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MKB-KUNGÖRELSE
Kierto ympäristöpalvelut Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). MKB-beskrivningen gäller en behandlingsanläggning för farligt
avfall i Korsholm. I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att utföra sortering av styckegods av farligt avfall och ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltigt vatten,
oljor, metallhaltiga syra- och alkaliska lösningar, lösningsmedelshaltigt vatten, industriavloppsvatten
och glykollösningar. I bedömningsbeskrivningen framförs uppgifter om projektet och projektalternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
I bedömningsförfarandet granskas två alternativ enligt följande:
Alternativ 0, VE0
I alternativ VE0 genomförs inte projektet, och projektområdet får ingen ny verksamhet.
Alternativ 1, VE1
I alternativ 1 är anläggningen för behandling av farligt avfall belägen i Fågelbergets industriområde i
Korsholms kommun, invid Stormossens avfallshanteringscentral. 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.
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN ÄR FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen är framlagda till påseende 24.11.2020–12.1.2021 på
Korsholms ämbetshus (Centrumvägen 4, Korsholm) och publiceras på webben:
www.miljo.fi/korsholmsavfallsbehandlingsanlaggningMKB.
ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 12.1.2021 till
adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki eller per e-post:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
Inom två månader från att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut gör NTMcentralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet, upp en motiverad slutsats, som läggs fram på samma platser som bedömningsbeskrivningen.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
På grund av coronavirusepidemin ordnas inget evenemang för allmänheten, men det har gjorts en
power point-presentation om MKB-beskrivningen, i vilken beskrivs huvudpunkterna i bedömningsbeskrivningen. Presentationen läggs fram till påseende på webbplatsen från och med 26.11.2020:
www.miljo.fi/korsholmsavfallsbehandlingsanlaggningMKB
MER INFORMATION
Den projektansvarige: Kierto Ympäristöpalvelut Oy,
Antti Eriksson, fornamn.efternamn@kierto.fi tfn 050 361 3066
MKB-konsult: Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy,
Juha Roivainen, fornamn.efternamn@hannusalonen.fi tfn 0400 381 171.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten,
Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ntm-centralen.fi , tfn 0295 027 655.
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