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MKB-KUNGÖRELSE
PVO Lämpövoima Oy har skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, ändringar 267/1999 och 458/2006) till Västra Finlands miljöcentral. Bedömningsbeskrivningen gäller projektet för ersättning av oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna. Västra Finlands miljöcentral är kontaktmyndighet i förfarandet med miljökonsekvensbedömning och informerar om att projektet är anhängigt.
Som en del av beredningen av projektet har ett miljökonsekvensbedömningsprogram utarbetats enligt lagen om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (458/2006), om vilket kontaktmyndigheten redan har gett utlåtande
3.10.2008, och en bedömningsbeskrivning, som har anlänt till kontaktmyndigheten 1.6.2009.
Avsikten är att den nya kraftverksenheten, som består av en ny panna och en moderniserad turbinanläggning, ska
producera elenergi på ett miljövänligt sätt och till ett konkurrenskraftigt pris. Kraftverkets bränsleeffekt blir ca
590 MW och eleffekten ca 260 MW.
ALTERNATIV SOM BEDÖMS
Nollalternativet: Verksamheten vid kraftverket fortsätter på nuvarande sätt.
Alternativ 1: Vid kraftverket i Kristinestad anläggs en ny flerbränslepanna som drivs med torv, biomassa och
stenkol. Bränsle- och askanläggningar som är nödvändiga för kraftverket byggs också. Den nuvarande oljepannan
tas ur bruk och kolpannan och turbinanläggningen blir kvar.
Alternativ 2: I projektalternativ 2 drivs den nya flerbränslepannan till en del på återvunnet bränsle framställt av
förbränningsdugligt avfall från handeln och industrin. Materialet är jämförbart med kommunalt avfall (inte processavfall) och motsvarar till sin sammansättning returbränsle i REF-klassen I och II. Utöver de anläggningar som
byggs i alternativ 1 byggs i alternativ 2 även en station för mottagning av bränsle samt ett bränsleförråd.
DEN PROJEKTANSVARIGE
PVO Lämpövoima Oy, Björnögatan 1, 64100 Kristinestad.
BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN ÄR OFFICIELLT FRAMLAGD TILL PÅSEENDE
8.6 – 8.7.2009 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna i:
Kristinestad, Rådhusgatan 1, Kristinestad
Närpes stad, Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen skickas också till huvudbiblioteken som lägger fram handlingarna för allmänheten under samma tid:
Kristinestads huvudbibliotek, Salutorget 1, 64100 Kristinestad
Närpes stads huvudbibliotek, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals webbsidor
www.miljo.fi/lsu/mkb-aktuella. Bedömningsbeskrivningen finns också på den projektansvariges webbplats på
adress www.pvo.fi.
MER INFORMATION
Om projektet och bedömningsbeskrivningen
PVO Lämpövoima Oy, Tor Bergman, tfn +358 50 313 3448
WSP Environmental Oy, Jakob Kjellman, tfn +358 207 864 861
Om MKB-förfarandet
Västra Finlands miljöcentral, Vasa, Riitta Kankaanpää-Waltermann, tfn 0400 809 335,
förnamn.efternamn@ymparisto.fi [riitta.kankaanpaa-waltermann]
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FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsbeskrivningen. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 8.7.2009 till adress: Västra Finlands miljöcentral, Skolhusgatan 19, PB 262, 65101 VASA
eller per e-post till adress: kirjaamo.lsu@ymparisto.fi
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
Västra Finlands miljöcentrals utlåtande om bedömningsbeskrivningen läggs fram till påseende två månader efter
att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt under en månads tid på samma
platser som bedömningsbeskrivningen. Utlåtandet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals ovan nämnda
webbplats.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN
För allmänheten öppna tillfällen om bedömningsbeskrivningen ordnas torsdagen 11.6.2009 med början kl. 17:00
på Rådhuset i Kristinestad.
Vasa 4.6.2009
VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL

