MKB-KUNGÖRELSE
Västra Finlands miljöcentral är kontaktmyndighet i förfarandet med miljökonsekvensbedömning (MKB) i
PVO – Lämpövoima Oy: s projekt om ersättande av den existerande oljepannan vid kraftverket i Kristinestad med en ny flerbränslepanna. Miljöcentralen informerar om att projektet är anhängigt.
Projektet planeras på PVO:s kraftverksområde på Björnön i Kristinestad. Till projektets omedelbara verkningsområde hör två kommuner, Kristinestad och Närpes. Som en del av beredningen av projektet har ett
miljökonsekvensbedömningsprogram utarbetats enligt lagen om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (458/2006). Programmet är en plan om hur miljökonsekvensbedömningen skall
utföras.
I bedömningsprogrammet granskas som projektets alternativ ett nollalternativ samt två olika projektalternativ:
- Alternativ 0; Projektet genomförs inte. Verksamheten vid kraftverket i Kristinestad fortsätter med existerande pannor och bränslen.
- Alternativ 1; Vid kraftverket i Kristinestad anläggs en ny flerbränslepanna som drivs med torv, biomassa
och stenkol. För kraftverket nödvändiga bränsle- och askanläggningar byggs också. Därtill moderniseras den
nuvarande ångturbinanläggningen som är ansluten till oljepannan och ansluts till en ny flerbränslepanna. Den
existerande oljepannan tas ur bruk. Den existerande kolpannan och turbinanläggningen används fortfarande
som baslastanläggning. Fingrid Oyj: s gasturbinanläggning som också finns på området, och som drivs med
olja, används på nuvarande sätt som reservanläggning vid specialtillfällen.
- Alternativ 2; Verksamheten vid kraftverket motsvarar alternativ 1, ändå så att en del av bränslet i den nya
flerbränslepannan är bränsleavfall som är tillverkat av förbränningsdugligt avfall från handeln och industrin.
På anläggningsområdet byggs ytterligare anläggningsdelar som behövs i alternativ 1, också en station för
mottagning av bränsleavfall samt ett bränsleförråd.
DEN PROJEKTANSVARIGE
PVO – Lämpövoima Oy, Tölögatan 4, PB 40, 00101 HELSINGFORS
BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR OFFICIELLT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
14.7.2008 – 2.9.2008 under tjänstetid på den officiella anslagstavlan:
I Kristinestad (Rådhusgatan 1)och Närpes (Kyrkvägen 2). Myndigheten i Kristinestad är stängd 7.7 – 1.8.
Kungörelsen och programmet finns då 14.7.-1.8. officiellt framlagda i Rådhuset. Myndigheten i Närpes är
stängd 7.7.-19.7. Kungörelsen och programmet finns då 14.7.-19.7. i huvudbiblioteket, Stadshuset, Kyrkvägen 2.
Kungörelsen och bedömningsprogrammet tillställs också huvudbiblioteken som lägger fram handlingarna för allmänheten under samma tid 14.7-2.9.2008, adress: Kristinestads huvudbibliotek, Salutorget 1,
Närpes huvudbibliotek Kyrkvägen 2.
Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals webbsidor
www.miljo.fi/lsu > Miljövård > Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB.
MER INFORMATION
Om projektet och bedömningsprogrammet
Den projektansvarige PVO – Lämpövoima Oy, Tor Bergman, tfn +358(0)50 313 3448
Den projektansvariges MKB-konsult WSP Environmental Oy, Jakob Kjellman, tfn +358(0)207 864 861
Om MKB-förfarandet
Kontaktmyndighet Västra Finlands miljöcentral, Vasa, Riitta Kankaanpää-Waltermann, tfn centralen 020490 109
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 2.9.2008 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 bedömningsprogrammet läggs fram till påseende en månad efter
att tiden för att ge utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt under en månads tid på
samma platser som bedömningsprogrammet. Utlåtandet publiceras också på Västra Finlands miljöcentrals
ovan nämnda webbsidor.
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTEN
För allmänheten öppna tillfällen om bedömningsprogrammet ordnas under bedömningen. Det första tillfället
för allmänheten har ordnats 10.6.2008. Meningen är att hålla det andra tillfället för allmänheten under tiden
som MKB – beskrivningen är framlagd till påseende hösten 2008.
Vasa 13.7.2008
VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL

