenser av anläggningens verksamhet. Om sådana återfinns,
framläggs i bedömningsbeskrivningen ett förslag till uppföljning av dessa konsekvenser.

13 Osäkerhetsfaktorer
På planeringen av projektet och bedömningen av miljökonsekvenserna inverkar all den
osäkerhet som ansluter sig till det material som använts i bedömningen, dess
insamlingsmetoder samt de metoder som använts i bedömningen av konsekvenserna. I
bedömningen utreds hur osäkerheten i bedömningen kan påverka genomförandet av
projektet och bedömningen av de olika alternativen samt dessutom hur signifikanta de
osäkerhetsfaktorer som förekommer är i förhållande till de konsekvensbedömningar som
gjorts.
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