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Kungörelse
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-central) behandlar en miljökonsekvensbeskrivning som gäller utvidgning av Loukeenkari fiskodling på havsområdet i Gustavs kommun för att avge kontaktmyndighetens motiverade slutsats enlingt den om miljökonsekvensbedömning givna lagen. Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller en
beskrivning av de betydande miljökonsekvenser som projektet och dess skäliga alternativ kan antas ha. Vid förfarandet ges
kommunerna, och vid behov övriga myndigheter inom det område som påverkas av projektet möjlighet att avge utlåtande,
samt medborgare och sammanslutningar tillfälle att framföra åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen. Efter utgången av
tiden för avgivande av utlåtanden och framförande av åsikter ger kontaktmyndigheten sin motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen.

Alternativ för projektets genomförande
Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Verksamheten fortsätter som för närvarande, årlig fisktillväxt är ca. 300 t/a. (näringsbelastning 1200 kg/a P, 12000 kg/a N)
Alternativ 1: årlig fisktillväxt är ca. 800 t/a
(näringsbelastning 3000 kg/a P, 30000 kg/a N)
Alternativ 2: årlig fisktillväxt är ca. 1000 t/a
(näringsbelastning 4000 kg/a P, 40000 kg/a N)
Alternativ 3: årlig fisktillväxt är ca. 1200 t/a (näringsbelastning 5000 kg/a P, 50000 kg/a N).

Ansvarig för projektet
Lännenpuolen Lohi Oy, Paloniementie 324, Gustavs, kontaktperson Irja Skytén-Suominen

Mera information
Miljökonsekvensbeskrivningen är framlagt till påseende för allmänheten 14.4. – 12.6.2020 på följande platser: kommunkansliet i Gustavs, adress Keskustie 7, Gustavs, biblioteket i Gustavs, adress Keskustie 7, Gustavs, registraturen
Ålands landskapsstyrelse, adress Strandgatan 37, Mariehamn, Mariehamns stadsbibliotek, adress Strandgatan 29,
Mariehamn, Brändö kommunkansli, adress Åva, Åland och Brändö bibliotek, adress Brändöby, Brändö, Åland.
Miljökonsekvensbeskrivningen är till påseende även på NTM-centralens internetsidor: www.ymparisto.fi/lannenpuolenlohiYVA.
Tilläggsuppgifter om projektet och bedömningsprogrammet ges av Irja Skytén-Suominen, Lännenpuolen Lohi Oy, tel.
0400 787 997, (fornamn.efternamn@kalankasvatus.fi) och av Mari Saario, Gaia Consulting Oy, tel. 050 421 9999
(fornamn.efternamn@gaia.fi).
Mera information om miljökonsekvensbedömningsförfarandet ger överinspektör Petri Hiltunen vid NTM-centralen, tel.
0295 022 867 (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).

Allmänhetsmötet på virtuell arbetsplattform
På grund av undantagssituation äger allmänhetsmötet rum på en virtuell arbetsplattform Howspace onsdagen den
22.4.2020 kl. 17:00 - 20:00. Anvisningarna och länken till arbetsplattformen: www.ymparisto.fi/lannenpuolenlohiYVA.

Framförande av åsikter
Åsikter och utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen kan skriftligt tillställas NTM-centralen senast 12.6.2020 adress
Självständighetsplan 2, 20800 Åbo, eller PB 236, 20101 Åbo, eller per e-post på adress registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi.

Kontaktmyndighetens motiverade slutsats
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats finns till påseende för allmänheten på ovannämnda platser senast fr.o.m.
den 12.8.2020 och en månad framåt.
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