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1. INLEDNING
I Österbotten planeras gemensam energiutvinning ur avfallet
från de kommunala avfallsbehandlingsbolagen. För projektet har ett samföretag bildats, Westenergy Oy Ab. Delägare
i samföretaget är Ab Stormossen Oy, Lakeuden Etappi Oy,
Vestia Oy, Oy Botniarosk Ab och Millespakka Oy. I projektet
deltar också det lokala fjärrvärmenätets ägare Vasa Elektriska
Ab. Bolag som eventuellt senare kommer med i projektet är
bland andra Ab Ekorosk Oy och Sammakkokangas Oy.
Energiutvinningen ur kommunalt avfall har hittills varit obetydlig i Finland. I den landsomfattande avfallsbehandlingsplanen fram till år 2005 var ett mål att öka nyttoanvändningen
av avfall till 70 procent fram till år 2005. Men det här målet
nåddes inte på långt när. År 2004 utnyttjades cirka 38 procent av det kommunala avfallet och energiutvinningen stannade på åtta procent.
För att avfallet ska kunna utnyttjas i högre grad ställs också
krav på energiutvinningen ur avfall. I bakgrundsrapporten
om den landsomfattande avfallsplanen fram till år 2016 sägs
att totalt cirka 30 procent av allt kommunalt avfall ska utnyttjas som energi år 2016. För att höja återvinningsgraden
krävs effektiva åtgärder, där man för avfallsproducenternas
behov utvecklar insamlings-, transport- och behandlingssystem som möjliggör allt effektivare återvinning eller annan
nyttoanvändning inklusive energiutvinning i enlighet med de
nationella målen. Enligt miljöminister Kimmo Tiilikainens utlåtanden i februari 2008 kunde det rymmas mellan fem och
tio avfallsförbränningsanläggningar i Finland: På så sätt kan
man utnyttja det brännbara avfall som det inte finns bättre
användningsformer för.
Med det här projektet kan man trygga en utveckling av nyttoanvändningen av avfall på de deltagande avfallsbehandlingsbolagens områden i enlighet med kraven på avfallshanteringen. Vid energiutvinning ur avfall utnyttjas sådant avfall
som annars skulle hamna på de regionala avfallsbehandlingsbolagens slutdeponeringsområden. Det här innebär
också att behovet av slutdeponeringsområden och belastningen av dem minskar.

Projektets miljökonsekvenser bedöms i den omfattning som
anges i lagen och förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB), eftersom projektet anses
höra till följande punkt i projektförteckningen i 6 § i MKBförordningen: ”11) avfallshantering … b) anläggningar för
förbränning av annat avfall än problemavfall [..] vilka är dimensionerade för mer än 100 ton avfall per dygn”.
Denna miljökonsekvensbeskrivning är ett i enlighet med
MKB-lagen och -förordningen uppgjort dokument, som
innehåller sammanställd information om projektets miljökonsekvenser, hur bedömningen genomförts samt hur bedömningsförfarandet ordnats. Bedömningen gjordes enligt en i
enlighet med MKB-förordningen uppgjord plan, programmet
för miljökonsekvensbedömning och därom inlämnade utlåtanden och åsikter samt kontaktmyndighetens utlåtande på
basis av dem.
Målet med miljökonsekvensbedömningen är att ta fram information om projektets miljökonsekvenser för planeringen
och beslutsfattandet. Avsikten med bedömningen är också
att öka invånarnas tillgång till information och möjligheter att
delta. Miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den bifogas till de tillståndsansökningar
som krävs för projektet.
Kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen i det här projektet var Västra Finlands miljöcentral.
Miljökonsekvensbedömningen gjordes av Ramboll Finland
Oy på uppdrag av projektansvariga Westenergy Oy Ab. I
arbetet med miljökonsekvensbedömningen har från MKBkonsulten Ramboll Finland Oy deltagit FD doc. Joonas
Hokkanen, ledande expert FK Ari Hanski, planeringschef
ing. Ari Rinkinen, FM kemist Hanna Hookana, forskningsing.
Janne Ristolainen, FM biolog Kaisa Torri samt tekniska assistenterna Kirsi Hakala och Kirsti Kuusela. Beräkningarna
av spridningsmodeller för utsläppen i luften har gjorts vid
Meteorologiska institutet, där Murat Buyukay, Sari Lappi och
Harri Pietarila svarade för modelleringen.

Förutom att energiutvinningen i avfallshanteringen främjas
gör projektet också Vasa Elektriskas kapacitet att producera
fjärrvärme och el mångsidigare. Den fjärrvärme som produceras vid avfallsförbränning kan ersätta en stor del av den
olja och en del av det stenkol som används i Vasas fjärrvärmeproduktion.
Enligt planerna placeras den förbränningsanläggning som
avfallsbehandlingsbolagen ska äga gemensamt på Oy
Stormossen Ab:s område i Korsholms kommun. I Korsholm
finns Stormossens avfallscentral, vars befintliga infrastruktur
är väl lämpad också för en förbränningsanläggnings behov.
Förbränningsanläggningen har preliminärt dimensionerats för
120.000–150.000 ton avfall per år. Förbränningsanläggningen
ska sälja sin energi till Vasa Elektriska Ab, som använder den
för produktion av el och fjärrvärme.
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2. PROJEKTETS BAKGRUND OCH MÅL
2.1 Projektansvarig
Den projektansvariga är de regionala avfallsbolagens samföretag Westenergy Oy Ab. Samföretaget registrerades i handelsregistret 1.1.2008 och dess FO-nummer är 2165379-9.
I samföretaget deltar för närvarande Oy Stormossen Ab,
Vestia Oy, Lakeuden Etappi Oy, Oy Botniarosk Ab och
Millespakka Oy. Företagets delägarbas kommer eventuellt att
utökas i framtiden. Andra bolag som eventuellt senare kommer med i projektet är Oy Ekorosk Ab och Sammakkokangas
Oy. Kommunerna inom samföretagets verksamhetsområde
anges i figur 2.1.
2.1.1 Samföretagets parter
Oy Stormossen Ab
Oy Stormossen Ab är ett avfallsbehandlingsbolag som ägs
av sju kommuner och som har en avfallscentral i Kvevlax i
Korsholms kommun. På bolagets verksamhetsområde bor
cirka 100 000 personer och dess omsättning år 2006 var närmare 8 miljoner euro.
Stormossen Ab hör till de ledande företagen i fråga om återvinning av avfall. I Kvevlax har Stormossen en funktionell avfallscentral, där avfall tas till vara i form av både material och
energi. År 2006 utnyttjades sammanlagt 75 % av det kommunala avfallet; genom återvinning eller som material togs
50 % till vara och 25 % gick till energiutvinning. Vid avfallscentralen i Kvevlax finns en MBT-anläggning (mekaniskbiologisk behandlingsanläggning) som producerar biogas och humusjord av den biologiskt nedbrytbara
delen av köksavfallet. Det brännbara avfall som
mekaniskt avskiljs vid anläggningen levereras

för närvarande till Ewapower Oy Ab för pelletering. Pelleten
levereras sedan till ett kraftverk som har tillstånd att bränna
avfall. Dessutom behandlas förorenad jord i Kvevlax. Den nya
avstjälpningsplatsen i Kvevlax togs i bruk 2004, och samma år
stängdes den gamla avstjälpningsplatsen på området.
Vestia Oy
Vestia Oy är ett regionalt avfallsbehandlingsbolag som ägs av
ett antal kommuner. Före år 2007 hette bolaget Jokilaaksojen
Jäte Oy. Bolaget ägs av 20 kommuner i Siikajoki-, Pyhäjoki-,
Kalajoki- och Lestinjokidalarna. På Vestia Oy:s verksamhetsområde bor cirka 100 000 personer. Bolagets omsättning år
2006 var 4,75 miljoner euro. Bolaget har en avfallscentral i
Ylivieska.
Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi Oy är ett avfallsbehandlingsbolag i Södra
Österbotten. Bolaget ägs av de 13 kommuner som bildade
bolaget. På bolagets verksamhetsområde finns cirka 135 000
invånare. Bolagets omsättning år 2006 var cirka 10 miljoner
euro. Lakeuden Etappi har avfallsstationer i alla kommuner på
verksamhetsområdet och dessutom har bolaget en avstjälpningsplats och en biogasanläggning vid avfallshanteringscentralen i Ilmola.

Figur 2.1 Kommuner inom förbränningsanläggningens verksamhetsområde.
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Oy Botniarosk Ab
Oy Botniarosk Ab är ett avfallsbehandlingsbolag som bildades
av åtta kommuner år 1996. På bolagets verksamhetsområde
finns cirka 48 000 invånare. Botniarosk har en avfallscentral i
Östermark. Bolagets omsättning år 2006 var 2,4 miljoner euro.
Millespakka Oy
Millespakka Oy är ett bolag som ägs av tio kommuner och
som bildades 1996. På bolagets verksamhetsområde bor
cirka 31 000 personer och bolagets omsättning år 2006 var
cirka en miljon euro.
2.1.2 Bolag som eventuellt kommer med
Sammakkokangas Oy
Sammakkokangas är ett regionalt avfallsbehandlingsbolag
som ägs av åtta kommuner. Bolaget bildades år 2003. På
bolagets verksamhetsområde bor cirka 34 000 personer och
bolagets omsättning år 2005 var cirka 1,7 miljoner euro.
Ab Ekorosk Oy
Ab Ekorosk Oy bildades år 1990. Bolaget ägs av 14 kommuner, som har sammanlagt cirka 112 000 invånare. Bolagets
omsättning år 2006 var 7,8 miljoner euro. Den nya slutdeponeringsplatsen i Storkohmo blir enligt planerna färdig till sommaren 2008.
2.1.3 Projektets övriga parter
Vasa Elektriska Ab
Förutom de regionala avfallsbolagen deltar också Vasa
Elektriska Ab i projektet. Ovannämnda samföretag ägs gemensamt av de regionala avfallsbehandlingsbolagen, och
Vasa Elektriska Ab investerar i förbränningsanläggningens
energiutrustning.
Koncernen Vasa Elektriska är ett energibolag som levererar
värme- och elenergi till sina kunder. Vasa stad äger 99,9 procent av bolagets aktier och bolagets omsättning år 2006 uppgick till 91,9 miljoner euro. Vasa Elektriskas dotterbolag Vasa
Elnät Ab har ett eldistributionsnät som täcker Vasa, Korsholm,
Laihela, Vörå, Malax och Korsnäs samt små områden i Närpes
och Jurva. Fjärrvärme säljs främst inom Vasa stads område.
Vasa Elektriskas fjärrvärmeenhet levererar cirka 600 GWh
fjärrvärme per år till sina kunder. Som bränsle i fjärrvärmeproduktionen används främst stenkol, men för toppeffekter samt
under sommarsäsongen produceras fjärrvärme med olja.

2.2 Tidigare utredningsskeden
En bakgrundsutredning av projektet gjordes år 2002 och utredningen kompletterades 2007 (Förundersökning för avfall
till fjärrvärme 2002 och 2007). I utredningen har två olika avfallsförbränningsmängder undersökts. Undersökningarna är
gjorda för 50 000 och 120 000 ton avfall per år. I utredningarna har tre olika alternativa förläggningsplatser undersökts:
Stormossen, Vasklot och Långbacken.
En affärsverksamhetsplan för hur projektet ska genomföras
har gjorts upp. Jämsides med avfallsbehandlingsbolagens
samföretag deltar det lokala fjärrvärmenätets ägare i projektet.
Avfallsbolagen förbinder sig att leverera den mängd av lämpligt avfallsbränsle som förbränningsanläggningen behöver.
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Det samföretag som ska bildas erbjuder avfallsbehandlingsbolagen termisk behandling av avfallet till självkostnadspris.
Det bolag som ska bildas svarar också för att askan levereras
till fortsatt behandling.
Från planområdet kommer årligen 120 000–150 000 ton avfall lämpat för förbränning till energiutvinningsanläggningen.
Avfallet fördelar sig mellan avfallsbehandlingsbolagen på planområdet på ett sätt som man senare ska komma överens om.

2.3

Projektets mål

Målet med projektet är att hitta en både miljöpolitiskt, tekniskt
och ekonomiskt godtagbar lösning för att utnyttja energin i det
avfall som nu deponeras på avstjälpningsplatserna i de tre
österbottniska landskapen, i södra delen av Norra Österbotten
och eventuellt på andra närliggande områden så att de landsomfattande målen för avfallsbehandlingen kan nås.
Målet med projektet är alltså att kunna utnyttja energiinnehållet i
det kommunala avfallet och annat avfall för fjärrvärme och el på
ett sätt som belastar miljön så lite som möjligt. I förbränningsanläggningen utnyttjas källsorterat avfall, från vilket största delen
av det organiska avfallet först har avlägsnats. Det avfall som
kommer att brännas är huvudsakligen kommunalt avfall som
inte duger för materialåtervinning och återanvändning.
Då brännbart avfall som uppkommer i samhället utnyttjas som
energikälla kan användningen av stenkol och olja i produktionen av fjärrvärme i motsvarande grad minskas. Då den avfallsmängd som förs till avstjälpningsplatserna minskar, kommer
också utsläppen av växthusgaser från avstjälpningsplatserna
att minska.
Avsikten med projektet är också att skapa samarbete mellan
energi- och avfallsbehandlingssektorerna. I projektets tekniskekonomiska mål ingår att skapa en konkurrenskraftig anläggning som uppfyller de krav som för närvarande är kända.
Förbränningsanläggningen ska producera ånga, som Vasa
Elektriska ska använda för produktion av el och fjärrvärme.
Med den nya förbränningsanläggningen tryggas en betydande
del av den nuvarande fjärrvärmeproduktionen i Vasaområdet
och den är ett svar på den ökade efterfrågan på fjärrvärme.

2.4 Krav i lagstiftningen
Enligt avfallslagen (1072/1993) ska avfall återvinnas, om det
är tekniskt möjligt och om det inte medför oskäliga tilläggskostnader jämfört med avfallsbehandling som ordnas på annat sätt. I 3 kapitlet 6 § i avfallslagen står det att avfallets materialinnehåll i första hand ska återvinnas och i andra hand ska
energin utvinnas. Största delen av det avfall som inte duger
för återvinning men är lämpat för energiutvinning går fortfarande till avstjälpningsplatserna för slutdeponering. Bränsle
som tillverkats av material som inte duger för återvinning kan
inte bara ersätta jungfruligt bränsle och därmed spara på naturresurserna utan också påtagligt minska den avfallsmängd
som slutdeponeras och minska utsläppen av växthusgasen
metan från avstjälpningsplatserna.
Utvinningen av avfallets energiinnehåll regleras noggrant i
EU:s direktiv om avfallsförbränning, som har anpassats till den
finländska lagstiftningen genom statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003). Direktivet om avfallsförbränning
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innehåller förpliktande krav om avfallsförbränning med målet
att förhindra miljöförorening till följd av avfallsförbränningen.
Direktivet anger bl.a. detaljerade gränsvärden för utsläppen
från avfallsförbränningsanläggningar och dessa gränsvärden
får inte överskridas. Gränsvärdena för utsläppen enligt förordningen om avfallsförbränning anges senare i tabell 3.3.
I förordningen om avfallsförbränning och den samtidigt gjorda
ändringen av miljöskyddsförordningen fastslogs kraven på
avfallsförbränning. Kraven är baserade på bästa tillgängliga
teknik (BAT, best available techniques) och gäller utredning
av avfallets kvalitet, förbränningsförhållanden, utsläpp i luft
och vatten, utsläppsmätning, åtgärder i fall av störningar och
behandling och utnyttjande av avfallet från förbränningen (askan). Förordningen är baserad på EU:s direktiv om avfallsförbränning samt även på BAT/BREF-kraven i IPPC-direktivet
(96/61/EG). IPPC-direktivet gavs för att förenhetliga villkoren
för hur miljöförorening ska förhindras och minskas. BREF är
referensdokument för bästa tillgängliga teknik (BAT) och de är
till hjälp vid bedömning av vad som är bästa tillgängliga teknik
med tanke på miljön i varje enskilt fall på de olika områden som
definieras i direktivet. BREF-dokumenten är inte rättsakter utan
informativa bakgrundsdokument. I jämförelsedokumentet beskrivs bästa tillgängliga förbränningsteknik, och rostförbränningsteknik behandlas som en av BAT-förbränningsteknikerna
för kommunalt avfall.
En avfallsförbränningsanläggning stöder målen i Europarådets
direktiv 1999/31/EG (det s.k. avstjälpningsplatsdirektivet). I
avstjälpningsplatsdirektivet förutsätts bland annat att högst
35 % av den mängd bionedbrytbart kommunalt avfall som
uppkom år 1994 får deponeras på avstjälpningsplatserna år
2016. Jämsides med effektiveringen av avfallsåtervinningen är
energiutvinning ur avfall i avfallsförbränningsanläggningar ett
sätt att nå målen i direktivet.
En avfallsförbränningsanläggning stöder de allmänna målen
i avfallslagen genom att den minskar deponeringen av avfall
på avstjälpningsplatserna och ökar möjligheterna att utnyttja
avfallet i form av energi. Genom avfallsförbränning minskas
dessutom koldioxidutsläppen. Det projekt som bedöms kommer att planeras enligt bestämmelserna om energiutvinning
ur avfall och det uppfyller dessa krav i fråga om både teknik
och utsläppsnivå.

2.5 Anknytning till andra projekt och planer
Projektets anknytning till andra projekt är främst utnyttjandet av infrastrukturen på Stormossen och Vasa Elektriskas
produktion av fjärrvärme och elektricitet. För Vasa Elektriska
kommer projektet att ersätta olja och stenkol i fjärrvärmeproduktionen.
En placering av förbränningsanläggningen vid Stormossens
avfallscentral ger möjlighet att utnyttja avfallscentralens befintliga infrastruktur. Förbränningsanläggningen kan utnyttja
bl.a. avfallscentralens mottagning, lastvägningsstationen,
trafikområdena och eventuell mellanlagring. Bevakningen av
området kan också utökas så att den även betjänar förbränningsanläggningens behov.
Förbränningsanläggningen hör intimt ihop med den nuvarande verksamheten på Stormossen, eftersom avfallsför-
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bränningen utgör ett alternativ till slutdeponeringen av avfall
på avstjälpningsplatsen. Årligen förs cirka 130 000 ton avfall till Stormossen. Genom den nya förbränningsanläggningen kommer det sammanlagt cirka 80 000 ton avfall från
Stormossens samarbetspartners och resten av avfallsråvaran
kommer från avfallsbehandlingsbolaget Stormossens verksamhetsområde. Genom förbränningsanläggningen ökar den
avfallsmängd som levereras till Stormossens område med
cirka 80 000–100 000 t/a jämfört med nuläget.
I Finland finns det för närvarande två förbränningsanläggningar för kommunalt avfall i funktion, i Åbo och Riihimäki. Kotka
Energis avfallsförbränningsanläggning startar under år 2008.
Dessutom bränns förbehandlat avfall i tio energiverk.
Förutom de här förbränningsanläggningarna har ungefär femton anläggningar (rostförbränning, virvelbäddsförbränning
och förgasning) planerats i Finland. Av de här planerade anläggningarna kommer bara en del att verkligen byggas. Inom
Österbotten har man också diskuterat andra förbränningsanläggningar. Planer på avfallsförbränningsanläggningar har
funnits i bl.a. Jakobstad och Seinäjoki.
Landsomfattande avfallsplan
Miljöministeriet tillsatte år 2005 den s.k. VALTSUarbetsgruppen, som ska styra uppgörandet av en landsomfattande avfallsplan och utredningen av en förnyelse av avfallslagen. Arbetsgruppen gav sitt förslag till landsomfattande
avfallsplan fram till år 2016 (Miljöministeriet 2007).
I förslaget anges mål och styrmedel för bl.a. följande delområden:
materialeffektivitet
återvinning
hantering av farliga ämnen
avfallsbehandlingens inverkan på klimatet
avfallets negativa inverkan på miljö och hälsa
avfallskompetens
Westenergys förbränningsanläggning stöder med sin verksamhet den landsomfattande avfallsplanen.

2.6 Projektets planeringssituation och tidtabell för
förverkligandet
En plan för projektets affärsverksamhet blev färdig 15.8.2007.
Ansökan om bygglov och miljötillstånd för projektet kommer
att göras då det är möjligt med tanke på planeringen, planläggningen och miljökonsekvensbedömningen.
Byggarbetena kommer enligt planerna att påbörjas efter att
behövliga tillstånd för byggande av anläggningen har fåtts.
Anläggningen kan tas i drift efter att projektet har beviljats miljötillstånd. Centrala faktorer i projektets tidtabell:
Planeringen av anläggningen har påbörjats
Anläggningens MKB blir färdig våren 2008
Miljötillståndsansökan för anläggningen inlämnas till tillståndsmyndigheten under år 2008
Byggandet startar under år 2009
Provdrift startar hösten 2012
El- och värmeproduktionen startar 1.1.2013
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3.3 Kraftverkets tekniska data
Anläggningen är en traditionell rostpannanläggning med en
förbränningstemperatur över 850 °C. Den totala verkningsgraden för avfallsförbränningsanläggningens energiproduktion är
hög, cirka 87–92 %. Anläggningen kommer att vara i kontinuerlig drift året om.
Tabell 3.1 Centrala tekniska data om projektet.
Förklaring

Enhet och värde

Bränsleeffekt

40 – 50 MW

Eleffekt

10 - 15 MW

Värmeeffekt

30 - 35 MW

Total verkningsgrad

87 – 92 %

Driftstid vid toppeffekt i genomsnitt

7 500 timmar per år

Årlig driftstid i genomsnitt

8 000 timmar

Årlig elproduktion i genomsnitt

70 – 90 GWh

Årlig värmeproduktion i genomsnitt

220 – 280 GWh

3.4 Användbart avfall och avfallslager
I projektet har man för avsikt att för energiproduktionen utnyttja källsorterat avfall från hushåll, företag och industri samt
byggavfall totalt 120 000–150 000 ton per år. Avfall för energiproduktionen kommer att samlas in från de deltagande
avfallsbehandlingsbolagens verksamhetsområde.
Det avfall som förs till förbränningsanläggningen är material
som efter källsortering av hushållens, servicens och industrins
avfall inte lämpar sig att utnyttjas på annat sätt. Det är det avfall som blir kvar då problemavfall och fraktioner lämpade för
materialåtervinning samt avfall för behandling i en anläggning
har sorterats bort.
Det är av central betydelse att avfallets kvalitet hålls under
kontroll för att utsläppen från förbränningsanläggningen ska
vara under kontroll. Avfallsproducenterna får sorteringsanvisningar och lasterna övervakas visuellt samt genom stickprover. Sammansättningen av det avfall som förs till förbränningsanläggningen kan påverkas genom anvisningar och genom
att erbjuda olika insamlingsalternativ.
Det avfall som förs till förbränningsanläggningen fördelar sig
mellan avfallsbehandlingsbolagen på planområdet enligt följande tabell. Andra bolag som eventuellt kommer med kan
påverka fördelningen av avfallsmängderna mellan bolagen,
men den totala avfallsmängden kommer att hållas inom de
gränser som anges i tabellen.
Tabell 3.2 Uppskattad avfallsmängd t/a för förbränning per bolag.
Botniarosk

5000 - 10 000

Ekorosk

5000 - 15 000

Lakeuden Etappi

40 000 - 45 000

Millespakka

3000 - 5 000

Stormossen

35 000 - 40 000

Vestia

25 000 - 30 000

Sammakkokangas

5 000 - 10 000

Sammanlagt

120 000 - ca 150 000
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Avfallsbränslet transporteras i slutna containrar. Vid avfallsförbränningsanläggningen lossas avfallet i ett slutet utrymme
inomhus direkt från transportfordonet till förbränningsanläggningens bunker. De avfallslaster som kommer till förbränningsanläggningen vägs och avfallet granskas visuellt i mottagningsutrymmet.
Utrymmet för mottagning av avfall är dimensionerat så att
bränslet räcker för ungefär en veckas full produktion vid anläggningen. Avfallslagringen ger möjlighet att blanda olika avfallspartier så att en jämnare avfallskvalitet matas in till förbränningen. Avfallets uppehållstid i lagret hålls dock så kort som
möjligt. Mottagningsutrymmet tryggar anläggningens funktion
under helgdagar eller vid andra avbrott i transporterna.
Det är undertryck i mottagningsutrymmet och golven rengörs
regelbundet. Avfallslagrets frånluft leds som förbränningsluft
till förbränningsanläggningen. På så sätt minskas spridningen
av avdunstande ämnen från avfallslagret i omgivningen och
därmed också luktolägenheterna.
Dimensionering av avfallsmängderna
I Västra Finland uppkommer det årligen per person cirka
200–400 kg brännbart kommunalt avfall som inte är lämpat
för återvinning. Mängden kommunalt avfall som lämpar sig för
återvinning är 100–300 kg per person och år. Avfall från industrin uppkommer cirka 850 000 ton per år. På förbränningsanläggningens verksamhetsområde bor över 520 000 invånare.
På verksamhetsområdet uppkommer tillräckligt med avfall
för förbränningsanläggningens behov, även om man genom
materialåtervinning och minskning av uppkomsten av avfall
lyckas minska de nuvarande avfallsmängderna per person.
Rekommendationer för bästa tillgängliga teknik (BAT)
EU-direktivet 96/61/EC (Rådets direktiv om enhetliga metoder
att förhindra och minska miljöförorening) förutsätter att vissa
industribranschers miljökonsekvenser ska hållas under kontroll med hjälp av bästa tillgängliga teknik (BAT-teknik, Best
Available Technique). Det krävs inte en viss teknik, utan målet
är att bästa möjliga nivå på miljöskyddet ska nås med användning av olika slags teknik eller kombinationer av sådana. Flera
olika faktorer påverkar hur bästa nåbara nivå på miljöskyddet
definieras för varje enskild anläggning. Bästa tillgängliga teknik definieras i EU med hjälp av s.k. BAT-referensdokument
som görs upp för olika industribranscher.
Beträffande blandat kommunalt avfall är bästa tillgängliga
teknik för avfallsförbränning att utgående från anläggningens egenskaper göra upp kvalitetskrav för det avfall som tas
emot och planera åtgärder för att trygga att kraven följs. I kvalitetskraven för det avfall som tas emot bestäms bl.a. olika
avfallstypers mängd och form och variationsgränser för fukt
och värmevärde.
När det gäller brännbart avfall är det också fråga om bästa tillgängliga teknik att övervaka det mottagna avfallets kvalitet genom visuell kontroll i mottagningshallen, separat lossning av
laster och genomgång med stickprov, vägning av avfallet och
upptäckt av radioaktivt material. Det är dock inte nödvändigt
att identifiera radioaktivt material, ifall risken för att radioaktivt
avfall ska finnas med bedöms vara liten.
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Vid förbränningsanläggningen ska avfallet lagras i bunkrar
med täta och hållbara bottenkonstruktioner. Bunkrarna måste
ha ett avloppssystem så att vätska som samlas i lagret kan
avledas på ett kontrollerat sätt. Bunkerns storlek ska vara ändamålsenlig, det ska vara skyddat mot brand och frånluften
ska i första hand användas som förbränningsluft i förbränningsanläggningen.

Den uppkomna ångan, cirka 400 °C vid 40 bars tryck, leds till
turbinen. Ångan driver en ångturbin och en generator, som
finns på samma axel och som producerar elektricitet. Efter
turbinen finns en värmeväxlare för fjärrvärme för överföring av
värmen till fjärrvärmenätet. Värmen från anläggningen utnyttjas fullt ut i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät. En principskiss över
rostförbränningen finns i figur 3.3.

Den planerade förbränningsanläggningen motsvarar rekommendationerna för bästa tillgängliga teknik beträffande uppföljningen av det använda avfallets sammansättning. Genom
kvalitetskrav definieras också de avfallsslag som inte tas emot
vid anläggningen. Även avfallslagringen och användningen av
bunkerns frånluft i förbränningsprocessen motsvarar rekommendationerna för bästa tillgängliga teknik.

Det finns mycket driftserfarenhet av rostförbränning i Europa.
Till exempel i Sverige har så gott som alla avfallsförbränningsanläggningar rostpanna. I Sverige är energiutvinning ur avfall
betydligt vanligare än i Finland, ungefär hälften av hushållens
avfall i Sverige bränns (Avfall Sverige). I Danmark sker cirka
85–90 % av avfallsförbränningen i rostpannor.

3.5 Beskrivning av förbränningstekniken
Förbränningsanläggningen är baserad på rostförbränningsteknik. Rostförbränning har länge använts som basteknik vid
förbränning av fast avfall. Vid rostförbränning tas bränslet
emot i ett separat bränslelager, en mottagningsbunker, vid
förbränningsanläggningen. Det avfall som tagits emot i bunkern krossas vid behov innan det matas in till förbränningen. I
allmänhet är det avfall som anländer till anläggningen brännbart som sådant. Avfallet lyfts med en traverskran till en inmatningstratt och fortsätter därifrån till pannans mekaniska rost
för förbränning.
Förbränningstemperaturen på rosten är över 850 °C. I eldstaden finns områden för förbränning av fuktigt bränsle dvs. torknings-, förbrännings-, pyrolys- och förgasningszoner. Till slut
finns ett förbränningsområde för koksåterstoden (slutförbränningsrost). De gaser som bildas i olika zoner brinner vid hög
temperatur ovanför rosten. Den grova askan och det obrännbara innehållet i avfallet bortförs från rostens nedre ända till
anläggningens system för bottenaska. Rökgaserna leds till
systemet för rökgasrening, vilket beskrivs i avsnitt 3.6.

Tyskland hör till Europas ledande avfallsförbränningsländer
utgående från avfallsförbränningens höga tekniska nivå, antalet anläggningar och deras kapacitet. I Tyskland bränns över
60 % av det kommunala avfallet och avfallsförbränningsanläggningarna är typiskt stora rostförbränningsanläggningar
(Vesanto 2006).
Rekommendation för bästa tillgängliga teknik (BAT)
Med tanke på bästa tillgängliga teknik kunde finländsk avfallsförbränning, efter att man beaktat förhindrande av uppkomsten av avfall och materialåtervinning ur avfall, indelas
så att returbränsle av sämre kvalitet (t.ex. REF III och RDF)
kunde brännas i för detta ändamål konstruerade virvelbäddspannor, rostförbränningsanläggningar eller förgasas till renad
bränslegas.
I förordningen om avfallsförbränning (SRf 362/2003) och direktivet om avfallsförbränning (2000/EC/76) anges bl.a. avfallets uppehållstider i förbränningen samt förbränningens
temperaturer. Allmänt taget är förbränning enligt dessa dokument bästa tillgängliga teknik. Förordningen om avfallsförbränning anger bl.a. att rökgasernas temperatur efter den
sista lufttillsatsen måste vara över 850 °C i minst två sekunder.

Figur 3.3 Principskiss över rostförbränningen
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Avfallsförbränning vid lägre temperatur och kortare uppehållstid än vad som anges i direktivet kan också i vissa fall vara
bästa tillgängliga teknik, om man på detta sätt uppnår lika
gott eller bättre förbränningsresultat än i de förhållanden som
anges i direktivet.
Vid den planerade förbränningsanläggningen motsvarar avfallsförbränningen de förbränningsförhållanden och förbränningsförutsättningar som anges i gällande förordning om avfallsförbränning och i direktivet om avfallsförbränning. Därför
motsvarar anläggningen rekommendationerna för bästa tillgängliga teknik.

3.6 Rening av rökgaser
Vid förbränningsanläggningen används en halvtorr eller ”halvvåt” process för rökgasrening, varvid inget avloppsvatten alls
uppstår. Tekniskt kan processen för rökgasrening åstadkommas på flera olika sätt. I en halvtorr process binds rökgasernas sura föreningar och svavelföreningar i kalciumhydroxidvattenslam (s.k. kalkmjölk) till exempel med hjälp av en sprayskrubber. Slammet torkar i rökgasströmmen och reaktionsprodukterna bortförs från processen som ett stoft blandat i
rökgasströmmen. Stoftet avskiljs efter skrubbern med ett tygfilter, som också fungerar som kemiskt aktiv renare i processen. Rökgasen går igenom stoftsiktet som avskiljs i filtret och
som innehåller ännu oreagerad kalciumhydroxid.
För att binda skadliga tungmetaller och organiska föreningar
(bl.a. dixonföreningar) kan till exempel finfördelat aktivt kol
blåsas in i rökgasströmmen före filtret. Aktivt kol kan också
blandas i den kalkmjölk som sprutas in i skrubbern.
Rekommendation för bästa tillgängliga teknik (BAT)
Jämförelsedokumentet för bästa tillgängliga teknik definierar
inte en viss metod för rökgasrening som avfallsförbränningsanläggningar borde använda. I dokumentet finns dock en
uppräkning av detaljer om speciella frågor rörande reningen. I
dokumentet presenteras nivåerna för rökgasutsläppen under
normal drift enligt BAT-rekommendationen. Gränsvärdena för utsläppen enligt direktivet om avfallsförbränning anges i tabell 3.3.
Tabell 3.3 Utsläppsgränser för avfallsförbränningsanläggningar
enligt direktivet om avfallsförbränning (mg/m3).
Utsläppskomponent

Halt i rökgasen, mg/m3

Svaveldioxid, SO2

50

Kväveoxider, NOx (angivna som NO 2)

200

Partikelutsläpp

10

Klorväte, HCl

10

Fluorväte, HF

1

Dioxiner och furaner

0,1 × 10-6

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni
+V

0,5

Gasformiga och ångformiga organiska ämnen
angivna som total mängd organiskt kol, TOC

10

10

3.7 Fjärrvärme- och elproduktion
Förbränningsanläggningens interna elförbrukning uppskattas
till cirka 100 kWh per bränt ton avfall. I alternativ 1 (120 000
ton avfall) produceras för försäljning på årsnivå cirka 71 000
MWh el och cirka 224 000 MWh värme. I alternativ 2 (150 000
ton avfall) produceras för försäljning på årsnivå cirka 87 000
MWh el och 280 000 MWh värme. Fjärrvärmens andel av den
energi som förbränningsanläggningen producerar blir cirka 73
%. Anläggningen kommer att utgöra en väsentlig del av Vasa
Elektriskas fjärrvärmeproduktion.
Tack vare avfallsförbränningsanläggningen kommer oljepannan, som nu används sommartid, att tas ur bruk. Av den fjärrvärme som producerats med kol kan ungefär en tredjedel ersättas med avfallsförbränning. Också vid toppförbrukningen
av fjärrvärme på vintern kan oljan ersättas med avfallsförbränning. Förbrukningen i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät på årsnivå och avfallsförbränningspannans andel av förbrukningen
framgår av figur 3.4.

3.8 Avfall som uppkommer och hur det behandlas
Vid förbränning samlas en del av avfallets skadliga ämnen i
askan. Med tanke på användning och deponering av askan
är dess halt av skadliga ämnen samt deras löslighet av avgörande betydelse. Askan från förbränning påverkas av bränslets kvalitet och renhet, förbränningstekniken samt tekniken
för avskiljning av aska och stoft.
Askan från rostförbränning kan indelas i bottenaska, flygaska
och gasbehandlingsavfall. Andra typer av avfall från processen är förutom rostaska och flygaska också allt det avfall
som uppkommer i värmeåtervinningssystemet eller efter det.
Sådant avfall är kalköverskott, reaktionsprodukter från gasreningen, skrubberlösningarnas behandlingsslam och gips.
Miljökonsekvenserna av askan hör närmast ihop med dess
innehåll av tungmetaller, organiska ämnen och salter samt
framför allt de nämna skadliga ämnenas löslighet. Andra miljökonsekvenser att beakta i samband med askhanteringen är
bl.a. damning och uppkomst av väte då askans aluminiuminnehåll kommer i kontakt med vatten.
I den här miljökonsekvensbedömningen togs det som utgångspunkt att rostaskan från förbränningen måste mellanlagras på anläggningsområdet. Däremot förs all flygaska i
täta, slutna containrar till någon annan plats för nyttoanvändning eller slutdeponering.
3.8.1 Askfraktionernas egenskaper
VTT publicerade år 2007 undersökningsresultat om halterna
av skadliga ämnen i aska och slagg från termisk behandling
av avfall samt ämnenas löslighet. I projektet gjordes en omfattande utredning av hur man kan försäkra sig om att aska från
termisk behandling av potentiellt kommunalt avfall i Finland
kan deponeras på avstjälpningsplatser och hur utsläppen på
deponeringsplatsen kan minimeras samt hur ett utnyttjande
av slagg i jordbyggnadsverksamhet kan effektiveras genom
utveckling av teknik för vidareförädling.
Nedan ges en översikt över de relativa mängderna av aska
och andra avfallsfraktioner från förbränningen samt deras
egenskaper med tanke på miljöfarlighet.
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Figur 3.4 Förbrukning i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät på årsnivå och avfallsförbränningspannans andel av
förbrukningen.

Flygaska
Flygaska är den aska som avskiljs från rökgaserna med hjälp
av filter. Det här reningsavfallet från rökgaserna utgör cirka 5
% av den mottagna avfallsmängdens vikt. Mängden flygaska
som uppkommer i genomförandealternativ 1 (120 000 ton
brännbart avfall) blir cirka 6 000 ton om året. I genomförandealternativ 2 (150 000 ton brännbart avfall) bildas cirka 7 500
ton flygaska per år.
Sammansättning
Sammansättningen i de undersökta proverna av flygaska (FA)
och blandningarna av flygaska och reningsavfallet av rökgaserna (APC, air pollution control residue) var i genomsnitt följande (halter i procent):
Tabell 3.4 Genomsnittlig sammansättning i flygaskan och avfallet
från avgasreningen.
FA

FA + APC

APC-avfall

(n=5)

(n=1)

(n=3)

arsenik

<0,01… 0,03

0,02

<0,01… 0,08

klorid

0,34… 14

18

3,1… 27

krom

0,04… 0,12

0,03

0,01… 0,11

koppar

0,07… 0,49

0,07

0,02… 0,79

nickel

<0,01… 0,03

<0,01

<0,01… 0,01

bly

0,03… 0,27

0,33

0,05… 0,55

antimon

<0,01… 0,06

0,06

0,01… 0,03

zink

0,22… 1,5

1,7

0,22… 1,2
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Andelarna bly och zink var störst i flygaskan, då en s.k. våt
metod användes i rökgasreningen. På basis av resultaten
verkade arsenikhalten vara högst i flygaska och APC-avfall
från en anläggning som brände rivningsvirke och den kunde
ha sitt ursprung i träskyddsmedel. Antimon- och zinkhalterna
var högst i flygaskan och i blandning av flygaska och APCavfall från anläggningar som brände enbart kommunalt avfall.
Klorhalterna var också klart högst i flygaskan och APC-avfallet
från anläggningar som brände kommunalt avfall.
Summahalterna av polyklorerade dibensodioxiner (PCDD)
och -furaner (PCDF) angivna som I-TEQ-toxicitetsekvivalenter
i två exempelaskprover var: 0,69 µg/kg (FA) och 2,4 µg/kg (FA
+ APC). Askprovernas dioxin- och furanhalter var relativt låga
jämfört med gränsvärdet i Europaparlamentets och rådets förordning (805/2004/EG) 15 µg/kg I-TEQ.
Löslighet
Utgående från resultaten av löslighetstestet översteg kloridens löslighet gränsvärdet för avfall som kan deponeras på
en avstjälpningsplats för problemavfall mer än trefalt i fem
prover av nio. För två prover överskreds dessutom gränsvärdet för avfall som kan deponeras på en avstjälpningsplats för
vanligt oorganiskt avfall. De lägsta lösligheterna för klorid noterades i flygaska från de anläggningar som använde mest
träbaserade bränslen. Blyets löslighet var anmärkningsvärt
hög i många prover. pH-förhållandena reglerar i avgörande
grad blyets löslighet. Kromens löslighet överskred dessutom
i tre prover gränsvärdet för avfall som kan deponeras på en
avstjälpningsplats för vanligt oorganiskt avfall. Med olika typer av behandlingsteknik kan föreningarnas löslighet påtagligt
minskas. Den behandlade askans långtidsstabilitet i fråga om
skadliga ämnens löslighet är dock fortfarande oklar.
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Bottenaska
Rostaska samlas in i det första skedet av förbränningsprocessen. Rostaska, dvs. bottenaska, uppskattas uppstå 18–20
% av den mottagna avfallsmängdens vikt. I genomförandealternativ 1 (120 000 ton brännbart avfall) bildas cirka 24 000
ton rostaska per år. I genomförandealternativ 2 (150 000 ton
brännbart avfall) bildas cirka 30 000 ton rostaska per år.
Bottenaska och -slagg från rostpannor innehöll betydande
halter av bl.a. krom, koppar, bly och zink.
Tabell 3.5 Halter i bottenslagg, andelar i procent.
Bottenslagg (andel i procent)
(n=2)
arsenik

<0,01

krom

0,04

koppar

0,08… 0,21

bly

0,21… 0,23

antimon

<0,01… 0,005

zink

0,16… 0,29

I skaktester löste sig främst i någon mån koppar, molybden,
antimon, klorid och organiskt kol från prover av bottenslagg.
Närvaro av organiskt kol däremot ökar många metallers löslighet. Surheten har stor inverkan på många metallers löslighet. I proverna var slaggfraktionernas egna pH-värden relativt
alkaliska. Kopparns löslighet ökade typiskt i starkt alkaliska
förhållanden. Då kopparns löslighet i allmänhet är som lägst
på pH-området 8–10, verkar antimons löslighet däremot vara
som störst nära pH-värdet 8. Då slaggen åldras uppstår alltså
tydliga skillnader i olika metallers löslighet.
Sammandrag
Som sammandrag kan man konstatera att viktiga skadliga
ämnen som uppstår i askan från avfallsförbränning och askans egenskaper är:
I flygaska som avskiljs som en egen fraktion
arsenik, antimon, bly, koppar, zink, krom, tenn och metalliskt aluminium
I blandning av flygaska och APC från halvtorr och torr rökgasrening
arsenik, antimon, bly, koppar, zink, krom, tenn och metalliskt aluminium
blyet har hög löslighet, i viss mån också kadmium och
selen
APC-avfall
antimon, bly och zink
Bottenslagg från rostförbränning
bly, zink, krom, koppar och antimon
löslighet för koppar, antimon, molybden, fluorid och klorid
heterogenitet är typiskt
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miljöegenskaperna påverkas kännbart av:
– bränslets sammansättning
– förekomst av metall samt el- och elektronikskrot i
bränslet
3.8.2 Slutdeponering av aska
För bottenaskan från förbränningen försöker man i första hand
hitta nyttoanvändning och i andra hand deponeras den på
avfallsbehandlingsbolagens slutdeponeringsområden. Från
bottenaskan avskiljs metaller först magnetiskt, och de levereras till metallindustrin för nyttoanvändning. På slutdeponeringsområdena kräver användning av bottenaska tillstånd.
Beslut om tillstånd fattas i sista hand av miljötillståndsmyndigheten. På deponeringsområdena kan den användas för t.ex.
vägbottnar, vallar osv. Bottenaska från förbränning har också
utnyttjats t.ex. i betongindustrin och i mark- och anläggningsarbeten samt de renaste fraktionerna som jordförbättringsmedel. Det långsiktiga målet är att förädla bottenaskan så att
den kan utnyttjas t.ex. i mark- och anläggningsarbeten. Vid
nyttoanvändning av askan kan man utnyttja erfarenheter från
i synnerhet Tyskland, Nederländerna, Danmark och Sverige. I
de övriga nordiska länderna och i Europa utnyttjas rostaskan
till största delen.
Flygaskan och APC-avfallet från avfallsförbränningen klassificeras i Europa i allmänhet som problemavfall. Flygaskan och
APC-avfallet kommer att deponeras på verksamhetsområdets
slutdeponeringsområden som har behörigt tillstånd för detta.
Deponeringen kan ske till exempel på avfallsbehandlingsbolagens slutdeponeringsområden eller på Ekokem Oy:s områden.
Rekommendation för bästa tillgängliga teknik (BAT)
Bottenaska av kommunalt avfall innehåller i allmänhet alltid
metaller, oberoende hur effektiv källsorteringen är. Enligt bästa
tillgängliga teknik ska metaller avskiljas från bottenaskan från
förbränning av kommunalt avfall så att de kan återvinnas, om
det är ekonomiskt förnuftigt.
Enligt bästa tillgängliga teknik ska bottenaskan behandlas så
att den fyller kraven på nyttoanvändning eller deponering på
avstjälpningsplats. Sådana behandlingssätt är bl.a. att låta
bottenaskan åldras i fuktat tillstånd så att dess alkalitet minskar och dess aluminiuminnehåll hinner reagera till en stabilare
form. Ett möjligt behandlingssätt är också att krossa och sålla
bottenaskan för att avskilja den del av bottenaskan som kan
gå till nyttoanvändning.
Vid bedömning av möjligheterna att nyttoanvända bottenaskan
måste man dock beakta att användning av aska från avfallsförbränning som material för mark- och anläggningsarbeten i
Finland förutsätter att det påvisas att användningen är säker
och oskadlig. Dessutom krävs särskilt tillstånd från fall till fall.
Beträffande behandlingen av biprodukterna från rökgasreningen är bästa tillgängliga teknik att behandla biprodukterna
så att de fyller kraven på material som kan slutdeponeras eller
nyttoanvändas. I jämförelsedokumentet för bästa tillgängliga
teknik anges bl.a. följande metoder som kan övervägas: stabilisering med hjälp av cement, smältning av biprodukterna till
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en tät slagg- eller glasliknande massa, tvättning av flygaskan
med en sur tvättlösning och återvinning av den torra slutprodukten av natriumkarbonatmetoden.
Behandlingen av bottenaskan och eventuell nyttoanvändning sker i enlighet med kraven på bästa tillgängliga teknik.
Biprodukterna från rökgasreningen behandlas också enligt
kraven på bästa tillgängliga teknik.

3.9 Uppsamling och behandling av vatten vid
lagring av bottenaska
Grundprincipen vid mellanlagring av bottenaska är att insamling, behandling och avledning av det uppkomna lakvattnet är
under kontroll. Vatten utifrån hindras med hjälp av laggdiken
från att komma in på området.
Bottenaskan placeras på ett vattentätt område med asfaltunderlag. Lakvattnet samlas upp med hjälp av ett dräneringsskikt och täckdiken och avleds med gravitationsavlopp till en
utjämningsbassäng, som också är byggd av vattentät asfalt.
Innan vattnet avleds till terrängen behandlas lakvattnet i avfallscentralens eget reningsverk.
Bedömningen utgår ifrån att 15 000 t rostaska ska mellanlagras på ett område, vars yta är cirka 4 000 m2 (en 10 m
hög stack, slänter 1:2). Upplagets volym är cirka 18 900 m3.
Utgående från detta blir den totala mängden lak- och ytavrinningsvatten uppskattningsvis högst 720 m 3/a. Den årliga
nederbörden har antagits vara 600 mm/a och avrinningskoefficienten 0,3.
Nedan ges en uppskattning av de föreningar som urlakas ur askan under mellanlagringen och mängderna av
dessa föreningar (lagringstid närmare ett år). Som utgångsinformation om lakvattnets sammansättning har resultat från avfallsförbränningsanläggningen i Åbo använts.
Tabell 3.6 Uppskattning av föreningar som urlakas ur bottenaskan
under mellanlagringen samt mängden av dessa föreningar.
Förening

kg/a

arsenik

0,001

barium

0,05

kadmium

0,0005

krom

0,006

koppar

1,2

molybden

0,3

nickel

0,01

bly

0,002

antimon

0,03

zink

0,05

klorid

936

sulfat

117

kemisk syreförbrukning

84

totalt kväve

7
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Resultaten visar att av metallerna är det relativt sett koppar
och molybden som frigörs mest ur askan. Men även de här
mängderna är små på årsnivå. Frigörelsen av de tungmetaller
som är mest skadliga för vattenorganismer (kadmium och bly)
uppskattas bli mycket obetydlig. Dessutom kommer det typiskt också in en del klorider och sulfater i vattenbehandlingen
av lakvatten från aska.

3.10 Bränslen och kemikalier
Vid rökgasreningen används kalciumhydroxid (91 %, Ca(OH) 2),
natriumhydroxid (27 %, NaOH) samt aktivt kol.
De använda kemikaliemängderna på årsnivå är i planalternativ 1 kalciumhydroxid 920 ton, natriumhydroxid 390 ton och
aktivt kol 12 ton. I planalternativ 2 förbrukas kalciumhydroxid
1150 ton, natriumhydroxid cirka 500 ton och aktivt kol 15 ton.
De kemikalier som behövs vid anläggningen förvaras i lagerbehållare som är planerade för detta ändamål eller i sina försäljningsförpackningar i kemikalielagret.
Som hjälp- och stödbränsle vid anläggningen används olja.
Med olja fås förbränningens temperatur vid behov snabbt och
tillförlitligt att stiga tillräckligt högt. Biogasen (cirka 3 MW) från
anläggningsområdet på Stormossen räcker inte till för att upprätthålla de temperaturer som krävs i förordningen om avfallsförbränning vid start och nedkörning av anläggningen.

3.11 Funktioner utanför anläggningstomten
Förbränningsanläggningen kopplas till fjärrvärme- och elnätet.
För byggandet av anslutningsförbindelsen till fjärrvärmelinjen
samt anslutningen av kraftledningarna svarar Vasa Elektriska
Ab.
Det källsorterade avfallet transporteras till anläggningen av en
entreprenör som svarar för insamling och transport eller via
separat omlastning. Trafiken i anslutning till förbränningsanläggningens verksamhet har behandlats i avsnitt 6.4.
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4. FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING, INFORMERING OCH DELTAGANDE
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB)
trädde i kraft 1.9.1994. Lagens mål är tudelat. Målet är förutom att främja miljökonsekvensbedömningen och att miljökonsekvenser beaktas redan i planeringsskedet också att öka
invånarnas tillgång till information och möjligheter att delta i
projektplaneringen. MKB-förfarandet i sig är ingen tillståndsansökan, plan eller beslut om att något projekt ska genomföras, utan det är ett sätt att ta fram information för beslutsfattandet.

Då kontaktmyndigheten fått programmet tillkännager den offentligt att projektet är anhängigt. Då har de som kan påverkas
av projektet möjlighet att framföra sina åsikter om de frågor
som tas upp i bedömningsprogrammet. Människornas mål
och åsikter är viktiga, och målet för bedömningsförfarandet är
att beakta dessa åsikter. Mål som är motstridiga kan alltså lyftas fram i planeringen så att alla åsikter kan beaktas då beslut
fattas. Åsikterna framförs till kontaktmyndigheten, som i det
här projektet är Västra Finlands miljöcentral.

MKB-lagen tillämpas på projekt som kan medföra kännbara
negativa miljökonsekvenser. Sådana projekt finns uppräknade i MKB-förordningen. I enstaka fall kan man också vid
andra projekt kräva ett motsvarande bedömningsförfarande,
ifall miljökonsekvenserna bedöms bli påtagliga.

4.1 Bedömningsprogrammet till påseende
Projektets bedömningsprogram blev färdigt i november 2007. Programmet tillkännagavs 19.11–19.12.2007
på Korsholms kommuns och Vasa stads anslagstavlor.
Bedömningsprogrammet fanns under bedömningsförfarandets gång till påseende för allmänheten i Korsholms kommuns huvudbibliotek, Korsholms ämbetshus, Vasa stads miljöcentral, Vasa stads huvudbibliotek, Stormossen Ab:s kontor
och på internet på adressen www.stormossen.fi.

De olika skedena i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och dess tidtabell i det här projektet framgår av figur
4.1. Bedömningsförfarandet börjar då den projektansvariga
lämnar in bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten.
Kontaktmyndighet är i allmänhet den regionala miljöcentralen.
Bedömningsprogrammet är en plan över hur den projektansvariga har tänkt genomföra den egentliga miljökonsekvensbedömningen.

oktober

januari
2008

mars

juni

Figur 4.1 Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
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4.2 Erhållna utlåtanden och åsikter om
bedömningsprogrammet
Förutom via en annons i tidningarna begärde kontaktmyndigheten utlåtanden om bedömningsprogrammet av kommunerna inom influensområdet och av andra centrala myndigheter.
Utlåtanden om MKB-programmet inlämnades till kontaktmyndigheten av:
Museiverket
Finlands naturskyddsförbunds österbottniska distrikt rf
Vasa stad / Byggnads- och miljönämnden
Korsholms kommun / Byggnads- och tillsynsnämnden
Vägförvaltningen / Vasa vägdistrikt
Dessutom har ett ställningstagande begärts av Vasa flygplats
på grund av att flygfältet ligger i närheten.
Därtill har 10 invånare i närområdet lämnat in sina åsikter om
MKB-programmet med hjälp av den blankett som delades ut
vid informationsmötet.
Västra Finlands miljöcentral gav sitt utlåtande om MKBprogrammet 18.1.2008. Kontaktmyndighetens utlåtande finns
i bilaga 1. I tabell 4.2 anges viktiga aspekter, som enligt kontaktmyndighetens utlåtande kräver särskild uppmärksamhet.

Kontaktmyndighetens utlåtande sändes till kännedom till dem
som gett utlåtanden. Dessutom fanns utlåtandet framlagt i
Korsholms kommuns huvudbibliotek, Korsholms ämbetshus,
Vasa stads miljöcentral och Vasa stads huvudbibliotek.

4.3 Beaktande av kontaktmyndighetens utlåtande
i miljökonsekvensbedömningen
Utgående från utlåtandena och anmärkningarna gav kontaktmyndigheten sitt eget utlåtande om bedömningsprogrammet. I utlåtandet anges vilka utredningar den projektansvariga
speciellt måste koncentrera sig på, då miljökonsekvensbedömningen görs upp, och till vilka delar den bedömningsplan som beskrivs i MKB-programmet måste kompletteras.
Kontaktmyndighetens utlåtande finns i bilaga 1.
Västra Finlands miljöcentral, som är kontaktmyndighet, har
granskat bedömningsprogrammet. Kontaktmyndigheten
framförde de anmärkningar och preciseringar som anges i
tabell 4-1 om de miljökonsekvenser som enligt bedömningsprogrammet ska bedömas.
Projektets miljökonsekvenser bedömdes på basis av kontaktmyndighetens utlåtande om programmet. Resultaten av bedömningen finns sammanställda i den här miljökonsekvensbeskrivningen.

Tabell 4.1. Viktiga anmärkningar och preciseringar som togs upp i kontaktmyndighetens utlåtande.
Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet

Hur utlåtandet har beaktats i bedömningsarbetet

I beskrivningen ska motiveringar ges för valet av rostförbränningsmetod och för att andra typer av förbränningsteknik har förkastats. Dessutom ska lösningens förhållande till gällande lagstiftning presenteras.

I avsnitt 9.5.1 behandlas fördelarna och nackdelarna med
rostförbränningsteknik jämfört med andra typer av förbränningsteknik. Samtidigt presenteras lösningens förhållande
till gällande lagstiftning.

I bedömningsbeskrivningen ska verksamhetens olika
delområden beskrivas utförligt och förståeligt.

I anslutning till projektbeskrivningen i avsnitt 3 beskrivs
verksamhetens delområden på ett lättfattligt sätt (bl.a.
förbränningsprocessen, rökgasreningen). Trafik, buller och
utsläpp i luften behandlas i egna avsnitt i anslutning till
konsekvensbedömningen av projektet i avsnitt 6.

I beskrivningen ska projektets anknytning till den nuvarande avfallsbehandlingsverksamheten på Stormossen
beskrivas.

Det här beskrivs i avsnitt 2.5, anknytning till andra projekt
och planer

De tekniska lösningarna och verksamhetsmodellerna i
förhållande till användning av bästa tillgängliga teknik
(BAT) ska utredas.

I samband med projektbeskrivningen av kraftverket (avsnitt 3) beskrivs de tekniska lösningarnas och förfaringssättens förhållande till kraven på användning av bästa
tillgängliga teknik (BAT).

I bedömningen ska särskild vikt fästas vid inverkan på
Molnträsket, som är Vasa stads råvattenkälla.

Molnträskets särskilda karaktär har beaktats i undersökningen av projektets utsläpp i luften och vattnet (avsnitt
6.7), spridning av dioxiner och furaner (avsnitt 6.2.1) samt i
förslaget till uppföljningsprogram (avsnitt 11).

I bedömningen ska man undersöka hur det går med återanvändning och materialåtervinning om det blir vanligt att
bränna avfallet.

Förhållandet mellan avfallsförbränning och materialåtervinning har undersökts i avsnitt 9.3, krav på avfallsbehandlingen.

Risker i anslutning till störningar och olyckor och förebyggande av dem ska undersökas noggrant.

Störningssituationer och hur man kan förebygga dem
behandlas i avsnitt 6.17.

Det är särskilt skäl att sätta sig in i de bekymmer som
tagits upp i kommentarerna och utlåtandena.

I tabell 6.8 anges de konsekvenser som framkom i enkäterna, på informationsmötena och i kommentarerna samt
hur de har beaktats i MKB.
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4.4 Planeringsarbete och samarbete med
intressenter
För styrningen av bedömningsarbetet valdes två arbetsgrupper. Planeringsgruppen är en arbetsgrupp som består av den
projektansvariga och planeraren och som rent praktiskt har
genomfört bedömningen.
Styrgruppen är en arbetsgrupp bestående av centrala intressegrupper. Den har styrt bedömningsförfarandets gång i alla dess skeden. Gruppen har också sett
till att viktiga intressenter blivit hörda och att det material de har haft också har beaktats. I det här bedömningsförfarandet bestod styrgruppen av representanter för:
Västra Finlands miljöcentral
Österbottens förbund
Vasa stad
Korsholms kommun
Kvevlax skifteslag
Vasa Elektriska Ab
Oy Stormossen Ab
Vestia Oy
Lakeuden Etappi Oy
I styrgruppens arbete deltog också konsulten Ramboll Finland
Oy, som har utarbetat miljökonsekvensbedömningen.
Styrgruppen sammankom 4 gånger under MKB-förfarandet.
För MKB-processen tillsattes en uppföljningsgrupp, till vilken
alla fastighetsägare/-innehavare i det närmaste influensområdet inbjöds. Uppföljningsgruppen behandlade utkastet till bedömningsprogram och utkastet till bedömningsbeskrivning.
På uppföljningsgruppens möten gick man igenom projektet
och dess planer och gjorde bl.a. grupparbeten för att få fram
de konsekvenser som är viktiga för det närmaste influensområdets invånare och markägare samt få en uppfattning om
dessa konsekvensers betydelse. Samtidigt söktes det bästa
sättet att genomföra projektet så att konsekvenserna för närområdet blir så små som möjligt.

4.5 Informering och möten för allmänheten
De olika skedena av miljökonsekvensbedömningen presenterades också för alla på öppna möten för allmänheten. Sådana
ordnades då bedömningsprogrammet respektive -beskrivningen blev färdiga. Bedömningsprogrammet presenterades
27.11.2007 i Botniahallen. En kungörelse om informationsmötet gavs. För pressen hölls också ett särskilt informationsmöte
om bedömningsprogrammet 27.11.2007.
Om MKB-beskrivningen ordnades motsvarande tillfällen för
närområdets invånare och markägare, ett öppet möte för allmänheten och ett informationstillfälle för medierna.
Information om projektet under MKB-förfarandets gång gavs
på den projektansvarigas och på kontaktmyndighetens webbplatser. De platser där handlingarna finns till påseende anges
i avsnitt 4.1.
Kungörelse om att bedömningsprogrammet och -beskrivningen var anhängiga och framlagda till påseende, möjligheter att
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Figur 4.2 Foton från informationsmötena om MKB-programmet.

kommentera dem och om informationsmötena publicerades i
två av områdets lokaltidningar (Pohjalainen, Vasabladet).
Avslutning av MKB-förfarandet
Kontaktmyndigheten tillkännager att MKB-beskrivningen är
färdig genom en kungörelse enligt samma princip som för
MKB-programmet. Den här bedömningsbeskrivningen tillkännages och framläggs till påseende i mars 2008.
Alla de som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om beskrivningen och om utredningarnas tillräcklighet.
Utlåtanden begärs av kommunerna och centrala myndigheter
på samma sätt som i programskedet. Myndigheten samlar in
åsikterna och utlåtandena och ger utgående från dem sitt eget
utlåtande om beskrivningen och dess tillräcklighet.
Bedömningsförfarandet avslutas då kontaktmyndigheten ger
sitt utlåtande om bedömningen till den projektansvariga och
till de myndigheter som behandlar projektet. Avsikten är att
förfarandet ska slutföras under år 2008. Resultaten av bedömningen är bedömningsbeskrivningen och det utlåtande som
kontaktmyndigheten ger. De här handlingarna bifogas till de
tillståndsansökningar som krävs för projektet.
Bedömningsbeskrivningen kan studeras närmare på webbplatsen www.stormossen.fi och på de platser där den finns till påseende under dessa platsers öppethållningstider (se punkt 4.1).
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5. AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGEN SAMT BEDÖMNINGSMETODER
5.1 Bedömningsuppgift
Uppgiften var att bedöma miljökonsekvenserna av byggandet av en avfallsförbränningsanläggning på Stormossen samt
av dess verksamhet på det sätt och med den noggrannhet
som anges i MKB-lagen och -förordningen. I den här miljökonsekvensbedömningen avgränsades undersökningen till
konsekvenserna av följande funktioner:
byggande av den infrastruktur som gränsar till tomten för
anläggningen och det verksamhetsområde den behöver
transport av avfallsbränsle och mottagning vid anläggningen
förbränning av källsorterat avfall

Beträffande buller är influensområdet avgränsat enligt uppskattad bullerolägenhet från verksamheten. Som influensområde för trafiken har nuvarande och kommande trafikleder
utmärkts, där den tunga trafiken kommer att öka.
Miljökonsekvensbedömningen baserade sig på:
projektplaner som preciserades under bedömningens
gång
existerande utredningar om förläggningsalternativens och
deras omgivnings nuvarande tillstånd
tilläggsutredningar som gjordes under bedömningens
gång
kontrollresultat från avfallsstationer som är i funktion
litteratur
frågor som framkommit i samband med grupparbete och
möten med allmänheten
frågor som tagits upp i utlåtanden och åsikter
samt konsekvensbedömningar som utgående från ovannämnda aspekter gjorts med olika metoder.

5.3 Bedömningsmetoder och material
5.3.1 Tillgängligt material
Figur 5.1 Miljökonsekvenser som ska bedömas (källa: lagen om
ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 2 §,
1.4.1999).

Eventuell förbehandling/tillverkning av bränsle samt behandling av biprodukter och avfall från energiproduktionen togs inte
med i den här miljökonsekvensbedömningen och behandlades endast som angränsande projekt. Askan från förbränningsanläggningen kommer att behandlas av anläggningar
som har behövligt tillstånd för detta.
I det här projektet bedömdes speciellt:
utsläpp i luften
damm och buller
miljörisker, störningar och säkerhetsfrågor
trafiklösningar och deras konsekvenser
konsekvenser för landskapet och markanvändningen
sociala konsekvenser.
Konsekvenserna bedömdes separat under byggskedet och
vid användningen.

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utnyttjades information som samlats in för befintliga utredningar om platsen, dess omgivning och projektets konsekvenser. Sådana
var bl.a.:
Terrängundersökningar som gjorts under tidigare MKBprocesser (MKB för Stormossens avfallscentral, MKB för
Salvor Oy:s behandling av förorenad jord).
Yt- och grundvattenutredningar som gjorts i samband
med tidigare MKB-processer.
Bullermodelleringar som gjorts i samband med tidigare
MKB-processer.
Kartor och flygfoton.
Uppgifter om områden som hör till nätverket Natura 2000
och klassificerade grundvattenområden.
Miljöutredningar, naturkartläggningar och uppgifter om
uppföljningar på området.
Områdets markanvändningsplaner, region- och landskapsplanen, generalplanen och de utredningar som
gjorts i samband med dem samt anhängiga planprojekt.
MKB av omfartsväg för riksväg 8 år 2007.

5.2 Avgränsning av influensområdet
En del av projektets konsekvenser drabbar endast verksamhetsområdet, medan en del av konsekvenserna avspeglar sig
på ett större område.
Konsekvensbedömningen gjordes beträffande verksamheten
på avfallscentralområdet samt verksamhet som sträcker sig
utanför området, t.ex. trafik.
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Vägförvaltningens trafikberäkningar.
De existerande uppgifterna kompletterades med de utredningar som gjordes i samband med miljökonsekvensbedömningen. Sådana utredningar var en modellering av utsläpp i luften,
en preciserad naturutredning och en bullermodellering.
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5.3.2 Utsläpp i luften och konsekvenser av dem
Rökgasutsläppen från projektalternativen bedömdes enligt
de utsläppsgränser som anges i förordningen om avfallsförbränning. Beräkningarna av spridningsmodeller gjordes vid
Meteorologiska institutet. Ansvariga för beräkningarna var
Murat Buyukay, Sari Lappi och Harri Pietarila.
I beräkningarna av spridningsmodeller undersöktes halterna
av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), kväveoxider (NOx)
och respirabla partiklar (PM10). Beräkningarna gjordes för utsläppen från en anläggning med två olika mängder avfall att
bränna (120 000 och 150 000 t/a) och två skorstenshöjder (50
m och 75 m).
I beräkningarna av utsläppens spridning användes en stadsmodell som är utvecklad vid Meteorologiska institutet och
som beskriver spridningen av de utsläppta föroreningarna i
luften. Modellberäkningarna gjordes för ett 7 km x 7 km stort
område kring avfallsförbränningsanläggningen vid marknivå.
Halternas uppkomst på det undersökta området studerades under tre års tid vid alla kända klimatologiska situationer en gång i timmen. Som meteorologisk information för
modellberäkningarna användes observationsmaterialet från
åren 2004–2006, vilket representerar de meteorologiska förhållandena på det undersökta området. I beräkningarna av
spridningsmodeller beaktades lokala faktorer som påverkar
spridningen och omblandningen av utsläppen, bl.a. topografi
och de skillnader i spridningsunderlagets skrovlighet som
beror på områdets terräng och bosättning. Den luftkemiska
omvandlingen av kväveoxiderna medan utsläppen sprids har
också beaktats i beräkningarna.
Spridningsberäkningarnas resultat innehåller halter av svaveldioxid, kvävedioxid och respirabla partiklar. Dessa halter har
i det här undersökningsarbetet jämförts med rikt- och gränsvärdena för luftkvaliteten. I jämförelsen har endast utsläppen
från avfallsförbränningen granskats. Andra bakgrundshalter
som påverkar luftkvaliteten har inte beaktats i samband med
detta.
I modellen har kustens specialförhållanden beaktats i de väderdata som använts som utgångsinformation i modellen. För
beräkningarna skapades en tidsserie bestående av timvisa
meteorologiska data under tre års tid så att den motsvarar
det undersökta området så bra som möjligt. För att skapa
dessa meteorologiska data användes observationsuppgifter
från väderstationer i Vasa och på Valsörarna, varvid specialförhållandena i kustområdet blir beaktade. I modellen beaktas dessutom ”spridningsunderlagets” skrovlighet, dvs. i till
exempel ett stadsområde eller i kuperad terräng finns det fler
hinder som påverkar spridningen än vid havet.
Meteorologiska uppgifter
För spridningsberäkningarna bestämdes parametrar som beskriver atmosfärens gränsskikt och som representerar det undersökta området så bra som möjligt. En sammanställning av
material om avståndsviktade uppgifter om vinden skapades
utgående från observationerna vid Korsholms väderstation
och Vasa flygväderstation under åren 2004–2006. Behövliga
uppgifter om solsken erhölls från material om strålningsmätningar vid Korsholms (Valsörarnas) väderstation och för bestämning av blandningshöjden användes radiosondobserva-
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Figur 5.2 Vindens riktning och hastighetsfördelning på det undersökta området under åren 2004–2006. Bilden visar vindens riktningar
mot det undersökta området.

tioner från observatoriet i Jokioinen. För spridningsmodellen
behövdes variabler som beskriver tillståndet i atmosfärens
gränsskikt. Dessa skapades som en timvis tidsserie för åren
2004–2006. För tidsserien beräknades statistiska fördelningar
av vindriktning och -hastighet samt månatliga fördelningar av
omblandningsstyrka och omblandningshöjd.
Den relativa fördelningen av vindriktningar och -hastigheter i
materialet om vinden presenteras som en vindros i figur 5.2.
Uppgifter om utsläpp
För spridningsberäkningarna skapades timvisa tidsserier för
utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning
vid normal drift för svaveldioxid, kväveoxider och partiklar. En
tidsperiod på tre år studerades. Beräkningarna gjordes för
två olika avfallsmängder (120 000 t/a och 150 000 t/a) och
Tabell 5.1. Avfallsförbränningsanläggningens utsläppsuppgifter
och tekniska data som använts i modellberäkningarna.
Avfallsmängd
120 000 t/a

Avfallsmängd
150 000 t/a

Svaveldixidutsläpp (t/a)

43,8

54,8

Kvävedioxidutsläpp (t/a)

175

219

Partikelutsläpp (t/a)

8,8

11

Rökgasström (Nm³/h)

74 143

92 678

Rökgasernas temperatur (ºC)

110

110

Skorstensmynningens inre
diameter (m)

1,9

2,15

Skorstenens höjd (m)

50 och 75

50 och 75
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två olika utsläppshöjder (50 m och 75 m). I tabell 5.1 finns
ett sammandrag av den utgångsinformation som användes i
spridningsberäkningarna.
Spridningsberäkningar
Resultaten av spridningsberäkningarna i undersökningsrapportens resultattabeller visar maximivärden för halterna på
det undersökta området och i figurerna har områdesfördelningar för de högsta halterna skapats med hjälp av linjer
som löper genom beräkningspunkter med samma medeltal.
Områdesfördelningarna för de högsta timmedeltalen representerar inte den rådande haltsituationen samtidigt på hela
området, utan de beskriver den maximinivå som under olika
timmar förekommer i de halter som är jämförbara med riktvärdena i olika delar av det undersökta området.
5.3.3 Dioxiner, furaner och tungmetaller
Konsekvenserna av nedfall av dioxiner och furaner samt tungmetaller bedömdes i den riktning som de rådande vindarna
blåser och dessutom vid Molnträsket. Molnträskets volym och
markarealen i den rådande vindens riktning är:
(1) Molnträsket (V = 2,9 milj. m 3) och
(2) mark i den rådande vindens riktning (A = 14,5 km 2)
Bedömningen av nedfallets inverkan är baserad på en partikelmodellering gjord vid Meteorologiska institutet, fördelningen
av vindriktningarna enligt en vindros, de enligt lagen högsta
tillåtna utsläppsmängderna från förbränningsanläggningen,
den mottagande markens areal och Molnträskets vattenvolym. Molnträsket har valts som objekt, eftersom kontaktmyndigheten i sitt utlåtande om bedömningsprogrammet krävde
att Molnträsket specialgranskas.

Den bedömning som gjorts utgående från denna basinformation visar det värsta möjliga scenariot. På så sätt övervärderas
utsläppen och samtidigt också deras konsekvenser. På det
här sättet uppskattas det enligt lagen högsta tillåtna utsläppet enligt vindriktningen röra sig endast mot ett visst objekt
(Molnträsket eller marken i den rådande vindriktningen). I verkligheten når nedfallet längre bort och beträffande Molnträsket
når en del av nedfallet marken redan före Molnträsket.
De halter som bedömningen gav har jämförts med ekotoxikologiska referensvärden (Suomen ympäristö 23/2007) och
referensvärden som getts med beaktande av hälsoaspekter
(SHM:s kvalitetskrav på hushållsvatten och Suomen ympäristö 23/2007).
Den gjorda uppskattningen är en expertuppskattning av
konsekvenserna baserad på beräkningar, jämförelse av referensvärden och utredningar som gjorts på annat håll i samband med motsvarande projekt.
5.3.4 Buller
Genom beräkningar utreddes hur anläggningen och dess trafik samt samverkan av de befintliga verksamheterna påverkar
bullernivåerna i närområdena. I beräkningen av bullerzoner
användes bullermodelleringsprogrammet SoundPlan 6.4,
som utnyttjar 3-dimensionellt terrängmaterial och innehåller
en nordisk allmän (industri) bullerberäkningsmodell och en
beräkningsmodell för trafikbuller. I modellen beaktades bl.a.
terrängens former, byggnadernas hindrande och reflekterande verkan samt markens dämpande effekt. De beräknade
bullernivåerna jämfördes med de allmänna riktvärdena för bullernivån (SRb 993/1992).

Tabell 5.2 Bullerkällor som beaktats i bullerberäkningen.
Företag
Rudus Oy

Lemminkäinen
Infra Oy

NCC
Stormossen Oy
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Bullerkälla

Ljudeffektnivå
LWA, dB

Verksamhetstid

Krossverk

120

6-22

Arbetsmaskiner (hjullastare/grävmaskin) 3 st

108

6-22

Sönderdelning

122

7-20

Borrvagn

123

7-20

Krossverk

120

6-20

Arbetsmaskiner (hjullastare/grävmaskin) 3 st

108

6-22

Sönderdelning

122

7-20

Borrvagn

123

7-20

Asfaltstation

111

6-15

Biogasanläggning

102

0-24

Arbetsmaskiner (hjullastare/grävmaskin) 3 st

108

7-18

Avfallskompaktor

109

7-18

Avfallsförbränningsanläggning

108

0-24
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5.3.5 Konsekvenser för trafikmängderna och
trafiksäkerheten
I arbetet beräknades de förändringar som förbränningsanläggningen ger upphov till i trafikmängderna. Dessutom utreddes de nuvarande och kommande trafikmängderna på
transportlederna. Dessutom bedömdes rutternas lämplighet
för tung trafik. Utgående från den här informationen bedömdes de förändringar som projektet medför i trafikmängderna
på trafiklederna, i trafikens smidighet och i trafiksäkerheten.
Förslag till förbättringsåtgärder gavs.
Beträffande trafiken undersöktes buller, avgasutsläpp och
damning från trafiken. Vid bedömningen av konsekvenserna av trafiken beaktades prognoserna för trafikmängderna i
projektet samt trafikledernas skick, nuvarande och prognostiserade trafikmängder samt trafiksäkerheten. Bedömningen
baserades på existerande information om statistik och undersökningar.
5.3.6 Konsekvenser för yt- och grundvatten
Om projektet placeras på avfallscentralens område uppkommer ingen egentlig ny punktbelastningskälla för yt- eller grundvattnet. I bedömningen försökte man utreda vilken inverkan
den planerade verksamheten (mellanlagring av aska) har på
den dagvattenström som nu kommer ut i terrängen. Mängden
lakvatten som bildas på lagerfältet uppskattades kalkylmässigt med hjälp av en vattenbalansberäkning.
I arbetet beaktades gjorda utredningar och erfarenheter av
askans sammansättning vid termisk behandling av avfall samt
deponering av askan på området. I bedömningen beaktades
de planerade vattenskyddskonstruktionernas inverkan på det
uppkomna vattnets kvalitet och mängd.
Utgående från detta bedömdes projektets inverkan på ytvatten nedströms med hjälp av belastningsuppgifter och
utredningar om dikenas/bäckarnas nuvarande tillstånd. Då
beaktades ytvattnets särdrag såsom hydrologi, naturtillstånd,
humushalt, näringsnivå, organismer och vad vattendraget används till. Speciell vikt fästes vid förekomsten och spridningen
av tungmetaller och andra föreningar som är giftiga för vattenorganismerna.
Vid bedömningen av konsekvenserna för grundvattnet utnyttjades tillgänglig information om grundvattennivåerna i
näromgivningen, grundvattenbildningen, grundvattnets flödesriktning och kvalitet samt uppgifter om användning av
grundvattnet och grund-/ytvattenområden som är viktiga för
vattenförsörjningen.
5.3.7 Konsekvenser för naturen
För miljökonsekvensbedömningen skaffades information om
närliggande skyddsområden, skyddsprogram och områden
som ingår i nätverket Natura 2000, kartlagda naturtyper som
är skyddade enligt naturskyddslagen samt utrotningshotade
organismarter (UHEX-databasen, Västra Finlands miljöcentral). Dessutom skaffades annan tillgänglig information om
den omgivande naturens nuvarande tillstånd och kända naturvärden. I utredningen utnyttjades resultaten av tidigare
gjorda naturutredningar (Matikainen och Oja 2004 och 2005,
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Kärkkäinen och Riipinen 2000). En terränggranskning i området gjordes 9.10.2007. Utredningstidpunkten är sen med
tanke på kartläggning av naturen.
I bedömningen framlades information om naturmiljöns nuvarande tillstånd och i vilken mån naturmiljö kommer att försvinna. Konsekvenserna för den omgivande miljön bedömdes
utgående från bl.a. resultaten av utsläppsmodelleringarna.
5.3.8 Konsekvenser för samhällsstruktur,
markanvändning och landskap
I arbetet gjordes en uppskattning av hur projektet passar in
i den befintliga samhällsstrukturen, markanvändningen samt
viktiga funktioner och nätverk (bl.a. trafikförbindelser).
Planerna jämfördes med de former av markanvändning som
är planerade för området. Särskild vikt fästes vid störningskänsliga ställen i närheten av projektområdet.
En uppfattning om konsekvenserna av förbränningsanläggningen för den byggda miljön och landskapet skapades utgående från områdets nuvarande tillstånd och
projektplanerna. Landskapets nuvarande karaktär utreddes med hjälp av terränggranskning, kartor och flygfoton.
Förbränningsanläggningens inverkan på landskapet bedömdes också med hjälp av fotomontage.
5.3.9 Konsekvenser för rekreationsanvändning
Information om områdets nuvarande värde för rekreation skaffades i samband med mötena för allmänheten. Information
om områdets friluftsleder skaffades från Korsholms kommun.
Projektets inverkan på rekreationsanvändningen bedömdes
bl.a. på basis av de åsikter som framkom i enkäterna.
5.3.10

Konsekvenser för jordmån och berggrund

Utgående från uppgifterna om jordmånen och berggrunden
samt projektplanerna har behovet av schaktningsarbeten
i anslutning till byggandet samt deras omfattning bedömts.
Projektets inverkan på jordmånen och berggrunden bedömdes utgående från existerande material.
5.3.11 Konsekvenser för människornas hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel
I det lagstadgade förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
ingår också konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel. Med det avses bl.a. hälsopåverkan och
sociala konsekvenser av projektet.
Sociala konsekvenser
Sociala konsekvenser som bedöms är inverkan på:
attityder, förhandsuppfattningar och rädslor
boendetrivsel och landskap
användning av områdena för rekreation (t.ex. bär- och
svampplockning, fiske, jakt, friluftsliv, skidåkning, orientering) och möjligheter till fritidssysselsättningar
gemenskap (bl.a. konflikter orsakade av planeringen)
indirekt inverkan på tjänster, idkande av näring och utnyttjande av naturresurser.
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Vid identifiering och bedömning av sociala konsekvenser utreds de intressentgrupper som direkt påverkas av konsekvenserna. Sådana är bl.a. markägare och närområdets invånare
och näringsidkare. Dessa inbjöds med ett brev till varje fastighet till ett presentationsmöte. Arbete i samråd med intressenter är en form av delaktig planering och grupparbete är
en av dess viktigaste metoder. Med dessa metoder utreds de
boendes och intressenternas åsikter om projektets olika konsekvenser, frågor som är viktiga för dem och deras betydelse
och värden.
Som metoder för bedömning av de sociala konsekvenserna
användes också en analys av kart- och statistikmaterial, tidningsskriverier, resultaten av feedback som inkommit under
arbetets gång (blankett för feedback från mötena för allmänheten) samt observationer vid mötena. i samband med mötet
för allmänheten gjordes också enkäter där viktiga konsekvenser för olika intressentgrupper efterfrågades. De sociala konsekvenserna utreddes därmed som både expertbedömningar
och i form av lokalbefolkningens erfarenheter.
Levnadsförhållanden och trivsel
Olika miljökonsekvenser påverkar antingen direkt eller indirekt lokalbefolkningens levnadsförhållanden och trivsel.
Konsekvenserna undersöktes utgående från de förändringar
som sker i lokalbefolkningens livsmiljö och därigenom i deras
levnadsförhållanden och trivsel.
Att utreda människornas erfarenheter, åsikter och rädslor
är en viktig del av konsekvensbedömningen i fråga om levnadsförhållanden och trivsel. De utreddes med hjälp av informationsmöten för allmänheten. Vid informationsmötet i programskedet delades frågeblanketter ut till de närvarande så
att de kunde framföra sina åsikter skriftligen. I bedömningen
utnyttjades de inkomna åsikterna om MKB-programmet, utlåtanden och åsikter som inkommit om avfallsförbränningsanläggningens MKB samt de tidningsskriverier som förekommit
om projektet.
Som bakgrundsinformation för bedömningen samlades de
centralaste uppgifterna om områdets omgivning in. Sådan
är bl.a. uppgifter om den närmaste bosättningen och andra
som kan bli störda, områdenas socioekonomi, näringar som
bedrivs där samt rekreationsområden.
I bedömningen av de konsekvenser som rör människorna utnyttjades lokalbefolkningens och myndigheternas lokalkännedom samt social- och hälsovårdsministeriets guider och listor
över sådant som borde tas i beaktande.

5.3.12 Konsekvenser för utnyttjande av
naturresurserna
I arbetet beräknades mängden andra bränslen som ersätts av
avfallsförbränningen. Avfallsförbränningen ersätter användningen av stenkol och olja i Vasa Elektriskas fjärrvärmeproduktion. Utgående från detta bedömdes hur mycket andra
bränslen som kan ersättas genom avfallsförbränning.
5.3.13

Konsekvenser för avfallshanteringen

I bedömningen undersöktes avfallshanteringens nuvarande
tillstånd. Ändringarna i avfallshanteringen undersöktes i förhållande till den gällande och kommande landsomfattande
avfallshanteringsplanen och dess mål.
5.3.14

Risker och störningar

I arbetet identifierades olycksrisker och eventuella störningar
som är förknippade med projektet, sannolikheten för att de
ska inträffa samt följderna av detta. Detta gjordes med hjälp
av en analys av s.k. potentiella problem. På så sätt fick man
reda på de centrala riskerna och deras följder.
5.3.15 Möjligheter att lindra de skadliga
konsekvenserna
Möjligheterna att lindra de skadliga konsekvenserna behandlas separat för varje konsekvens. Metoderna för att lindra konsekvenserna beskrivs i avsnitt 7.
5.3.16

Jämförelse av alternativ

I bedömningsarbetet fanns tre projektalternativ att jämföra:
ALT1 Byggande av en förbränningsanläggning och anläggningens drift, avfallsförbränning 120 000 ton per år
ALT2 Byggande av en förbränningsanläggning och anläggningens drift, avfallsförbränning 150 000 ton per år
ALT0 Att inte genomföra projektet
Alternativet att inte genomföra projektet undersöktes genom en
beskrivning av områdets nuvarande tillstånd. Konsekvenserna
av en avfallsförbränningsanläggning undersöktes genom bedömning av miljökonsekvenserna av projektet. Alternativen
jämfördes genom en beskrivning av konsekvenserna av projektet jämfört med områdets nuvarande tillstånd och en jämförelse av alternativen sinsemellan.

Konsekvenser för hälsan
En avsikt med bedömningen var att upptäcka eventuella sanitära olägenheter till följd av utsläppen i luften. För faktorer
som eventuellt kan orsaka sanitära olägenheter, till exempel
luftkvalitet och buller, finns det riktvärden och nyckeltal. När
dessa överskrids betraktas det som en sanitär olägenhet.
Konsekvenserna för hälsan bedömdes genom jämförelse av
de uppskattade konsekvenserna för yt- och grundvattnet och
luften samt buller med de uppställda riktvärdena och nyckeltalen.
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6. MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND OCH BEDÖMDA MILJÖKONSEKVENSER
6.1 Luftkvalitet och beräkningar av
spridningsmodeller

6.1.2 Resultat av beräkningarna av spridningsmodeller
samt bedömning av dem

6.1.1 Luftkvalitetens nuvarande tillstånd

Svaveldioxid
De högsta svaveldioxidhalterna i utomhusluften på det undersökta området till följd av utsläpp från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt resultaten av spridningsberäkningarna finns sammanställda i tabell 6.1. Värdena i tabellen
är de högsta värdena för en tre års kontrollperiod vid vissa
enstaka beräkningspunkter på det undersökta området. Det
är skäl att notera att halternas timvärden under största delen av tiden vid de här beräkningspunkterna är betydligt lägre
än de högsta värdena. På största delen av det undersökta
området är halterna dessutom kontinuerligt betydligt lägre än
vid de punkter där maximivärdena i tabell 6.1 förekommer.
Detsamma gäller övriga högsta halter som förekommer i den
här undersökningen.

Närmaste kontrollpunkt för luftkvaliteten ligger i Vasa ungefär
tio kilometer från Stormossen. De halter som mäts vid mätstationerna för luftkvaliteten är bl.a. kväveoxider, ozon och
finpartiklar. På grund av avståndet mellan mätpunkten och
Stormossen kan mätindexet för luftkvaliteten i Vasa inte användas för att beskriva luftkvaliteten på Stormossen.
De nuvarande utsläppen i luften vid Stormossen utgörs främst
av deponigaser, som är s.k. växthusgaser. Mängden av dessa
gaser minskas med hjälp av gasuppsamlingssystem i anslutning till avfallsupplaget. De uppsamlade gaserna utnyttjas för
energiproduktion i en biogasanläggning. Andra faktorer som
påverkar luftkvaliteten vid Stormossen är avgasutsläpp från
trafiken samt dammutsläpp från stenbrottsområdet och asfaltstationen i närheten (Rudus Oy, Lemminkäinen Oy, NCC och
Forssan Betoni Oy).
Utsläpp som påverkar luftkvaliteten i Vasa- och
Korsholmsområdet kommer vanligen från industri, energiproduktion, trafik och uppvärmning av fastigheter.

Hur svaveldioxidhalten till följd av utsläpp från avfallsförbränningsanläggningen varierar över området framgår av figurerna 6.1-6.4. På kartorna anger kurvor med samma värde
de områden där en viss halt kan överskridas under en lång
observationsperiod. Områdesfördelningarna av timhalterna
visar alltså inte en tidsmässigt enhetlig situation utan de be-

Tabell 6.1 De högsta värdena för svaveldioxidhalten (SO2 ) i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt beräkningar av en spridningsmodell.

Rikt-/
gränsvärde

Årsmedeltal

20*

Högsta
dygnsmedeltal

SO2-halt (µg/m³)
Avfallsmängd 120 000 t/a

Avfallsmängd 150 000 t/a

Skorstenens höjd
50 m

Skorstenens höjd
75 m

Skorstenens höjd
50 m

Skorstenens höjd
75 m

0,2

0,1

0,3

0,1

3,7

1,6

4,6

1,9

Näststörsta
dygnsmedeltal

80**

2,7

1,0

4,0

1,6

4:e största
dygnsmedeltal

125***

2,7

1,0

2,8

1,2

25

21

29

19

Högsta
timmedeltal
De högsta timmedeltalens 99 % gränshalt

250***

6,2

2,8

7,9

3,8

25:e största timmedeltal

350***

5,5

2,6

7,4

3,4

*) gränsvärde för vegetationspåverkan
**) riktvärde för hälsopåverkan
***) gränsvärde för hälsopåverkan
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Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Årsmedeltal
Gränsvärde=20µg/m3

Årsmedeltal
Gränsvärde=20µg/m 3

= maximum =0,2 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =0,1 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.1 Svaveldioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med årsgränsvärdet vid en avfallsmängd på 120 000 t/a.

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Årsmedeltal
Gränsvärde=20µg/m3

Årsmedeltal
Gränsvärde=20µg/m 3

= maximum =0,3 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =0,13 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.2 Svaveldioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med årsgränsvärdet vid en avfallsmängd på 150 000 t/a.

2008 Ramboll Finland Oy

23

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Dygnsmedeltal
Riktvärde=80µg/m3

Dygnsmedeltal
Riktvärde=80µg/m3

= maximum =1,0 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =2,7 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.3 Svaveldioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med dygnsriktvärdet vid en avfallsmängd på 120 000 t/a.

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Dygnsmedeltal
Riktvärde=80µg/m3

Dygnsmedeltal
Riktvärde=80µg/m3

= maximum =4,0 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =1,6 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.4 Svaveldioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med dygnsriktvärdet vid en avfallsmängd på 150 000 t/a.
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skriver maximinivåerna för de halter som förekommer i olika
delar av det undersökta området. Det här kan förenklas med
ett exempel: då det blåser söderifrån driver ett stråk av rökgas från utsläppskällans skorsten norrut, varvid utsläppen
inte påverkar halterna söder om källan. I haltfördelningen
över området förekommer, främst till följd av vindriktningens
fördelning på området och den lokala topografin, flikar med
förhöjda halter och separata begränsade områden, där halterna är högre eller lägre än i omgivningen. I utsläppskällans
omedelbara närhet uppkommer ofta ett s.k. skuggområde där
halterna har ett minimivärde och sedan snabbt stiger inom ett
kort avstånd. Storleken av dessa områden med lägre halter
än annanstans strax intill utsläppskällan påverkas förutom av
skorstenens höjd också av rökgasernas stigningshastighet i
skorstenen samt skillnaden mellan utomhustemperaturen och
rökgastemperaturen. Dessa får utsläppen att ytterligare stiga
uppåt i början av spridningen.

den lägre, 50 m höga skorstenen. Med en 75 m hög skorsten
blir motsvarande halter 1,5 % av svaveldioxidens timriktvärde
och cirka 1,0 % av timgränsvärdet. Svaveldioxidhalterna med
en avfallsmängd på 120 000 t/a skulle bli 3,4 % av dygnsriktvärdet (80 µg/m3) med 50 meters utsläppshöjd och 1,3 %
med 75 meters utsläppshöjd. Halterna vid förbränning av en
avfallsmängd på 150 000 t/a skulle bli 4,9 % av dygnsriktvärdet med 50 meters utsläppshöjd och 2,0 % med 75 meters
utsläppshöjd. Förbränning av en avfallsmängd på 120 000
t/a skulle som högst orsaka halter som med 50 meter hög
skorsten blir 1,2 % av årsgränsvärdet för svaveldioxid (20 µg/
m3) och med 75 meter hög skorsten 0,5 % av årsgränsvärdet.
Svaveldioxidhalterna blir 1,4 % av årsgränsvärdet med 50 meters utsläppshöjd och 0,6 % med 75 meters utsläppshöjd, om
avfallsmängden är 150 000 t/a.
Svaveldioxidhalterna till följd av utsläppen från Westenergys
avfallsförbränningsanläggning skulle alltså understiga gällande gräns- och riktvärden för svaveldioxidhalter, som är baserade på utsläppens inverkan på hälsan.

I figur 6.5 visas förhållandet mellan de högsta svaveldioxidhalterna enligt spridningsberäkningens resultat och de
gräns- och riktvärden som gäller för luftkvaliteten i Finland.
Svaveldioxidhalterna till följd av Westenergys avfallsförbränningsanläggning skulle med avfallsmängden 120 000 t/a som
högst bli 2,5 % av svaveldioxidens timriktvärde (250 µg/m3)
och 2,1 % av timgränsvärdet (350 µg/m3), då man undersöker
situationen med den lägre, 50 m höga skorstenen. Med en
75 m hög skorsten blir motsvarande halter 1,1 % av svaveldioxidens timriktvärde och cirka 0,8 % av timgränsvärdet. Med
en avfallsmängd på 150 000 t/a skulle svaveldioxidhalterna
som högst bli 3,2 % av svaveldioxidens timriktvärde och 2,1
% av timgränsvärdet, då man undersöker situationen med

Gräns- eller riktvärde
Avfallsmängd 120 000t/a
korstenens höjd 50 m
Avfallsmängd 120 000t/a
korstenens höjd 75 m

Avfallsmängd 150 000t/a
korstenens höjd 50 m

Avfallsmängd 150 000t/a
korstenens höjd 75 m

99 % timme

2. dygn

Riktvärde

år

4. dygn

25. timme

Gränsvärde

Figur 6.5 De högsta svaveldioxidhalterna i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt beräkningarna av en spridningsmodell i förhållande till gräns- och riktvärdena för luftkvaliteten.
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Kväveoxidhalter
De högsta kväveoxidhalterna i utomhusluften på det undersökta området till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning är sammanställda i tabell 6.2.
Värdena i tabellen är de högsta värdena för en tre års kontrollperiod vid vissa enstaka beräkningspunkter på det undersökta området. Variationerna i kvävedioxidhalterna på området
framgår av figurerna 6.7-6.10.
Figur 6.6 visar de högsta kvävedioxidhalterna enligt resultaten
av spridningsberäkningarna i förhållande till landets gällande
gräns- och riktvärden för luftkvaliteten. Kvävedioxidhalterna
till följd av Westenergys avfallsförbränningsanläggning skulle
med avfallsmängden 120 000 t/a som högst bli 1,1 % av kvävedioxidens timriktvärde (150 µg/m3) och 0,7 % av timgränsvärdet (200 µg/m3), då man undersöker situationen med den
lägre, 50 m höga skorstenen. Med en 75 m hög skorsten blir
motsvarande halter 0,7 % av kvävedioxidens timriktvärde och
0,5 % av timgränsvärdet. Med en avfallsmängd på 150 000
t/a skulle kvävedioxidhalterna som högst bli 1,4 % av kvävedioxidens timriktvärde och 0,9 % av timgränsvärdet, då man
undersöker situationen med den lägre, 50 m höga skorstenen.
Med en 75 m hög skorsten blir motsvarande halter 1,1 % av
kvävedioxidens timriktvärde och cirka 0,7 % av timgränsvärdet. Kvävedioxidhalterna med en avfallsmängd på 120 000
t/a skulle bli 1,2 % av dygnsriktvärdet (70 µg/m3) med 50 meters utsläppshöjd och 0,7 % med 75 meters utsläppshöjd.
Halterna vid förbränning av en avfallsmängd på 150 000 t/a

skulle bli 1,5 % av dygnsriktvärdet med 50 meters utsläppshöjd och 0,9 % med 75 meters utsläppshöjd. Förbränning av
en avfallsmängd på 120 000 t/a skulle orsaka halter som i alla
undersökta situationer som högst utgör 0,05 % av årsgränsvärdet för kvävedioxid (40 µg/m3). Kvävedioxidhalterna till följd
av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning
understiger gällande gräns- och riktvärden för kvävedioxidhalter, som är baserade på utsläppens inverkan på hälsan.

Gräns- eller riktvärde

Avfallsmängd 120000 t/a
korstenens höjd 50m

Avfallsmängd 120000 t/a
korstenens höjd 75m

Avfallsmängd 150000 t/a
korstenens höjd 50m

Avfallsmängd 150000 t/a
korstenens höjd 75m

99 % timme
Riktvärde

2. dygn

år (NO2)

19. timme

år (NOx)

Gränsvärde

Figur 6.6 De högsta kvävedioxidhalterna (NO2 ) i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt beräkningarna av en spridningsmodell i förhållande till gräns- och riktvärdena för luftkvaliteten.
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Tabell 6.2 De högsta värdena för kvävedioxidhalten (NO 2) i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt beräkningar av en spridningsmodell.

Rikt-/gräns-värde

Årsmedeltal

40*

Högsta dygnsmedeltal
Nästhögsta
dygnsmedeltal

70**

Högsta timmedeltal

NO2-halt (µg/ m³)

Avfallsmängd 120 000 t/a

Avfallsmängd 150 000 t/a

Skorstenens höjd
50 m

Skorstenens höjd
75 m

Skorstenens höjd
50 m

Skorstenens höjd
75 m

0,08

0,04

0,09

0,05

0,9

0,6

1,2

0,9

0,8

0,5

1,1

0,6

6,6

3,9

6,9

5,4

Högsta timmedeltalens 99 %
gränshalt

150***

1,7

1,1

2,0

1,7

19:e högsta timmedeltal

200*

1,4

1,1

1,8

1,4

*) gränsvärde för hälsopåverkan
**) riktvärde för hälsopåverkan

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m 3

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m3

= maximum =0,08 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =0,04 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.7 Kvävedioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med årsgränsvärdet vid en avfallsmängd på 120 000 t/a.
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Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m3

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m 3

= maximum =0,09 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =0,05 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.8 Kvävedioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med årsgränsvärdet vid en avfallsmängd på 150 000 t/a.

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

= maximum =0,8 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum =0,5 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.9 Kvävedioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med dygnsriktvärdet vid en avfallsmängd på 120 000 t/a.
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Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

= maximum =1,0 µg/m3
= utsläppskälla

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

= maximum =0,6 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.10 Kvävedioxidens högsta halt (µg/m3) som är jämförbar med dygnsriktvärdet vid en avfallsmängd på 150 000 t/a.
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Partikelhalter
De högsta halterna av respirabla partiklar i utomhusluften på
det undersökta området till följd av utsläpp från Westenergys
avfallsförbränningsanläggning enligt resultaten av spridningsberäkningarna finns sammanställda i tabell 6.3. Variationerna i
partikelhalter på området framgår av figurerna 6.11–6.14 som
är bifogade till rapporten.
I figur 6.15 visas förhållandet mellan de högsta partikelhalterna enligt spridningsberäkningens resultat och de gräns- och
riktvärden som gäller för luftkvaliteten i Finland. Utsläppen från
en avfallsförbränningsanläggning orsakar i alla undersökta situationer halter som är som högst under 1 % av gräns- och
riktvärdena för respirabla partiklar.
Slutsatser enligt beräkningarna av en spridningsmodell
och jämförelse av alternativ
I undersökningen bedömdes genom beräkningar av en spridningsmodell hur utsläppen från Westenergys planerade avfallsförbränningsanläggning kommer att påverka halterna av
svaveldioxid, kväveoxider, kvävedioxid och respirabla partiklar i utomhusluften. Spridningsberäkningarna gjordes för en
tre års period vid två olika avfallsmängder (120 000 t/a och
150 000 t/a) och två skorstenshöjder (50 m och 75 m).
Enligt resultaten av spridningsberäkningarna kommer de svaveldioxid-, kvävedioxid- och partikelhalter som utsläppen från
Westenergys avfallsförbränningsanläggning ger upphov till
att klart understiga de gräns- och riktvärden som med tanke
på hälsopåverkan gäller för luftföroreningar i Finland vid båda
de undersökta avfallsmängderna och skorstenshöjderna.
Halterna till följd av utsläppen vid olika undersökta situationer blir som högst under 5 % av gräns- och riktvärdena för
svaveldioxid, under 2 % av gräns- och riktvärdena för kvävedioxid och under 1 % av gräns- och riktvärdena för respirabla
partiklar. På basis av resultaten av spridningsberäkningarna
kan man bedöma att utsläppen ger upphov till så låga förore-

ningshalter i luften i avfallsförbränningsanläggningens närområde att de enligt vad som nu är känt inte antas orsaka några
olägenheter för människornas hälsa.
De undersökta alternativen medför enligt beräkningarna ingen
stor haltskillnad. Den större avfallsmängden medför bara en
mycket obetydlig haltökning. Med den lägre skorstenshöjden
(50 m) blir halterna på det undersökta området något högre
än med den högre skorstenshöjden (75 m). Enligt resultaten
av modellberäkningarna kan man dock uppskatta att även
den lägre skorstenen garanterar tillräckligt goda förhållanden
för spridning och utspädning av utsläppen med tanke på luftkvaliteten.
Ifall projektet inte genomförs kommer ovan beskrivna utsläpp
i luften och deras konsekvenser på projektområdet inte att
uppstå. Det avfall som här skulle gå till energiutvinning skulle
då föras någon annanstans för förbränning. Motsvarande utsläpp skulle då uppstå någon annanstans. Därför motsvarar
alternativet ”genomförs inte” ett projekt med en förbränningsanläggning.

6.2 Dioxiner, furaner och tungmetaller
Dioxiner och furaner
Polyklorerade dioxiner och furaner (dvs. PCDD/F-föreningar)
har inte tillverkats för industriella ändamål, utan de förekommer som orenheter i andra kemikalier och de uppkommer då
organiska ämnen och klor reagerar i vissa förhållanden i förbrännings- och industriprocesser.
PCDD/F-föreningarna är plana föreningar bestående av tre
ringar. De kan innehålla 1–8 kloratomer. Dioxiner och furaner har alltså olika strukturella former, som dock har mycket
likartad struktur och likartade egenskaper. Deras skadlighet
varierar beroende på strukturens form. För att man ska kunna
bedöma olika isomerers skadlighet har en toxicitetsekvivalent
(I-TEQ = International Toxicity Equivalent) tagits i bruk.

Tabell 6.3 De högsta värdena för partiklar i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt beräkningar av en spridningsmodell.
Rikt-/gränsvärde

Årsmedeltal

P50* (TSP)/

Partikelhalt (µg/m3)
Avfallsmängd 120 000 t/a

Avfallsmängd 150 000 t/a

Skorstenens
höjd 50 m

Skorstenens
höjd 75 m

Skorstenens
höjd 50 m

Skorstenens
höjd 75 m

0,05

0,02

0,05

0,02

0,7

0,3

0,8

0,3

40** (PM10)
Högsta
dygnsmedeltal
Nästhögsta
dygnsmedeltal

70* (PM10)

0,6

0,2

0,6

0,2

36:e högsta dygnsmedeltal

50** (PM10)

0,2

0,1

0,2

0,1

Högsta timmedeltal

4,5

3,0

5,2

4,1

Högsta timmedeltalens
99 % gränshalt

1,2

0,5

1,5

0,7

*) riktvärde för hälsopåverkan
**) gränsvärde för hälsopåverkan
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Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m3

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m3

= maximum = 0,02 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum = 0,045 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.11 Partikelhaltens högsta årsmedeltal (µg/m3) vid en avfallsmängd på 120 000 t/a.

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m 3

= maximum = 0,05µg/m3
= utsläppskälla

Årsmedeltal
Gränsvärde=40µg/m 3

= maximum = 0,02 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.12 Partikelhaltens högsta årsmedeltal (µg/m3) vid en avfallsmängd på 150 000 t/a.
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Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

= maximum = 0,2 µg/m3
= utsläppskälla

= maximum = 0,6 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.13 Den högsta partikelhalt (µg/m3) som är jämförbar med dygnsriktvärdet vid en avfallsmängd på 120 000 t/a.

Skorstenens höjd 50m

Skorstenens höjd 75m

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

= maximum = 0,61 µg/m3
= utsläppskälla

Dygnsmedeltal
Riktvärde=70µg/m3

= maximum = 0,24 µg/m3
= utsläppskälla

Figur 6.14 Den högsta partikelhalt (µg/m3) som är jämförbar med dygnsriktvärdet vid en avfallsmängd på 150 000 t/a.
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Gräns- eller riktvärde
Avfallsmängd 120 000 t/a
korstenens höjd 50m
Avfallsmängd 120 000 t/a
korstenens höjd 75m
Avfallsmängd 150 000 t/a
korstenens höjd 50m
Avfallsmängd 150 000 t/a
korstenens höjd 75m

år (TSP)

år (PM10)

Riktvärde

36.dygn
Gränsvärde

Figur 6.15. De högsta partikelhalterna i utomhusluften till följd av utsläppen från Westenergys avfallsförbränningsanläggning enligt beräkningarna av en spridningsmodell i förhållande till gräns- och riktvärdena
för luftkvaliteten.

I djurförsök har dioxiner visat sig orsaka leverskador.
Förändringar har också observerats i fortplantningsorganen,
sköldkörteln, binjurarna, mag-tarmkanalen och bukspottskörteln. Den skadligaste av föreningarna är 2,3,7,8-TCDD,
som också kan påverka benmärgen och lymfkörtlarna.
Föreningarna påverkar eventuellt hormonsystemen (Finlands
miljöcentral).
PCDD/F-föreningarna är mycket svårlösliga i vatten men löser
sig lätt i fett. Föreningarna binds mycket starkt till fast substans, till exempel humus i marken, fast substans (sediment)
i vatten. På grund av sin stabilitet och fettlöslighet kan föreningarna lätt ackumuleras i vattenorganismer samt ansamlas i
sedimenten.
I förbränningsanläggningens rökgaser kan föreningarna förekomma antingen bundna till partiklarna eller i gasform. I samband med kontroller av anläggningar mäts den totala halten
av PCDD/F-föreningar. Då ingår både gasformiga föreningar
och föreningar som är bundna till partiklar.
Föreningar som övergått i gasform blir fotokemiskt nedbrutna
i luften (under inverkan av solljuset) inom några månader och
de föreningar som är bundna till partiklar försvinner ur luften i
form av vått nedfall med regn och snö eller som torrt nedfall.
En del av föreningarna är relativt lättflyktiga och kan spridas
långa sträckor i luften.
Tungmetaller
Tungmetaller kommer ut i atmosfären till följd av mänsklig
verksamhet, främst förbränning av fossila bränslen, metallproduktion samt avfallsförbränning. En metall klassificeras som
tungmetall, om dess densitet är högre än 5 g/cm 3. Av tungmetallerna ackumuleras kvicksilver och kadmium i förbränningsanläggningarnas rökgaser. I förbränningsanläggningarnas rökgaser är de flesta metallerna bundna till partiklarna i
rökgaserna.
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Kvicksilver kan också förekomma i gasform i rökgaserna, eftersom det normalt är en vätskeformig metall som lätt övergår i gasform. Elementärt kvicksilver övergår i joniserad form,
varvid det binds till partiklar och vattendroppar i atmosfären.
Kadmium är den rörligaste av tungmetallerna, men i marken
binds den effektivt av järnoxider, humus och lermineraler.
Kvicksilver och kadmium är inte nödvändiga spårämnen för
organismerna.
Fastän man i allmänhet i regel exponeras för metaller via födan, påverkas hälsan av kvicksilver- och kadmiumhalterna i
luften. Höga halter av kvicksilverånga kan orsaka lunginflammation samt symptom i njurarna och centrala nervsystemet.
Det är inte känt att kvicksilver skulle orsaka cancer. Exponering
för kadmium kan orsaka njurskador. Dessutom är vissa kadmiumföreningar klassificerade som cancerframkallande.
Tungmetaller som kommit ut i luften kan delta i kemiska reaktioner till exempel med vatten och andra partiklar. Uppehållstiden
i atmosfären för rökgaspartiklar som innehåller tungmetaller
beror på partiklarnas storlek. Små partiklars uppehållstid är
under en timme och de största från dagar till veckor. Elementärt
kvicksilver kan spridas långa sträckor med luftströmmarna.
Tungmetallerna försvinner ur luften som vått nedfall med regn
och snö eller som torrt nedfall.
6.2.1 Konsekvenser för Molnträsket
I tabell 6.4 har ett uppskattat maximum beräknats av de årliga utsläppen av dioxiner och furaner samt kvicksilver och
kadmium i de alternativa rökgasmängderna från förbränning
av olika avfallsmängder. I beräkningen har det antagits att
rökgaserna innehåller den maximalt tillåtna mängden enligt förordningen om avfallsförbräning (PCDD/F: 0,1 ng/m3,
Hg: 0,05 mg/m3, Cd: 0,05 mg/m3). Utgångspunkten var densamma i Meteorologiska institutets modellberäkningar.
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Tabell 6.4 Avfallsförbränningsanläggningens årliga utsläpp av dioxin och furan samt kvicksilver och kadmium för olika avfallsmängder samt
maximal utsläppsmängd som i teorin kan nå Molnträsket och föreningarnas halt i Molnträsket. PCDD/F-halter som I-TEQ-ekvivalenter.

Skadliga ämnen Avfallsmängd
t/a

Rökgasström
Nm3/h

PCDD/F

120 000

74 143

150 000

92 678

Hg

120 000

74 143

150 000

92 678

120 000

74 143

150 000

92 678

Cd

Halt i
rökgaserna
mg/m3
<0,0000001

<0,05
<0,05

I verkligheten är utsläppen från avfallsförbränningsanläggningen betydligt lägre (ungefär en tredjedel) än maximimängden
(PCDD/F: <0,1 ng/m3, Hg: <0,05 mg/m3, Cd: <0,05 mg/m3).
I beräkningarna i tabellen nedan har beräkningen baserats på
ett års maximiutsläpp, kg/a. I bedömningen har vattenomsättningen i Molnträsket inte beaktats.
I riktning mot Molnträsket hamnar, i proportion till vindriktningen, årligen uppskattningsvis 10 % av de totala utsläppen. Ifall
hela det här utsläppet i sin helhet skulle hamna i Molnträsket,
skulle PCDD/F-, kvicksilver- och kadmiumhalterna i vattnet bli
i enlighet med tabell 6.4. Halterna är angivna i mikrogram per
liter (µg/l). Ett mikrogram är ett miljondels gram.
De uppskattade maximala halterna av dioxiner och furaner i
Molnträsket utgör inte ens en 2000-del av den halt som anses vara skadlig för vattenorganismerna (HC50). Den halten
är 0,0038 µg/l. HC50 betyder den halt som kan vara skadlig
för hälften av vattenorganismerna. Den hälsobaserade tillåtna
halten (RfCPV) i dricksvatten är 0,000012 µg/l, som beräknas
ge upphov till en tiondel av det dagliga maximala intagsvärdet
(Suomen ympäristö 23/2007). Räknat enligt det värsta möjliga scenariot utgör halterna högst en sjättedel av den enligt
hälsopåverkan tillåtna halten. I de här jämförelserna är en utgångspunkt at alla PCDD/F-föreningar som når Molnträsket är
i vattenlöslig form och förblir i vattenlöslig form.

Årligt utsläpp
kg/a

Vindriktning mot Utsläppsmängd Halt i
Molnträsket av mot Molnträsket Molnträsket
µg/l
kg/a
årets vindar %

<0,000062

<0,0000062

<0,000078
<31,2

10

< 0,0000022

<0,0000078

< 0,0000027

<3,12

< 1,1

<39,0

<3,9

< 1,3

<31,2

<3,12

< 1,1

<39,0

<3,9

< 1,3

I vattendragen förekommer kvicksilver i elementär form samt
i ororganisk och organisk form. Olika kvicksilverformer binds
lätt till uppslammad substans i vatten och till sedimentens oorganiska (bl.a. lermaterial och i syrehaltiga förhållanden till järnoch manganföreningar) och organiska material och är inte i en
biologiskt lättillgänglig form. I synnerhet i syrefria förhållanden
kan mikrober omvandla oorganiskt tvåvärt kvicksilver till metylkvicksilver, som är biologiskt mera lättillgängligt.
De uppskattade maximala halterna av kadmium i Molnträsket
utgör ungefär en 10-del av den halt som anses skadlig för
vattenorganismerna (HC50). Den halten är 9,6 µg/l (Suomen
ympäristö 23/2007). Med tanke på hälsopåverkan är den tillåtna halten av kadmium i dricksvatten 5 µg/l, vilket är bestämt
i kvalitetskraven för vatten enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 461/2000.
I vattendragen förekommer kadmium i både ororganisk och
organisk form löst i vattnet eller bunden till partiklar. I rent vatten förekommer kadmium ofta i en löst förening. I vatten som
innehåller organisk substans binds föreningarna till substans
som är uppslammade i vattnet och till det organiska materialet
i sedimenten.

Ifall man i ovannämnda beräkningar beaktar vattenomsättningen i Molnträsket blir halterna betydligt lägre än resultaten
av beräkningarna ovan.

I de här jämförelserna är en utgångspunkt att alla metallföreningar som når Molnträsket är i vattenlöslig form och förblir i
vattenlöslig form. I praktiken reagerar kvicksilver och kadmium
med ämnen som är lösta i vattnet och med fast substans.
Föreningarna kan i mycket små mängder ackumuleras i organismerna och till slut sedimenteras.

I praktiken är de PCDD/F-föreningar som når Molnträsket
bundna till partiklarna i rökgaserna. Med finpartiklararna kan
föreningarna röra sig lösta i vattenfas, bindas till något annat
ämne som är löst i vattnet eller till fast substans (dvs. komplexbildas), sjunka ned i bottensedimentet (dvs. sedimenteras)
eller ackumuleras i vattenorganismerna. På grund av föreningarnas kemiska karaktär väntas de bli kvar i den organiska
substansen och sedimenteras.

De halter av PCDD/F-föreningar och metaller som här har
nämnts är de största mängder som kan uppskattas uppkomma i Molnträsket. I praktiken är utsläppsmängderna mindre
än vad som antagits i beräkningarna. Alla utsläpp som förs
med vindarna i riktning mot Molnträsket hamnar dessutom
inte i Molnträsket, trots att detta har antagits i beräkningarna.
Största delen av de partikelutsläpp som innehåller metaller
uppskattas nå marken före Molnträsket.

De uppskattade maximala halterna av kvicksilver i Molnträsket
utgör ungefär en 10-del av den halt som anses vara skadlig
för vattenorganismerna (HC50). Den halten är 14 µg/l (Suomen
ympäristö 23/2007). Med tanke på hälsopåverkan är den tillåtna halten av kvicksilver i dricksvatten 1 µg/l, vilket är bestämt
i kvalitetskraven för vatten enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 461/2000.

De beräknade och uppskattade halterna bedöms inte påverka organismerna i Molnträsket eller användningen av träsket
som råvattenkälla, eftersom de mängder av föreningar som
når Molnträsket redan vid beräkning på maximinivå utgör
bara en 10-2000-del av de utsläppshalter som är skadliga för
organismerna. Dessutom är det osannolikt att föreningarna
förblir i löslig form och når fram till råvattentäkten. De uppskat-
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Tabell 6.5 Avfallsförbränningsanläggningens årliga utsläpp av PCDD/F, kvicksilver och kadmium för olika avfallsmängder samt maximal utsläppsmängd som i teorin kan nå spridningsområdet för partikelutsläpp i den dominerande vindriktningen och föreningarnas uppskattde halt i marken.

Skadliga ämnen

PCDD/F
Hg
Cd

Avfallsmängd
t/a

Rökgasström
Nm3/h

120 000

74 143

150 000

92 678

120 000

74 143

150 000

92 678

120 000

74 143

150 000

92 678

Halt i rökgaserna
mg/m3

<0,0000001
<0,05

<0,05

Årligt utsläpp
kg/a

Uppskattad
areal för partikelnedfall
km2

Halt i ytjorden
på partikelnedfallets område
mg/kg

<0,000065

<0,0000325

<0,00000005

<0,000081

<0,0000405

<0,00000006

<31,2

50

<15,6

14,5

<0,02

<39,0

<19,5

<0,03

<31,2

<15,6

<0,02

<39,0

<19,5

<0,03

tade låga halterna bedöms inte nämnvärt ackumuleras i organismerna. Ifall man i beräkningarna ytterligare skulle beakta
vattenomsättningen i Molnträsket skulle halterna bli avsevärt
lägre än resultaten av beräkningarna.
Inverkan av den dominerande vindriktningen
I tabell 6.5 har en beräkning gjorts av de halter av PCDD/Fföreningar och kvicksilver samt kadmium som vid de nämnda
årliga utsläppsmängderna sprids i den dominerande vindriktningen. I den dominerande vindriktningen kan i teorin, i
proportion till vindriktningen, årligen uppskattningsvis 50 %
av de totala utsläppen hamna. Ifall det här utsläppet i sin helhet når området med högre partikelhalt enligt modelleringen i
Meteorologiska institutets rapport, uppkommer den PCDD/Fhalt som anges i tabell 6.5 i ytjordskiktet. Föreningarna antas
stanna i de fem översta centimetrarna av ytjordskiktet.
De dioxin- och furanhalter som sprids i den rådande vindriktningen understiger klart tröskelhalten (0,000001 mg/kg),
som är fastställd på en nivå som inte orsakar olägenheter för
hälsan eller miljön eller användningsrestriktioner för marken.
I den här jämförelsen har det antagits att alla partiklar som
kommit ut i luften når marken på den bedömda arealen. Till exempel eventuell fjärrtransport, andel som blir kvar i träden eller
omvandling innan föreningarna når marken har inte beaktats.
På grund av föreningarnas kemiska karaktär väntas de bli kvar
i den organiska substansen i jorden. Därför är föreningarnas
rörlighet i jorden obetydlig eller de rör sig inte alls.
De kvicksilver- och kadmiumhalter som sprids i den rådande
vindriktningen understiger klart tröskelhalterna (Hg 0,5 mg/
kg och Cd 1 mg/kg), som är fastställd på en nivå som inte
orsakar olägenheter för hälsan eller miljön eller användningsrestriktioner för marken. I den här jämförelsen har det antagits
att alla partiklar som kommit ut i luften når marken på den bedömda arealen. Till exempel eventuell fjärrtransport eller andel
som blir kvar i träden har inte beaktats.
Vid motsvarande avfallsförbränningsanläggningar eller i projekt med avfallsförbränningsanläggningar i Åbo, Uleåborg och
Kyröskoski har nedfallet av tungmetaller modellerats, uppskattats och/eller följts upp i anläggningarnas närmiljö (Vapo Oy,
MKB-beskrivning). I Meteorologiska institutets modelleringar
har det bedömts att det totala nedfallet av tungmetaller (några
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Dominerande Utsläppsvindriktning av mängd
i den domineårets vindar
rande vindrikt%
ningen
kg/a

hundratal mikrogram per kubikmeter) samt nedfallet av kadmium-tallium och kvicksilver (några tiotal mikrogram per kubikmeter) i närheten av förbränningsanläggningen i Kyröskoski
(kommunalt avfall, rostpanna, avfallsmängd 200 000 t/a) ställvis är på samma nivå eller lägre än de nedfall av metaller som
uppmätts vid Meteorologiska institutets bakgrundsstationer
i Södra Finland. Vid anläggningen i Kyröskoski, en likadan
rostanläggning som den planerade förbränningsanläggningen i Korsholm, har det bedömts att dioxin- och furanhalterna
samt tungmetallhalterna är så låga att de inte påverkar luftkvaliteten i området (Vapo Oy, MKB-beskrivning).
I omgivningen kring den avfallsförbränningsanläggning som
funnits vid Finlands kust i 30 år har inga kännbara tungmetallhalter noterats i Åbo universitets undersökningar. Något
förhöjda halter upptäcktes i förbränningsanläggningens omedelbara närhet, men de översteg inte tröskelvärdena för bedömning av förorening och behov av rening. En betydande
del av de uppmätta halterna bedöms ha kommit till området
innan rökgastvättnings- och återvinningstekniken förbättrades
vid fabriken på 1990-talet. Åbo universitet mätte på området
under två månaders tid tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium, bly, nickel och arsenik, som spreds i omgivningen via
luften. De uppmätta ackumuleringarna var mycket små och
för flera metaller låg värdet nära gränsen för analysnoggrannheten. (Avfallshanteringen i Åboregionen). Resultaten stöder
de haltnivåer som uppskattats i den här undersökningen samt
deras effekter.
De beräknade halterna av PCDD/F-föreningar, kvicksilver och
kadmium i marken har uppskattats enligt högsta möjliga utsläppsmängder. I praktiken är utsläppsmängderna betydligt
mindre än vad som antagits i beräkningarna. Alla de utsläpp
som rör sig i den dominerande vindriktningen kommer dessutom inte ned på marken på det bedömda området i enlighet
med antagandena i beräkningen. De beräknade halterna bedöms inte ha någon inverkan på områdets organismer eller
användningen av marken, eftersom mängderna av de föreningar som når marken på det här området och halterna av
dem är små vid beräkning enligt överskattning.
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6.3 Buller

Tabell 6-7 Riktvärden för bullernivån i bostäder och andra rum där
människor vistas.

6.3.1 Riktvärden för buller inom- och utomhus
Statsrådet har gett allmänna riktvärden för bullernivån (tabell
6-6, SRb 993/92). Beslutet tillämpas för att förhindra bullerolägenheter och för att trygga trivseln i miljön vid planering av
markanvändning, trafik och byggande samt i tillståndsförfarandet för byggnadsverksamhet. Beslutet gäller inte buller
från skjutbanor och banor för motorsport. Beslutet tillämpas
inte heller på industri-, gatu- och trafikområden eller på områden avsedda som bullerskyddsområden.
Om bullret innehåller impulser eller ljud med smal bandbredd
läggs 5 dB till mätresultaten innan de jämförs med riktvärdena.

LAeq, högst
07-22

22-07

Områden för bostäder

55 dB

50 dB

Rekreationsområden i tätorter och i deras
omedelbara närhet

55 dB

50 dB

Områden som betjänar vårdinrättningar och
läroanstalter

55 dB

50
dB 1)

Nya bostadsområden, rekreationsområden i
tätorter och i deras omedelbara närhet samt
områden som betjänar vårdinrättningar och
läroanstalter

55 dB

45
dB 1)

Områden för fritidsbosättning, campingområden och rekreationsområden utanför tätorter
samt naturskyddsområden

45 dB

40
dB 2)

07-22

22-07

Boningsrum, med undantag av kök

35 dB

30 dB

Bostadens övriga utrymmen samt kök

40 dB

40 dB

35 dB

30 dB

40 dB

30 dB

klassrum, föreläsningssalar, kyrkor och andra
utrymmen, där det förutsätts att de närvarande ska uppfatta tal tydligt utan användning
av förstärkaranläggningar

35 dB

-

Andra samlingsutrymmen

40 dB

-

35 dB

-

Vårdinrättningar och socialvårdens inrättningar, inkvarteringsutrymmen, patientrum
Daghem, barnträdgårdar, rum där barn och
personal ska vistas

Arbetsrum (från allmänhetens synpunkt

På områden som betjänar läroanstalter tillämpas inte riktvärdet för
nattetid.
1)

Riktvärdet för nattetid tillämpas inte på sådana naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer nattetid.
2)

LAeq = bullrets A-viktade medelljudnivå (ekvivalentnivå)

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade med stöd av
hälsoskyddslagen (763/94) i början av år 1997 riktvärden för
bullernivåerna inomhus (tabell 6-7).

6.3.2 Buller i nuläget
I nuläget orsakas mest buller på Stormossen av täkt av stenmaterial på Rudus Oy:s och Lemminkäinen Infra Oy:s brytningsområden. Bullret från avfallshanteringsverksamheten
och trafiken är betydligt lägre. Inom influensområdet för bullret
från Stormossens avfallscentral finns ingen bosättning. På det
närliggande Naturaområdet är bullernivån från verksamheten
på avfallscentralens område och från trafiken under LAeq 7-22
45 dB.
6.3.3 Buller i byggskedet
I byggskedet uppstår buller av schaktningsarbeten, brytning
för bunkern, hantering av stenmaterial, byggandet av själva
anläggningen samt transport av jordmaterial och annat material. Mest buller uppkommer vid brytningen för bunkern och
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LAeq, högst

Mötes- och undervisningsrum

Tabell 6-6 Riktvärden för buller utomhus.
Område och användning

Bostad och rum

utrymmen för mottagning av allmänheten
samt kontorsrum)

LAeq = bullrets A-viktade medelljudnivå (ekvivalentnivå)

krossningen av stenmaterial, vilket dock pågår en ganska kort
tid. I förläggningsplatsalternativ 1 blir bullernivåerna i de västra
delarna av det närliggande Naturaområdet 55–63 dB under
brytningen, ifall det brutna stenmaterialet krossas på platsen.
Ifall stenmaterialet inte krossas på brytningsplatsen, blir bullernivån cirka 2–3 dB lägre. Då ingen brytning pågår blir bullernivån från byggarbetet i de västra delarna av det närliggande
Naturaområdet cirka 48–54 dB.
I förläggningsplatsalternativ 2 blir bullernivåerna på det närliggande Naturaområdet i olika byggskeden cirka 2–4 dB lägre
än de som anges för förläggningsplatsalternativ 1.
6.3.4 Buller då förbränningsanläggningen är i gång samt
konsekvenser av bullret
Bullret från förbränningsanläggningens utrustning är till sin
karaktär normalt kraftverksbuller. I planeringsskedet försöker
man minska bullrets konsekvenser. Bullret från en avfallsförbränningsanläggning skiljer sig från ett kraftverk som använder
vanligt bränsle beträffande trafiken. Ett kraftverk som använder vanligt bränsle har betydligt mindre bränsletransporter.
Fastän bullret från förbränningsanläggningen är obetydligt
jämfört med andra aktörer på området är det ändå den verksamhet som ligger närmast Naturaområdet. I förläggningsplatsalternativ 1 blir bullernivån dagtid på de närmaste delarna
av det närliggande Naturaområdet 45–51 dB. I förläggningsplatsalternativ 2 blir bullernivån dagtid cirka 1–2 dB lägre än
i alternativ 1.
120.000 eller 150.000 ton avfall har ingen väsentlig betydelse
för de bullernivåer som uppstår. Bullereffekterna i byggskedet
är också oberoende av den mängd avfall som tas emot.
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Figur 6.16 Bullernivå i nuläget.

Figur 6.17 Förläggningsplats 2, buller under byggande och brytning.
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Figur 6.18 Förläggningsplats 2, buller i byggskedet utan brytning.

Figur 6.19 Bullerspridning i förläggningsplatsalternativ 2 då förbränningsanläggningen är i funktion.

38

Westenergy Oy Ab, Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

6.4 Trafik
6.4.1 Trafikens nuläge
Trafiken till avfallscentralen på Stormossen sker via riksväg 8. Vid anslutningen har riksvägen ett körfält för högersväng och väjningsutrymme. Vägområdet har belysning.
Hastighetsbegränsningen på riksvägen är 100 km/h (på vintern 80 km/h). Riksvägens körbana är 7,5 m bred och vägbeläggningen 11,5 m bred. Vid vägen finns ingen led för lätt
trafik.
På planområdet har förutom Stormossen Ab också Rudus,
Lemminkäinen och Forssan Betoni verksamhet. I närheten av
anslutningen finns en kall bränslestation (Nestes D-station),
dit man också kör via avfallscentralens enskilda väg.

6.4.2 Projektets inverkan på trafiken och jämförelse av
alternativ
Det sorterade avfallet transporteras redan nu till Stormossen.
Avfallsförbränningen kommer därför inte att kännbart öka
transporterna. Avfallstransporterna bedöms öka med cirka tio
fordonskombinationer per dygn till följd av projektet, om kapaciteten är 150 000 t/a. Vid den lägre kapaciteten på 120 000 t/a
blir ökningen av trafikmängden cirka åtta fordonskombinationer i dygnet.
Ökningen av trafikmängden till följd av projektet är liten vid
jämförelse med de nuvarande trafikmängderna, och ökningen
av trafikmängden till följd av projektet har ingen större inverkan
på anslutningens funktion. På riksvägen vid anslutningen finns
ett körfält för högersväng från Vasahållet. Det här körfältet är
tillräckligt också för den ökade trafikmängden till följd av projektet. Trafik som ska svänga till vänster från huvudvägen har
för närvarande väjningsutrymme vid anslutningen. På basis av
den nuvarande trafikmängden på riksvägen och den svängande trafikströmmen skulle en kanalisering vid anslutningen
dock redan i nuläget vara nödvändig. Förbättringsåtgärder för
riksvägen har planerats, för trafikmängden på vägen har ökat
kraftigt, och smidigheten och säkerheten på vägen har konstaterats vara begränsad. Då de planerade åtgärderna genomförs förbättras också trafikens smidighet vid Stormossen.
Projektet att förbättra riksvägen har i planen för Vasa trafiksystem konstaterats vara det mest angelägna projektet för vägtrafiken. En miljökonsekvensbedömning för projektet har gjorts
upp och bedömningsbeskrivningen blev färdig 29.9.2007.
Vägförvaltningens mål är att projektet att förbättra riksvägen
vad planerna beträffar ska kunna startas hösten 2009, varvid
vägarrangemangen kunde bli färdiga år 2012.

Figur 6.20 Bild av områdets anslutning i riktning mot Vasa.

Den genomsnittliga dygnstrafiken på riksväg 8 (1.1.2008) vid
planområdet är cirka 8730 fordon, av vilka den tunga trafikens
andel är cirka 600 bilar eller knappt 7 %. För närvarande är
antalet laster som kommer till Stormossen cirka 120 fordon
i dygnet. Rudus trafikmängd är i genomsnitt 30–40 fordon i
dygnet och Lemminkäinens trafikmängd likaså 30–40 fordon i
dygnet. Forssan Betonis trafik är cirka 10 fordon i dygnet. När
man beaktar trafiken tur-retur blir den genomsnittliga tunga
trafiken i nuläget sammanlagt cirka 200 fordon, eller dygnstrafiken i genomsnitt, då man räknar transporterna tur-retur, är
cirka 400 fordon i dygnet. Personbilstrafiken har uppskattats
till cirka 160-200 fordon per dygn på vardagarna.
Vid den nuvarande anslutningen till riksvägen har det under
åren 2003–2007 inträffat tre olyckor som kommit till polisens
kännedom. Två av olyckorna skedde då ett fordon svängde
framför eller i sidan på en korsande bil och en annan kolliderade på annat sätt vid vänstersväng. Vid en av olyckorna
skadades två personer.
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Figur 6.21 Bild av områdets anslutning i riktning mot Kvevlax.
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6.5 Planläggningssituation och markanvändning
6.5.1 Markanvändning
I närheten av planområdet finns ingen bosättning. Avståndet
till närmaste bosättning är cirka två kilometer. På Stormossens
område finns en avfallsbehandlingscentrals funktioner. I närheten av avfallscentralen finns dessutom ett bergsbrott och
en asfaltstation. Fågelbergets industriområde ligger cirka 800
meter väster om avfallscentralens område. De skogar som
omger planområdet används främst som ekonomiskog, med
undantag av Naturaområdet Vedahugget sydost om avfallscentralens område.
På mer än tre kilometers avstånd från planområdet finns
Smedsby kommuncentrum. Där finns bl.a. Smedsby skola
och hälsocentral. Närmaste ställen som kan bli störda framgår
av kartan i figur 6.31.
6.5.2 Planläggningssituation
Regionplan
På planområdet finns gällande regionplan för Vasa kustregion
fastställd av miljöministeriet 11.4.1995. I regionplanen finns ett
täktområde för stenmaterial ur berg med beteckningen EO-4
utmärkt på Stormossens område.

Figur 6.23 Utdrag ur förslaget till landskapsplan för Österbotten
24.9.2007..

Figur 6.22 Utdrag ur regionplanen för Vasa kustregion.
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Landskapsplan
Förslaget till landskapsplan för Österbotten var officiellt till påseende första gången 16 januari–15 februari 2006. Förslaget
till landskapsplan ändrades enligt de utlåtanden och anmärkningar som kom in och förslaget till landskapsplan var för andra
gången till påseende 1–30.10.2007. Landskapsplanen träder i
kraft och ersätter regionplanen efter att landskapsfullmäktige
har godkänt den och miljöministeriet har fastställt den.
I det förslag till landskapsplan som är daterat 24.9.2007 har
planområdet beteckningen EJ, avfallsbehandlingsområde/avfallscentral. Enligt definitionen anvisas med denna beteckning
områden för avfallscentraler för landskapet eller för flera kommuner. I områdena för avfallscentraler ingår områden som behövs för avfallsbehandling, lagring eller slutdeponering.
På området kan en avfallsförbränningsanläggning för energiproduktion placeras.
För området har dessutom anvisats ett avfallsbehandlingsområde/avfallsområde för energiförsörjning med beteckningen
ej-1. Enligt definitionen anvisas med denna beteckning områden som är reserverade för mellanlagring och slutdeponering
av biprodukter från kraftverk.
Generalplan
På planområdet finns en gällande delgeneralplan för Smedsby.
Den godkändes av Korsholms kommunfullmäktige 13.2.2003.
Enligt generalplanen är planområdet ett område för avfallshantering (EJ). Till området har anvisats en förbindelseväg
från riksväg 8. Avfallshanteringsområdet omges av ett skyddande grönområde (EV).
Detaljplan
För planområdet finns ingen gällande detaljplan. Den projektansvariga förhandlar med Korsholms kommun om detaljplanering av området.

Figur 6.24 Utdrag ur Smedsby delgeneralplan.

6.5.3 Skyddsområden och -objekt i
markanvändningsplanerna
I Korsholm finns Naturaområdet Vedahugget (SCI, FI0800097).
Naturaområdet ligger som närmast cirka 120 meter sydost
om planområdet. En närmare beskrivning av området finns i
avsnitt 6.9.
6.5.4 Konsekvenser för planläggningen
Enligt delgeneralplanen för Smedsby är planområdet
ett område för avfallshantering (EJ). I miljöministeriets
guide Beteckningar och bestämmelser i generalplaner
(Miljöministeriet, områdesanvändningsavdelningen, Edita
Prima Oy, Helsingfors 2003) står det: ”Med beteckningen EJ
anvisas områden som reserverats för mottagning och behandling av avfall såsom avstjälpningsplatser och anläggningar för förbehandling av avfall. På ett sådant område kan
även placeras lämpliga funktioner som anknyter till utnyttjande
av avfall.” Avfallsförbränningsanläggningar anvisas däremot
enligt nyssnämnda guide i allmänhet med beteckningen ET.
I Finland finns för närvarande tre förbränningsanläggningar
för kommunalt avfall, nämligen i Åbo, Kotka och Riihimäki.
Avfallsförbränningsanläggningen i Kotka har planbeteckningen T (industri- och lagerområde).
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Med tanke på beviljande av bygglov skulle den klaraste lösningen vara att göra upp en detaljplan för avfallsförbränningsanläggningens område. Generalplanen fungerar som riktlinje
då en detaljplan görs upp. Det är skäl att överväga om en
ändring av delgeneralplanen också är nödvändig.

6.6 Jordmån och berggrund
6.6.1 Nuläge
Jordmånen på området består av morän. Området är stenigt
och dessutom finns det många flyttblock. På planområdet
finns inga klippområden som är klassificerade som värdefulla.
6.6.2 Konsekvenser för jordmån och berggrund
På området måste cirka 4.000 kubikmeter berg brytas.
Bunkerns yta är cirka 20 x 15 meter och dess djup är cirka 30
meter. Området måste jämnas ut och omformas enligt vad förbränningsanläggningens konstruktioner behöver. Brytningen
ska i första hand ske på den plats där avfallsbunkern ska
placeras.
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Byggandet förändrar områdets jordmån på grund av den
schaktning som görs för byggandet. Då området bebyggs förhindras grundvattenbildning på byggplatsen och brytningen
kan lokalt påverka grundvattnets strömningsriktningar, men
huvudströmriktningarna för grundvattnet på området påverkas inte. Områdets jordmån är väl lämpad för byggande av
en förbränningsanläggning. Dessa förändringar påverkar inte
jordmånens art eller hydrogeologi i närområdena.
Normal drift vid energiverket påverkar inte jordmånen eller
grundvattnet. Lagringen och hanteringen av bränslen och kemikalier planeras och byggs så att eventuella läckage och flöden observeras så att de stannar inom anläggningsbyggnaden
och städas bort. Gårdsområdena får permanent beläggning
och regnvattnet leds till ett avlopp. Beredskap för olje- och
kemikalieläckage skapas med oljeavskiljningsbrunnar.
Ingen av tomterna ligger på grundvattenområden som är viktiga för samhället. Därför påverkas användning och skydd av
grundvatten inte nämnvärt. Projektets kapacitetsalternativ skiljer sig inte från varandra beträffande inverkan på jordmånen.

6.7 Yt- och grundvatten
Yt- och grundvattnets kvalitet kring den gamla avstjälpningsplatsen och den nuvarande avfallsbehandlingscentralen har
regelbundet följts upp med prover av dikes-/bäcksvattnet och
med hjälp av grundvattenrör på området. Dessutom fanns
det tillgång till uppgifter om mängden och kvaliteten av det
behandlade vatten som leds ut i terrängen från avfallsbehandlingscentralens område.
Från projektområdet rinner ytvattnet längs ett dike, som får sin
början från en utdikad mosse väster om avfallscentralen, via
ett Natura 2000-skyddsområde till det närliggande Storträsket.
Härifrån fortsätter vattnet som en bäck (Finnbäcken), först
mellan moränåsar, delvis i sumpig terräng, som senare blir till
ett låglänt och åkerdominerat område, mot Lappsundsån och
till slut ut i havet. Sträckan som vattnet rinner från planområdet till havet är sammanlagt cirka 17 km. Avrinningsområdets
storlek är 55 km2.
En annan naturlig strömningsriktning för ytvattnet är mot sydväst mot Molnträsket, som utgör råvattentäkt för Vasa stad.
Dikesvattnet från de försumpade områdena står inte i direkt
förbindelse med träsket utan vattnet rinner öster om träsket
mot Vasa flygfält. Vattnet rinner ut i Toby å, som mynnar ut i
Södra stadsfjärden. Sträckan som vattnet rinner från planområdet är sammanlagt cirka 15 km.

biologisk syreförbrukning 361 kg/a (reningseffekt 97 %)
ammoniumkväve 7 (
total fosfor 24 (

- ”-

- ”-

99,9 %)

89 %)

Som resultaten visar är reningen av lakvattnet på avfallscentralens område effektiv. Under kontrollåret var belastningen
av föreningar som kännbart påverkar ytvattnets syretillstånd
eller eutrofiering i dikena nedströms mycket obetydlig. År 2007
kom i genomsnitt 33 400 kg klorider in i ytvattnet.
Dikesvattnet i området är naturligtvis mycket humushaltigt och
brunt. På sensommaren 2007 tydde syrehalten i dikesvattnet
nedanför behandlingscentralen på en tydlig förbrukning (mättnadsgrad < 60 %). Vid provtagningspunkten strax nedanför
var förhållandena dock betydligt bättre (mättnadsgrad cirka
90 %). Närvaron av lakvatten märktes i form av hög kloridhalt i
vattnet nedanför både den gamla avstjälpningsplatsen (sommarens medeltal 133 mg Cl/l) och den nya avfallscentralen
(sommarens medeltal 101 mg/l). Påverkan märktes (sommarens medeltal 68 mg/l) ännu i diket efter Storträsket, som ligger
nedströms. Vid alla ovannämnda tre observationsplatser var
också kvävehalterna i augusti betydligt högre än bakgrundsnivån (6,1 11 3,5 mg N/l). Då var värdena för skadligt ammoniumkväve i vattendraget dock relativt låga, med undantag
av den högsta provtagningspunkten (4,9
1,4
0,3 mg
NH4-N/l). Halterna av fosfor, som är ett annat centralt näringsämne som påverkar eutrofieringen, på sensommaren visade
av dikesvattnet var hypertroft/eutroft (170 130 47 µg P/l).
Andelen fosfatfosfor, som kan utnyttjas av alger, vid de högsta
punkterna var över 50 % av den totala fosforn och vid den lägsta punkten cirka 30 %. Vattnet innehöll speciellt mycket järn
vid den lägsta observationsplatsen (1,7 1,5 6,3 mg Fe/l).
Den hygieniska kvaliteten var också försämrad vid de två
översta provtagningspunkterna.
Då utspädningen blir effektivare mot det nedre loppet observeras inte mera inverkan av avfallscentralen i Lappsundsån.
Förekomsten av metall i det vatten som avleds till terrängen
undersöktes senast våren 2004. Då hela den lakvattenmängd
som behandlades under ett år utgjorde cirka 35 000 m3, kan
metallbelastningen presenteras i form av en kalkylmässig uppskattning av dess storleksordning på årsnivå enligt tabell 6.8.
Tabell 6.8 Metallhalter i det vatten som avleddes från avfallscentralens område ut i terrängen år 2004.
kg/a

µg/l

krom

3,5

100

nickel

2,3

67

bly

<0,35

<10

6.7.1 Belastning och ytvattnets nuvarande tillstånd

kadmium

<0,07

<2

Belastningen från avfallscentralens område år 2007 i nedströms liggande ytvatten, efter rening av lakvattnet (53 900 m3;
1,7 l/s) var:

kvicksilver

<0,007

<0,2

arsenik

0,49

14

Yt- och grundvattnets kvalitet och strömmar har beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen om verksamheten vid
Stormossens avfallsbehandlingscentral år 2006 (Salvor Oy).
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Fastän resultaten är förknippade med en viss osäkerhet på
grund av litet antal prover (n=1) kan man ändå konstatera att
metallbelastningen i ytvattnet år 2004 var mycket obetydlig.
I det här projektet är substansmängderna av de metaller som
frigörs från aska under mellanlagringen betydligt mindre (avsnitt 3.9) än ovan presenterade belastningsvärden. Efter behandling av vattnet kommer belastningen av dessa metaller
alltså inte just alls att öka jämfört med nuläget.
6.7.2 Konsekvenser för ytvattnet
Till följd av projektet kan metallförekomsten i det vatten som
avleds till terrängen efter behandlingen av lakvatten utgöras
av små mängder främst koppar och molybden. I höga halter
är koppar mycket skadlig för vattenorganismerna. Molybden
anses i det här avseendet inte vara särskilt skadligt. Det finns
till exempel ingen maximihalt för det i kvalitetskriterierna för
dricksvatten.
Metallernas giftverkan hos organismer beror förutom på halten
också av många andra faktorer, t.ex. oxidationsgrad, aggregationstillstånd, exponeringstid och -rutt.
I recipienten är vattnets surhet (pH) och dess variation av central betydelse för metallernas tillgänglighet. Med större surhet
(lägre pH) ökar i allmänhet metallernas tillgänglighet.
Som nämnt i avsnitt 6.7.1 är dikesvattnet nedströms från projektområdet mycket humushaltigt. I den här miljön bildar vissa
metaller, t.ex. koppar, stabila bindningar till humusföreningarna i vattnet. Detta minskar i motsvarande grad den aktuella
metallens giftighet för organismerna. Samtidigt kompenserar
det följdverkningarna av lågt pH. Fastän det alkaliska vattnet
från avfallscentralens område i närmaste utloppsfåra håller
pH-värdet alkaliskt, kan dikesvattnet nedströms (Finnbäcken)
tidvis (vår och höst) vara mycket surt.
Inom influensområdet för det avledda behandlade vattnet från
avfallscentralens område (dikena nedströms) sker inga förändringar till följd av projektet. De organismer som förekommer i området bedöms inte bli exponerade för mer skadliga
föreningar än nu. Dikena saknar betydelse för fiskeriekonomin och rekreationen. Storträsket, som vattnet från området
rinner igenom, ligger nära ett Natura 2000-område (avsnitt
6.9). Avledningen av vattnet äventyrar dock inte de motiveringar som utgör grund för att området valts som skyddsobjekt. Eftersom dikesvattnet inte står i direkt förbindelse med
Molnträsket, har avledningen av vattnet inte heller nu någon
skadlig inverkan på vattenkvaliteten i träsket, som används
som råvattentäkt. Dessutom avleds det behandlade vattnet
från avfallscentralens område huvudsakligen i riktning mot
Finnbäcken.
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I de undersökta alternativen 1 och 2 bedöms den mängd aska
som samtidigt mellanlagras på projektområdet förbli ungefär
lika stor. Därför är det ingen skillnad mellan alternativen beträffande inverkan på ytvattnet. Även om lagervolymen och därigenom lakvattenmängden ökar något, påverkar det efter vattenbehandlingen inte kännbart recipienten. I en situation enligt
0-alternativet fortsätter recipientbelastningen från avfallscentralens område ungefär som nu. Förhållandena i recipienten
skiljer sig inte nämnvärt mellan de olika alternativen.
6.7.3 Grundvatten
På avfallsbehandlingscentralens område bildas endast obetydliga mängder grundvatten på de moränklädda sluttningsområdena. Därifrån rinner vattnet mot de låglänta mossänkorna. I den försumpade jordmånen eller på områdena med
bergsbrott bildas i praktiken inget grundvatten.
I berggrundens krosszon, väster om projektområdet, finns
I klass grundvattenområden (Smedsby och Kapellbacken)
som närmast på ungefär två kilometers avstånd. I närheten av
planområdet finns inga brunnar för hushållsvatten.
Inverkan av lakvatten från avstjälpningsplatsens verksamhet
har märkts vid provtagningspunkten nedanför området, bl.a.
i form av förhöjda ammoniumkvävehalter, elektrisk konduktivitet, metallhalt (järn, bly) i grundvattnet och förekomst av
lösningsmedel i vattnet.
6.7.4 Konsekvenser för grundvattnet
Den aska från avfallsförbränningen som kommer att tillfälligt
lagras på projektområdet läggs upp på ett vattentätt fält. Då
kan de metaller som regnvattnet urlakar ur askan inte via marken nå grundvattnet utan vattnet samlas upp och leds till vattenbehandling. Grundvattenbildningen på området är mycket
obetydlig, och via markskikten går ingen strömningsförbindelse till de närmaste grundvattenområdena.
I terrängen mellan moränåsarna är strömningssträckorna korta, eftersom grundvattnet alltid strömmar ut i de närliggande
dikena och mossänkorna. Om lakvatten tränger ned i marken kommer metallerna i vattnet att ganska snabbt bli kvar i
jordmånen. Influensområdet blir då smalt. Molnträsket, som
används som råvattentäkt för Vasa stad, väntas inte bli utsatt
för skadlig inverkan av projektet via grundvattenströmmar.
På grund av ovan beskrivna lagring av aska och behandling av
lakvatten blir konsekvenserna av alternativ 1 och 2 för grundvattnet i näromgivningen likartade som i 0-alternativet.
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Planområde 1 gränsar i sydost till en skogsbilväg. På andra sidan vägen finns en cirka 80 meters zon med ungt tallbestånd,
som gränsar till ett avverkat område. Vid den andra sidan av
det avverkade området, som närmast på cirka 120 meters avstånd från planområde 1, finns Naturaområdet Vedahugget.
Naturaområdet behandlas i avsnitt 6.9, skyddade objekt och
andra särskilda objekt.

På planområde 2 finns också ett litet försumpat ställe (delområde 7 på vegetationskartan). Bottenskiktet består av vitmossa. Undervegetationen domineras av getpors och blåbär.
Östra kanten av planområde 2 utgörs av moskog av lingontyp,
där det finns ett gallringsbestånd av tall (delområde 8 på vegetationskartan). Dominerande arter i undervegetationen är
blåbär och lingon.
Gallringsbeståndet av tall fortsätter också söder och öster
om planområdet. Öster om planområdet på cirka 70 meters
avstånd från planområdets kant gränsar tallbeståndet till ett
avverkat område. Öster om det avverkade området ligger
Naturaområdet Vedahugget.
6.8.2 Fauna
Faunan på planområde 1 består av vanliga arter som är anpassade till ekonomiskog.

Figur 6.28 Avverkat område, i bakgrunden Naturaområdet
Vedahugget.

Vegetation på planområde 2
Största delen av planområde 2 är grandominerad moskog av
blåbärstyp (delområde 4 på vegetationskartan). På området
förekommer också björk och asp. Träden utgör grövre gallringsbestånd och det förekommer också i någon mån murkna
träd. Dominerande arter i undervegetationen är blåbär och
ekorrbär. Den grandominerade blandskogen fortsätter också
söder om planområdet.
Vid västra kanten av planområde 2 finns en tallplantskog
(delområde 5 på vegetationskartan) och ett avverkat område
(delområde 6 på vegetationskartan). Tallplantskogen är ung.
Den växer på en ganska torr mo, där undervegetationen domineras av lingon. På det avverkade området växer det rikligt
med mjölkört. Det finns också redan björkplantbestånd på
området.

På planområde 2 och i dess omgivning har tidigare gjorts en
utredning av fågelbeståndet och en utredning av förekomsten
av flygekorre (Matikainen & Oja, Suomen luontotieto 2004 och
2005). I den här utredningen konstaterades områdets bestånd
av häckande fåglar representera typiska häckande fåglar i
barrskog. Rikligast förekom bofink och lövsångare. Av arterna
i bilaga I till fågeldirektivet förekom spillkråka på området. På
området konstaterades också sannolikt förekomma järpe och
på vintern tidvis tretåig hackspett. Vid den tid då utredningen
gjordes sommaren 2005 häckade gransångare på området.
Den hör till hotkategorin sårbara (VU) arter.
På planområdet finns grövre blandskog som kunde lämpa
sig som livsmiljö för flygekorrar. Den ringa förekomsten av
hålträd minskar dock artens möjligheter att leva på området.
På området har inga tecken på förekomst av flygekorre observerats. Närmaste observationer av flygekorre har gjorts på
Naturaområdet Vedahugget. Flygekorrar har också observerats norr om planområdena, ungefär en kilometer från planområde 1.
6.8.3 Konsekvenser för vegetationen och faunan samt
jämförelse av alternativ
Konsekvenser under byggtiden
Störningen under byggtiden (bl.a. bullret från brytningsarbetet) kan få djuren att söka sig bort från ett större område än
själva planområdet. Byggandet ändrar fullständigt planområdets natur och områdets ursprungliga vegetation försvinner.
De alternativa förläggningsplatserna ligger nära varandra och
det är därför ingen större skillnad mellan dem. Skillnaderna
mellan projektalternativen (120 000 ton och 150 000 ton avfall
per år) är också små. Naturvärdena på förläggningsplats 1
är obetydligare än på förläggningsplats 2, område 1 är ungt
gallringsbestånd av tall och område 2 grövre granbestånd.

Figur 6.29 Grövre gallringsbestånd av gran på planområde 2.
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6.9 Skyddsobjekt och andra särskilda naturobjekt
Natura 2000-områden
Sydost om planområdet, som närmast på cirka 120 meters avstånd finns Vedahugget (FI0800097 SCI), som hör till nätverket
Natura 2000. Området hör till skyddsprogrammet för gammelskogar (AMO100515) och dess areal är cirka 40 hektar. Tills
vidare är bara en liten del av områdets södra del fredad som
naturskyddsområde. Resten av Vedahugget har staten skaffat
och det kommer senare att göras till naturskyddsområde.
Den naturtyp som ska skyddas på Naturaområdet är boreal naturskog, som är en prioriterad naturtyp. Skogarna på
Vedahuggets Naturaområde består främst av friska och lundartade moskogar, där det förutom gran också förekommer
inslag av asp och björk. Träden utgör grövre gallringsbestånd
och terrängen är ställvis stenig. På området finns flera hålträd
som kunde lämpa sig för flygekorrar. På området förekommer
tickor, bl.a. ullticka och rosenticka.
Mellan Naturaområdet och planområdet finns ett kalhugget
område och yngre gallringsbestånd av tall.
Naturdirektivet, fågeldirektivet och utrotningshotade arter på
Naturaområdet
Av de organismarter som ingår i bilaga IV(a) till naturdirektivet
förekommer flygekorre på Vedahugget. I den nationella hotklassificeringen hör flygekorre till klassen sårbara (VU) (Rassi
et al. 2001). Utrotningshotade organismarter som förekommer
på Vedahugget är också aspgelélav (VU) och lackticka (nationell klassificering LC, inte regionalt utrotningshotad på planområdet). Av arterna i bilaga I till fågeldirektivet påträffas bl.a.
tretåig hackspett, bivråk, sparvuggla och järpe på området.

Den naturtyp som ska skyddas på Naturaområdet Vedahugget
är boreal naturskog. Ovan nämnda konsekvenser av projektet
förändrar inte nämnvärt de strukturella och funktionella särdragen i granskogen, som är i naturtillstånd, på Vedahugget.
6.9.2 Konsekvenser för arter som nämns i naturdirektivet
och fågeldirektivet
Störningarna av projektet är som störst i byggskedet. Då kan
i synnerhet bullret från brytningsarbetet störa djuren också
på Naturaområdet Vedahugget. Störningarna för faunan kan
minskas om brytningsarbetet utförs på vintern.
Flygekorre
Flygekorrar förekommer i allmänhet i grandominerade blandskogar med inslag av grova aspar samt björk, där det finns
träd av olika ålder samt hålträd. Erfarenheterna har visat att
flygekorre också förekommer i närheten av tät stadsstruktur
också på bullriga områden samt vid kanten av trafikleder
(Jokinen et al. 2007). De olika alternativen att genomföra projektet försämrar inte avsevärt områdets ekologiska förhållanden så att flygekorrens levnadsförhållanden på Vedahugget
skulle förstöras.
Fågeldirektivets arter
Av arterna i bilaga I till fågeldirektivet påträffas bl.a. tretåig hackspett, bivråk, sparvuggla och järpe på området. De livsmiljöer
som arterna kräver förblir oförändrade på Naturaområdet,
men de förhöjda bullernivåerna till följd av projektet kan orsaka förändringar i placeringen av arternas bon på olika delar av
Naturaområdet. Projektet antas inte medföra några påtagliga
förändringar i dessa arters levnadsförhållanden på området.

Naturskyddsområden

6.9.3 Konsekvenser för utrotningshotade arter

Cirka 3 hektar av södra delen av Naturaområdet Vedahugget
är fredat som privat skyddsområde (YSA201872).

På Vedahugget förekommer utrotningshotad aspgelélav. I allmänhet är lavarna känsliga för luftföroreningar och de reagerar redan innan halterna blir skadliga för människornas hälsa.
Olika lavarters känslighet för föroreningar varierar.

Områden i skyddsprogrammet för fågelrika vatten
Ungefär två kilometer nordväst om planområdet finns
Karperöfjärden, som hör till skyddsprogrammet för fågelrika
vatten (LVO100219). Den areal som hör till skyddsprogrammet är cirka 168 ha. Karperöfjärden är en tidigare havsvik vars
utloppsdike är uppdämt. Beståndet av sjöfåglar i området är
stort och flera arter som finns med i bilaga I till EU:s fågeldirektiv har påträffats på området.
6.9.1 Konsekvenser för skyddsområden
Förbränningsanläggningen placeras i omedelbar närhet av
Naturaområdet Vedahugget. Bullret från förbränningsanläggningen, då den är i drift, vid västra kanten av Naturaområdet
Vedahugget stiger något över riktvärdet för buller på naturskyddsområden, vilket är 45 dB dagtid. I båda förläggningsalternativen överstiger bullernivån från driften det här gränsvärdet på ett litet område vid västra kanten av Naturaområdet
Vedahugget. Medan förbränningsanläggningen byggs och
medan brytning pågår överskrids riktvärdena för bullernivån tidvis på ett betydligt större område. Förbränningsanläggningen
ökar dessutom luftföroreningarna också på Naturaområdet,
även om halterna är låga och ligger långt från gränsvärdena
för luftkvaliteten.
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Projektets inverkan på luftkvaliteten behandlades i avsnitt 6.1.
Projektets olika alternativ försämrar inte påtagligt aspgelélavens levnadsförhållanden på området.
6.9.4 Jämförelse av alternativ
Förläggningsplatsalternativ 1 ligger närmare gränsen till
Naturaområdet Vedahugget, även om skillnaderna mellan förläggningsplatsalternativen är små. Skillnaden i bullernivå på
Naturaområdet för de två förläggningsplatsalternativen är av
storleksordningen 2–3 dB. I fråga om spridning av utsläpp i
luften är det ingen märkbar skillnad mellan de två projektalternativen (120 000 och 150 000 ton).
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6.11 Landskap
6.11.1

Nuläge

I den indelning i landskapsområden som formats av det forntida havet hör Korsholm till kustzonen. Centrala element i landskapet nära planområdet är avfallsbehandlingsanläggningen
och bergsbrotten. Planområdet ligger intill avfallscentralen
och området omges av skogsbruksområden.
I planområdets omedelbara närhet finns inga landskapsmässigt värdefulla områden. Närmaste landskapsmässigt viktiga
område ligger cirka fyra kilometer från avfallscentralen. Det är
Kyro älvdals (MAO100101) nationellt värdefulla landskapsområde, som representerar österbottniskt nationallandskap. Kyro
älvdals landskapsområde är utmärkt på kartan i figur 6.13.
Ungefär sex kilometer från projektområdet finns Gamla Vasa
landskapsområde (MAO100114).

6.11.2 Konsekvenser för landskapet och jämförelse av
alternativ
Avfallsförbränningsanläggningens skorsten blir ca 50–70 meter hög och kommer därför att synas i landskapet. I fjärrlandskapet är skorstenen ett element som urskiljs i landskapet
på skogsbruksområdet. Anläggningen placeras dock inte i
närheten av landskapsmässigt värdefulla områden och den
påverkar inte landskaps- eller kulturområden.
I smålandskapet placeras anläggningen i anslutning till den
redan byggda avfallscentralen. Anläggningens inverkan på
smålandskapet har undersökts med hjälp av fotomontage i
figurerna 6.32.
I båda projektalternativen måste man bygga en skorsten som
påverkar landskapet mest. Därför är det ingen skillnad mellan
projektalternativen i fråga om inverkan på landskapet.

Figur 6.32 3D-visualisering av området
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Positiv effekt

6.13.2

Negativ effekt

Tidningsskriverier

I områdets lokaltidningar har det skrivits en del om avfallsförbränningsprojektet på Stormossen. Tyngdpunkten i skriverierna har legat på hur projektet förhåller sig till andra planer
på förbränningsanläggningar. Det har dock också skrivits om
åsikter om avfallsförbränning i förhållande till materialåtervinning samt oro för luftutsläppens påverkan.

Kostnader för avfallsservice
Vegetation och fauna
Stadens/kommunens image

Förbränningsanläggningen har nämnts i nyheter bl.a. med
följande rubriker:

Kommunal ekonomi
Sysselsättning

Allt fler vill bränna vårt avfall (JT 6.9.2007)

Näringar

Hård kamp om soporna (JT 8.10.2007)

Fastigheternas värde

Seinäjoella ja Pietarsaaressa kuhistaan jätteenpolttolaitoksesta (Pohjalainen 9.10.2007)

Buller

Maakunnat tappelevat jo jätteistäkin (Pohjalainen,
22.10.2007)

Fågelbestånd
Luftkvalitet

Lakeuden Etappi lähtee osakkaaksi Stormossenin jätteenpolttolaitokseen (Ilkka 21.11.2007)

Nedskräpning
Säkerhet

Seinäjoen valtuusto myönsi jätteenpolttojunan jo menneen
(Pohjalainen 18.12.2007)

Friluftsliv

Placeringen av förbränningsanläggningen i närheten av
Molnträsket, som är Vasa stads råvattenkälla, har tagits upp
också i tidningarnas insändarspalter.

Trafik
Arbete
Yt- och grundvatten

6.13.3 Tillförlitlighet för bedömningen av sociala
konsekvenser

Boende
Lukt
Konsekvenser
för anv. av markområden

0

1

2

3

4

5

6

7

Antal svarande
Figur 6.34 Åsikterna om projektets konsekvenser bland dem som
besvarade enkäten.

I samband med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
var målet att ge de berörda en möjlighet att framföra sina åsikter bl.a. via en enkät och ett informationsmöte. Trots användning av olika metoder för samverkan är det dock i praktiken
så gott som omöjligt att utreda alla berörda parters personliga
åsikter. Antalet åsikter som framkom i samband med bedömningsförfarandet var litet, och dessa åsikter kan och ska inte
generaliseras som åsikter för alla som bor i Korsholm eller
ens alla som bor i närområdet. Inte på långt när alla boende i
närområdet och aktörer som betjänas av verksamheten upplever projektet så viktigt för dem själva som de som svarat på

Tabell 6-8. Konsekvenser som togs fram i enkäterna, på informationsmötena och i kommentarerna och hur de har
beaktats i MKB
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Konsekvens som tagits upp

Undersökning av saken i samband med MKB

Konsekvenser för Molnträsket (Vasa stads råvattenkälla)

Konsekvenserna för ytvattnet, också Molnträsket, har
behandlats bl.a. i avsnitt 6.2.1 och 6.7

Störningarnas inverkan på luftutsläppen

Störningar har behandlats i avsnitt 6.18

Olämpliga avfallsfraktioner för förbränning bland avfallet från hushållen

Avfall som kan utnyttjas, avsnitt 3.4.
Rostförbränningsteknik, avsnitt 3.5

Läge nära ett Naturaområde

Bullerkonsekvenser avsnitt 6.3, objekt som ska skyddas avsnitt 6.9

Ökad trafik

Trafik, avsnitt 6.4

Minskad återvinning av avfall

Konsekvenser för avfallsbehandlingen, avsnitt 9.3
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enkäten eller deltagit i olika möten. Å andra sidan kan också
många andra orsaker påverka aktiviteten att delta. Eftersom
mycket olika åsikter framkom i svaren och på mötena kan man
anta, att man under bedömningsförfarandet fick en skälig bild
av projektets betydelse för lokalbefolkningen.

6.14 Näringsliv och sysselsättning
6.14.1

Nuläge

Näringslivet i Korsholm är mångsidigt. Det finns över tusen
företag i kommunen. I kommunen finns flera företagscentra som är placerade på områden som planerats för detta.
Fågelbergets företagscenter och industriområde i närheten av
planområdet är störst av dem och sysselsätter sammanlagt
cirka 50 personer.
Stormossens avfallscentralområde sysselsätter för närvarande cirka 35 personer. Dessutom anlitas underentreprenörer
för transporter och i återvinningsstationernas verksamhet.
6.14.2 Konsekvenser för näringslivet och
sysselsättningen
Avfallsförbränningsanläggningens sysselsättande verkan är
störst i byggskedet. Byggandets sysselsättande verkan blir
uppskattningsvis cirka 200 årsverken. Dessutom sysselsätter
projektet utrustningsleverantörer.
Då avfallsförbränningsanläggningen är i drift kommer den att
sysselsätta cirka 20 arbetare samt några personer i förvaltningen. Anläggningen sysselsätter också indirekt transportarbetare.
Projektet och dess alternativ påverkar inte regionens övriga
näringsliv.

6.15 Konsekvenser för människornas hälsa
Vid planeringen av avfallsbehandlingscentralen, då beslut fattas och tillstånd beviljas är ett krav att verksamheten inte medför fara för människornas hälsa. I den här bedömningsbeskrivningen avses med hälsopåverkan sådana konsekvenser som
direkt påverkar den fysiska hälsan. Hälsoeffekter kan uppstå
genom utsläpp i vattendrag som används som hushållsvatten eller för rekreation eller i grundvatten samt i luften, och
dessutom buller.
Enligt de modellberäkningar som gjorts kommer bullret från
byggskedet och verksamheten i regel inte att överstiga riktvärdena. Riktvärdena för buller är inte direkt hälsobaserade
utan riktvärdena tillämpas för att bullerolägenheter inte ska
uppstå och för att trygga trivseln i omgivningen. Enligt undersökningar har buller som underskrider de riktvärden som getts
för att trygga trivseln inte konstaterats påverka hälsan.
De funktionella alternativ som undersökts och de alternativa
förläggningsplatserna skiljer sig inte från varandra beträffande
hälsoeffekter.
På basis av ovan beskrivna modellberäkningar av luftutsläpp
och buller kommer omgivningen inte att utsättas för olägenheter som påverkar människornas hälsa och trivsel.
De viktigaste luftföroreningarna är svaveldioxid, kväveoxider,
partiklar, kolmonoxid och kolväten. Människan utsätts för dem
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via luftvägarna. Uppkomsten av hälsopåverkan är beroende
av flera faktorer såsom föroreningshalter, exponeringsmängd
och -sätt, samverkan mellan olika föreningar, klimat och individuella skillnader.

6.16 Utnyttjande av naturresurser
Projektet placeras inte på ett område där grundvatten bildas,
och i dess omedelbara närhet finns inga grundvattenområden
som är viktiga för vattenförsörjningen.
6.16.1 Konsekvenser för utnyttjande av
naturresurserna
Projektalternativens inverkan på utnyttjandet av naturresurserna är främst indirekt och skiljer sig inte nämnvärt från varandra.
Projektet sparar energiresurser genom att den energi som är
bunden i annars oanvändbart avfall utnyttjas och därmed delvis ersätter andra bränslen. Då avfallet kan utnyttjas för samproduktion av el och värme ersätts andra bränslen till 100 %.
Genom att bränna avfall 150 000 t/a sparas följande mängder
naturresurser:
150 000 ton biomassa per år eller
Kol 65 000 ton per år eller
Olja 40 000 ton per år.
Ifall bottenslaggen från förbränningen är av sådan kvalitet att
den kan utnyttjas i jordbyggnadskonstruktioner ersätter den
jungfruliga material.
Ifall projektet inte genomförs kommer ersättningen av naturresurser inom en viss period att ske någon annanstans, om
energiinnehållet i områdets avfall utnyttjas i en förbränningsanläggning någon annanstans.

6.17 Avfallsbehandling
6.17.1

Nuläge

Det regionala nätverket för insamling av källsorterade avfallsfraktioner är heltäckande på avfallsbehandlingsbolagens
område i hela Västra Finland. På de deltagande avfallsbehandlingsbolagens område samlas avfallet i huvudsak in
med komprimerande transportbilar. Avfallet körs nu till avfallsbolagens avstjälpningsplatser antingen direkt eller efter
omlastning. Mera information om de avfallsbolag som deltar
i projektet och deras slutdeponeringsområden för avfall finns
i avsnitt 2.1.
I uppföljnings- och kontrollrapporten från 2002 för Västra
Finlands regionala avfallsplan finns en uppräkning av utvecklingsbehov som områdets avfallsbehandlingsbolag har framfört. Sådana var bl.a. förbättring av samarbetet med andra
avfallsbolag och förbättring av utnyttjandet av avfallet.
Antalet avstjälpningsplatser i Västra Finland har minskat till
följd av den centraliserade avfallshanteringen. Västra Finland
kan betraktas som en föregångare inom avfallsbehandling och när det gäller att ordna regional avfallsbehandling.
Avfallsrådgivningen och samarbetet inom avfallsbehandlingen effektiveras av delegationen för avfallshantering.
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Statistikcentralens färska översikt över tillståndet inom avfallshanteringen i Finland (Statistikcentralen 2006) berättar att
återvinningsgraden var högre än någonsin tidigare år 2006.
Avfallshanteringen i Finland håller på att europeiseras. I fråga
om återvinning har utvecklingen redan gått framåt. Mängden
blandavfall som fördes till avstjälpningsplatserna år 2006 var
dock den högsta på årtionden. Situationen förväntas vara tillfällig, eftersom flera förbränningsanläggningar snart startar
och övergången till förbränning av kommunalt avfall är stark.
Avfallshanteringsavgifterna, dvs. avgifterna för avstjälpningsplatserna, i Finland steg med cirka 7 procent i fjol.
Behandlingsavgifterna är olika stora i olika kommuner
(Paajanen & Mynttinen 2007).
6.17.2

Konsekvenser för avfallshanteringen

Då projektet genomförs kommer det att påverka den regionala avfallshanteringen kännbart. Jämfört med nuläget kommer projektet att minska mängden avfall som ska deponeras
på avstjälpningsplatserna och öka utnyttjandet av avfall som
inte är lämpat för materialåtervinning.
Projektet kräver tillräcklig tillgång på avfallsbränsle.
Investeringsbesluten förutsätter bindande och långvariga avtal om bränsleleveranser. De bolag som är med i projektet
har preliminärt med ett intentionsavtal förbundit sig att leverera bränsle, vilket tryggar avfallsförbränningsanläggningens
bränslebehov. Projektet förlänger avfallstransportsträckorna
och ökar andelen tunga fordon i avfallstransporterna.
Då projektet genomförs kommer avfallsbehandlingsavgifterna
och avfallshanteringssystemet för dem som bor inom verksamhetsområdet att förenhetligas.
Projektet stöder också målen i den nationella avfallsbehandlingsplanen. I den nuvarande avfallsbehandlingsplanen står
det:
Från år 2010 blir det förbjudet att föra organiskt avfall till
avstjälpningsplatserna
Biogas måste samlas upp och utnyttjas eller behandlas
på de största avstjälpningsplatserna som tagits ur bruk;
projektet minskar avsevärt uppkomsten av biogas på slutdeponeringsområdena.
Producentansvar tas i bruk till exempel för följande nya
produkter: fordon, el- och elektronikutrustning, möbler,
batterier och ackumulatorer; projektet utgör inte på något
sätt ett hinder för att målet för producentansvar i avfallsbehandlingen ska uppnås.
Målen för förslaget VALTSU 2016 är bl.a. att öka återvinningen. Växthusgaserna inom avfallsbehandlingen ska minimeras
fram till år 2020, ökad energiutvinning, effektiverad sortering, PIMA-saneringar, regional avfallsbehandlingsplan osv.
I VALTSU-förslaget utgår man dessutom ifrån en helhetssyn
där man beaktar avfallshanteringens samband med kemikaliepolitiken, skydd av marken, klimat- och energipolitik, skydd
av miljö och hälsa, avfallshanteringstekologi, produktpolitik
osv. Det här projektet stöder till alla delar målen för VALTSU
2016.
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6.18 Miljörisker och störningar
Riskerna med en avfallsförbränningsanläggning kan indelas
på följande sätt:
Oförutsedda fraktioner i det avfall som tas emot
Störningar i förbränningen
Störningar i rökgasreningen
Brand i avfallsbunkern eller nära anläggningen
Störningar i hjälpprocesserna
Risker i anslutning till mottagning och lagring av tillsatsämnen och kemikalier
Miljöriskerna kan allmänt indelas i till exempel:
långvariga direkta konsekvenser
långvariga indirekta konsekvenser och
plötsliga, olycksartade konsekvenser.
Långvariga direkta konsekvenser är till exempel utsläpp av försurande gaser i luften och deras konsekvenser i naturen och
den byggda miljön, hälsoeffekter av partiklarna i luftutsläppen, transporternas konsekvenser för säkerhet, utsläpp och
buller och avstjälpningsplatsernas inverkan på vattendragen.
Långvariga indirekta konsekvenser är t.ex. konsekvenserna i
atmosfären till följd av koldioxidutsläpp från förbränning och
metangasutsläpp från avstjälpningsplatserna, behovet av naturresurser som råvaror och för tillverkning av produkter och
markbehovet för slutdeponering av avfall. Plötsliga konsekvenser är oväntade olyckor som påverkar hälsan eller miljön.
Nedan behandlas bedömningen av plötsliga, oväntade miljöolyckor och hur man är beredd för eller kommer att bereda
sig för dem.
Bränslets kvalitet
En av utmaningarna för anläggningar som bränner oförädlat kommunalt avfall är att kunna hålla avfallets kvalitet under
kontroll. Avfallet kan innehålla avfallspartier som orsakar kvalitetsproblem, om avfallet innehåller en stor mängd felsorterat
avfall. Genom visuell granskning av avfallspartierna kan stora
avvikelser i avfallskvaliteten undvikas.
Start och nedkörning av anläggningen
I samband med start och stopp av anläggningen kan det
förekomma rökgasutsläpp som avviker från det normala.
Rökgasutsläppen normaliseras då reningssystemet fås att
börja fungera normalt. Antalet start och stopp kommer att
minimeras. Enligt förordningen om avfallsförbränning måste
avfallsförbränningsanläggningarna använda ett automatiskt
system som förhindrar inmatning av avfall under starten, tills
rökgasens temperatur är uppe i 850 °C.
Brand
En brand är en följd av någon skada eller annan oönskad
händelse, och den leder i sig till följdskador och farliga situationer. Vid anläggningen används antändligt bränsle. En
brand utvecklar mycket värme och skadliga rökgaser. Det här
är känt och beaktas i planeringen. Mottagningsstationen för
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bränsle kommer att förses med branddetektorer och automatiskt släckningssystem. De bränslemängder som hanteras
vid anläggningen hålls så små som möjligt. För anläggningen
och bränslemottagningsstationen kommer en brand- och
räddningsplan att göras upp. Vid anläggningen byggs ett system för uppsamling av släckningsvatten så att det eventuellt
förorenade släckningsvattnet inte kommer ut i miljön.
Rökgasrening
Eventuella störningar kan också förekomma i rökgasreningssystemet. Störningar i rökgasreningssystemet leder omedelbart till larm via automationssystemet. Reningssystemet kan
återställas i funktion omedelbart och störningen blir kortvarig.
Under störningen följer en större mängd partiklar än normalt
med rökgaserna ut i miljön.
Avbrott i eltillförseln
Anläggningen förses med ett automatiskt stoppsystem, som stoppar anläggningen på ett tryggt sätt
ifall t.ex. eltillförseln till anläggningen bryts.
Användning och lagring av kemikalier
Vid lagring och användning av kemikalier upprätthålls beredskap för störningar och skador med hjälp av olika konstruktioner, larmautomatik samt handlingsplaner och anvisningar. På
så sätt är risken för att skadliga mängder av skadliga ämnen
ska komma ut i miljön mycket liten.
Service och underhåll
Anläggningens normala service sker under ett driftsstopp på
sommaren. De ställen som behöver service samt servicens
omfattning bestäms årligen enligt behov, både enligt om något gått sönder och enligt ett på förhand uppgjort serviceprogram.
Förfarande i händelse av olyckor och störningar
Vid energiproduktionsanläggningar vill man genom tekniska
åtgärder och omsorgsfull användning av utrustningen försäkra sig om att verksamheten inte orsakar fara för människorna
eller miljön.
Westenergy gör tillsammans med stadens brand- och räddningsmyndigheter upp en räddningsplan för kraftverket. I planen ingår åtgärder för att skydda personalen och den övriga
befolkningen och för att ordna bekämpning i händelse av en
olycka, t.ex. en brand eller en transportolycka. Hälsocentralen
och polisen har också grundplanen för räddningstjänsten.
För eventuella olyckor har kraftverket släcknings- och räddningsgrupper samt en förstahjälpgrupp. I dem ingår också
skiftpersonal. I gruppernas uppgifter ingår att rädda personer,
släcka brandtillbud, stoppa läckage osv. Bränder och olyckor
försöker man upptäcka så tidigt som möjligt och snabbt begränsa till ett så litet område som möjligt. Branddetektorernas
larm går till kontrollrummet och larmcentralen.
Vid alla förbränningsanläggningar måste oberoende av teknik
en riskbedömning enligt lagens krav göras upp. Enligt lagen
om tryckkärl måste det i fråga om en pannanläggning göras
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en riskbedömning, om det ingår en ångpanna som måste
registreras och vars effekt är över 6 MW eller en varmvattenpanna som måste registreras och vars effekt är över 15 MW.
I riskbedömningen måste det anges i vilka farliga situationer
och förhållanden i anslutning till driften och tekniken som en
olycka är möjlig.

6.19 Samverkande konsekvenser och jämförelse
av alternativ
6.19.1

Sammantagna konsekvenser av buller

I nuläget är den påtagligaste verksamheten som ger upphov till buller på Stormossens område Rudus Oy:s och
Lemminkäinen Infra Oy:s brytningsområden. Bullret från avfallsbehandlingsverksamheten och trafiken är betydligt mindre
och i nuvarande situation är bullernivån på det närliggande
Naturaområdet under LAeq 45 dB. Fastän bullret från förbränningsanläggningen är litet jämfört med den övriga verksamheten på området, är det i alla fall den verksamhet som ligger
närmast Naturaområdet. Bullret är starkast i byggskedet, då
bullernivån på Naturaområdet blir betydligt högre än nu. Då
byggskedet är slutfört sjunker bullernivån på Naturaområdet
under LAeq 50 dB i båda förläggningsplatsalternativen.
6.19.2

Sammantagna konsekvenser av trafiken

Den vägförbindelse som leder till planområdet används förutom av Stormossen Ab också av Rudus Oy, Lemminkäinen
Oyj samt Forssan Betoni Oy. I närheten av anslutningen finns
dessutom en kall bränslestation (Nestes D-station), dit man
också kör via denna enskilda väg. Områdets genomsnittliga
tunga trafik är nu cirka 400 fordon per dygn. I och med projektet uppskattas trafiken öka med cirka tio fordonskombinationer per dygn. Dessutom har personbilstrafiken uppskattats till
cirka 160-200 fordon per dygn på vardagarna. En förbättring
av anslutningen skulle redan med nuvarande trafik vara nödvändig. Förbättringsåtgärder på riksvägen har planerats. De
kommer att öka trafiksäkerheten och underlätta anslutningen
till det allmänna vägnätet från området.
6.19.3

Sammantagna konsekvenser för ytvattnet

Lakvattnet från mellanlagringen av askan leds efter behandling till samma utloppsfåra som lakvattnet från avfallsbehandlingsområdet och den gamla avstjälpningsplatsen. I den nya
situationen, oberoende vilket projektalternativ som väljs, uppskattas inga förändringar inträffa i förutsättningarna för vattenorganismerna att klara sig eller i influensområdets storlek.
6.19.4

Sammantagna konsekvenser för grundvattnet

Från asklagringsområdet kan lakvattnet inte infiltrera marken
och nå grundvattnet. Grundvattenbildningen på området är
obetydlig. Projektet kommer därför inte att påverka grundvattnets nuvarande kvalitet och ingen samverkan med vattnet från
avfallscentralens område uppstår.
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6.19.5

Jämförelse av alternativ
Alternativ

Alternativ

Energiutvinning 150.000 t/a

Energiutvinning 120.000 t/a

Projektet genomförs inte

Utsläpp i luften Svaveldioxid-, kvävedioxid- och partikelhalterna understiger klart de gräns- och
riktvärden som med tanke på hälsopåverkan gäller för luftföroreningar i Finland.

Svaveldioxid-, kvävedioxid- och partikel- Motsvarar projektalternativen, men utsläppen uppkommer någon annanstans.
halterna understiger klart de gräns- och
riktvärden som med tanke på hälsopåverkan gäller för luftföroreningar i Finland.

Buller

På området med skadlig bullernivå finns
ingen bosättning eller annan mänsklig
verksamhet som kan störas. Området
med 45–50 dB sträcker sig till västra
kanten av Naturaområdet.

På området med skadlig bullernivå finns
ingen bosättning eller annan mänsklig
verksamhet som kan störas. Området
med 45–50 dB sträcker sig till västra
kanten av Naturaområdet.

Den påtagligaste verksamheten som ger
upphov till buller på Stormossen är de
närliggande brytningsområdena. Inom
influensområdet för bullret från avfallscentralområdet finns ingen bosättning.
På det närliggande Naturaområdet är
bullernivån från verksamheten på avfallscentralens område och från trafiken
under 45 dB.

Trafik

Avfallstransporterna ökar från nuläget
med cirka tio fordonskombinationer per
dygn.
Ökningen av trafikmängden till följd av
projektet är liten vid jämförelse med de
nuvarande trafikmängderna, och ökningen av trafikmängden till följd av projektet
har ingen större inverkan på anslutningens funktion.

Avfallstransporterna ökar från nuläget
med cirka åtta fordonskombinationer per
dygn.
Ökningen av trafikmängden till följd av
projektet är liten vid jämförelse med de
nuvarande trafikmängderna, och ökningen av trafikmängden till följd av projektet
har ingen större inverkan på anslutningens funktion.

Den genomsnittliga trafiken på riksväg 8
vid planområdet är cirka 8730 fordon, av
vilka den tunga trafikens andel är cirka
600 bilar eller knappt 7 %. För närvarande är antalet laster som kommer till
Stormossen cirka 120 fordon i dygnet.

Planläggning
och markanvändning

Enligt delgeneralplanen för Smedsby är
planområdet ett område för avfallshantering (EJ).
Med tanke på beviljande av bygglov skulle den klaraste lösningen vara att göra
upp en detaljplan för avfallsförbränningsanläggningens område. Generalplanen
fungerar som riktlinje då en detaljplan
görs upp. Det är skäl att överväga om
en ändring av delgeneralplanen också är
nödvändig.

Enligt delgeneralplanen för Smedsby är
planområdet ett område för avfallshantering (EJ).
Med tanke på beviljande av bygglov skulle den klaraste lösningen vara att göra
upp en detaljplan för avfallsförbränningsanläggningens område. Generalplanen
fungerar som riktlinje då en detaljplan
görs upp. Det är skäl att överväga om
en ändring av delgeneralplanen också är
nödvändig.

I närheten av planområdet finns ingen
bosättning. Avståndet till närmaste
bosättning är cirka två kilometer. På
Stormossens område finns redan nu en
avfallsbehandlingscentrals funktioner.

Markens beskaffenhet

På området måste cirka 4.000 kubikmeter
berg brytas. Området måste jämnas ut
och omformas enligt vad förbränningsanläggningens konstruktioner kräver.
Brytningen ska i första hand ske på den
plats där avfallsbunkern ska placeras.
Byggandet av området påverkar inte
strömningsriktningarna för områdets
grundvatten.

På området måste cirka 4.000 kubikmeter Ingen brytning på planområdet behövs.
berg brytas. Området måste jämnas ut
och omformas enligt vad förbränningsanläggningens konstruktioner kräver.
Brytningen ska i första hand ske på den
plats där avfallsbunkern ska placeras.
Byggandet av området påverkar inte
strömningsriktningarna för områdets
grundvatten.

Konsekvenser
för ytvattnet

Ingen skillnad jämfört med projektalterna- Fortsätter som förut. Skillnaden jämfört
Inom influensområdet för det avledda
med projektalternativen är mycket liten.
behandlade vattnet från avfallscentralens tivet med större kapacitet.
område (dikena nedströms) sker inga
förändringar till följd av projektet. De
organismer som förekommer i området
bedöms inte bli exponerade för mer
skadliga föreningar än nu. Dikena saknar
betydelse för fiskeriekonomin och rekreationen. Avledningen av vattnet äventyrar
inte Storträsket.
Eftersom dikesvattnet inte står i direkt
förbindelse med Molnträsket, har avledningen av vattnet inte heller nu någon
skadlig inverkan på vattenkvaliteten i
träsket, som används som råvattentäkt.
Dessutom avleds det behandlade vattnet
från avfallscentralens område huvudsakligen i riktning mot Finnbäcken.

Konsekvenser
för grundvattnet

Ingen skillnad jämfört med projektalterna- Konsekvenserna för grundvattnet i närmilAska från avfallsförbränningen kommer
jön förändras inte.
att tillfälligt lagras på projektområdet. Den tivet med större kapacitet.
läggs upp på ett vattentätt fält. Då kan de
metaller som regnvattnet urlakar ur askan
inte via marken nå grundvattnet utan vattnet samlas upp och leds till vattenbehandling. Grundvattenbildningen på området
är mycket obetydlig, och via markskikten
går ingen strömningsförbindelse till de
närmaste grundvattenområdena.
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För området finns gällande region- och
delgeneralplan.
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Vegetation och Byggandet ändrar planområdets natur
fauna
och områdets ursprungliga vegetation
försvinner.
Luftföroreningarna ökar. Utsläppen i
luften från anläggningen överstiger inte
gräns- och riktvärdena för luftkvaliteten.

Ingen kännbar skillnad jämfört med projektalternativet med större kapacitet.

Inga förändringar jämfört med nuläget.

Objekt som
ska skyddas

Ingen kännbar skillnad jämfört med projektalternativet med större kapacitet.

Inga förändringar jämfört med nuläget.

Riktvärdena för buller på naturskyddsområden överskrids på Naturaområdet.
Inverkan är störst i byggskedet.

Användning för Olika intressenter upplever förbrännings- Ingen skillnad jämfört med projektalternarekreation
anläggningen på olika sätt och projektet tivet med större kapacitet.
kan ha både positiv och negativ inverkan
på rekreationen i närområdena. Tack
vare förbränningsanläggningen kommer
luktolägenheterna från avfallscentralen att
minska. Människornas oro för rökgaserna
från anläggningen kan dock minska de
allra närmaste områdenas rekreationsvärde. Det ökade trafikbullret kan också vara
negativt för områdets rekreationsvärde.

Skogsområdena kring planområdet har
ett värde som områden för rekreation.
Folk motionerar på området och på
höstarna plockar folk bär och jagar i
skogarna.

Landskap

Ingen skillnad jämfört med projektalterna- Landskapet förändras inte.
Avfallsförbränningsanläggningens
tivet med större kapacitet.
skorsten blir ca 50–70 meter hög och
kommer därför att synas i landskapet. I
fjärrlandskapet är skorstenen ett element
som urskiljs i landskapet på skogsbruksområdet. Anläggningen placeras dock
inte i närheten av landskapsmässigt
värdefulla områden och den påverkar inte
landskaps- eller kulturområden.

Fornlämningar
och kulturarv

Projektet äventyrar inga fornlämningar.
Projektet påverkar inte heller det byggda
kulturarvet eller kulturlandskapet.

Sociala konse- Projektet konstaterades ha både positiva
kvenser
och negativa sociala konsekvenser. I
regel kunde folk inte särskilja förbränningsanläggningen från avfallscentralens
övriga konsekvenser.

Ingen skillnad jämfört med projektalterna- Ingen inverkan
tivet med större kapacitet.
Ingen skillnad jämfört med projektalterna- Med den nuvarande verksamheten upptivet med större kapacitet.
levs konsekvenser av funktionen som
avstjälpningsplats, t.ex. lukt.

Projektalternativet medför utsläpp i luften.
Näringsliv och
sysselsättning

Byggandet av avfallsförbränningsanlägg- Ingen skillnad jämfört med projektalterna- Ingen sysselsättande verkan uppstår.
tivet med större kapacitet.
ningen ger en sysselsättande verkan på
uppskattningsvis cirka 200 årsverken.
Dessutom sysselsätter projektet utrustningsleverantörer.
Då avfallsförbränningsanläggningen är i
drift kommer den att sysselsätta cirka 20
arbetare samt några personer i förvaltningen. Anläggningen sysselsätter också
indirekt transportarbetare.
Projektet och dess alternativ påverkar
inte regionens övriga näringsliv.

Konsekvenser
för hälsan

Påverkar inte hälsan

Utnyttjande av
naturresurser

Ersätter också energiresurser
Projektet sparar energiresurser genom
att den energi som är bunden i annars
oanvändbart avfall utnyttjas och därmed
delvis ersätter andra bränslen. Då avfallet
kan utnyttjas för samproduktion av el och
värme ersätts andra bränslen till 100 %.

Miljörisker och Kan hållas under kontroll
störningar
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Påverkar inte hälsan

Kan hållas under kontroll

Påverkar inte hälsan

Kan hållas under kontroll
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7. METODER ATT MINSKA DE NEGATIVA KONSEKVENSERNA
7.1 Konsekvenser under byggtiden och
placeringen
Olägenheterna av bullret och andra störningar i närområdet
under byggtiden kan lindras genom att brytningsarbetet utförs
under årstider då fåglarnas häckning inte pågår.
Placeringen av avfallsförbränningsanläggningen i landskapsbilden kan förbättras genom val av ytmaterial och färger som
passar in i omgivningen. Genom plantering av tillräckliga
skyddande grönområden minskas också inverkan på landskapet i närområdet.
Det stenmaterial som ska brytas på området i byggskedet kan
levereras till Lemminkäinens krossningsstation för krossning i
stället för att det skulle krossas i närheten av brytningsplatsen.
På så sätt kan en av de största bullerkällorna i byggskedet helt
lämnas bort från byggarbetsplatsen.

7.2 Behandling av det avfall som levereras till
anläggningen
Förordningen om avfallsförbränning ställer hårda krav
på behandlingen av det avfall som levereras till anläggningen för att förhindra olägenheter för miljön och hälsan.
Säkerhetsåtgärderna i anslutning till avfallsleveranser och
-mottagning ska ordnas så att olägenheter för omgivningen
förhindras, i synnerhet förorening av luft, mark samt yt- och
grundvatten, samt så att lukt- och bullerolägenheter och omedelbar fara för människornas hälsa förhindras eller minskas så
mycket som det rent praktiskt är möjligt.
Dessa krav kommer Westenergys avfallsförbränningsanläggning att uppfylla bl.a. genom följande åtgärder. Bränslet transporteras till anläggningen med täckta lastbilar och i slutna
containrar. Mottagningsstationen byggs så att luktolägenheterna inne i byggnaden hålls under kontroll och så att ingen
nedskräpning sker utanför byggnaden. Alla system i anslutning till bränslemottagning, förbehandling och förflyttning är
placerade i ventilerade utrymmen, och frånluften från dem går
till förbränningen. Dessutom är systemen slutna och automatiserade så att inga hygieniska olägenheter uppstår.

7.3 Rökgasutsläpp
Anläggningen byggs enligt kraven på bästa tillgängliga teknik.
Rökgaserna renas med metoder som gör att utsläppen ligger betydligt under gränsvärdena i förordningen om avfallsförbränning. Halterna av skadliga ämnen uppfyller de strikta
kraven i den nya förordningen om avfallsförbränning och är
ännu lägre.
För minskning av koldioxidutsläpp finns det för närvarande
ingen kommersiellt tillgänglig teknik. Fastän det uppkommer
koldioxid vid förbränning av avfallsbränsle, minskar projektet
avsevärt utsläppen av växthusgaser, eftersom avfallsbränslet
ersätter bränslen med betydligt högre koldioxidutsläpp och
eftersom utsläppen av den betydligt starkare växthusgasen
metan från avstjälpningsplatserna minskar, då kolet i avfallet
bränns till koldioxid.
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7.4 Konsekvenser av avloppsvatten och kylvatten
Den mängd vatten som används vid avfallsförbränningsanläggningen och mängden avloppsvatten är mycket liten.
Vattnet leds till avskiljning av olja och fast substans och sedan
till kommunens avloppsnät. Förordningen om avfallsförbränning ställer strikta krav på behandling samt gränsvärden för
avloppsvattnet från rökgasbehandlingen. Sådant vatten uppkommer dock inte med de metoder för rökgasrening som här
har presenterats.

7.5 Konsekvenser av buller och lukt
I anläggningsbyggnaden används sådan byggnadsteknik
och sådan byggnadsmaterial att bullret från maskiner och anordningar effektivt dämpas. Dessutom kan bullerkällorna vid
behov isoleras genom inkapsling. Vid behov kan de största
bullerkällorna förses med ljuddämpare. Vibrationerna kan
dämpas genom placering av vibrerande anordningar på fjädrande underlag.
Buller som avviker från det buller som uppstår vid normal drift
uppkommer i utblåsningsventilerna i samband med start av
avfallsförbränningsanläggningen, vid årsservice samt vid störningar. Störningar förekommer i genomsnitt mera sällan än en
gång per år. Utblåsningsventilerna förses med ljuddämpare.
Avfallsförbränningsanläggningen byggs så att alla system i
anslutning till bränslemottagning, eventuell förbehandling och
flyttning samt lagring av avfallet placeras i ventilerade utrymmen. Frånluften från dessa utrymmen leds till pannan som
förbränningsluft.

7.6 Transport, användning och lagring av
kemikalier
Vid Westenergys avfallsförbränningsanläggning förvaras och
används en ganska obetydlig mängd miljöfarliga ämnen.
Den viktigaste kemikalien som förvaras är olja. Beredskap för
störningar och skador skapas med hjälp av avloppssystem,
skyddsbassänger, larmautomatik samt handlingsplaner och
anvisningar. Vid kemikalietransporter följs gällande säkerhetsanvisningar och -bestämmelser. Risken för att skadliga mängder av kemikalier ska komma ut i miljön vid normal verksamhet
eller vid en olycka är ytterst liten.
Eventuella läckage fångas upp i skyddsbassänger och med
hjälp av brunnar för avskiljning av fast substans eller olja. I
utbildningen av anläggningens personal betonas arbetssäkerheten och minimering av miljöriskerna i anslutning till kemikalier.

7.7 Konsekvenser för trafiken
Förändringarna i trafiken till följd av projektet är relativt små.
Det behövs nästan inga strukturella förändringar för det här
projektet. Man har börjat göra upp en översiktsplan för projektet med en ny omfartsväg. Vägen uppskattas bli färdig i
slutet av år 2012. Den nya omfartsvägen kommer avsevärt att
minska konsekvenserna för trafiken.
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8. OSÄKERHETSFAKTORER I BEDÖMNINGEN
Planeringen av en förbränningsanläggning gäller framtida
verksamhet. Planeringen av området och miljökonsekvensbedömningen av den påverkas därför av all osäkerhet som ingår
i den information som använts.
Bedömningens exakthet påverkas dock av följande aspekter:
Informationen om förläggningsplatsens natur och den
sammanställda informationen är tillräckligt noggrann, vilket innebär att bedömningen av konsekvenserna för naturen inte innehåller sådan osäkerhet som kunde påverka
slutsatserna.
Grundvattenförhållandena och strömfårorna samt utnyttjandet av grundvatten var också tillräckligt kända för de
bedömningar som gjorts, så osäkerheten i det avseendet
är också liten.
Bedömningen av den sammanlagda inverkan på ytvattnet
i samband med det vatten som avleds från avfallscentralens område till terrängen försvårades av att vattenkvaliteten och belastningen var beskrivna endast i begränsad
omfattning i den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen.
Bedömningen kunde dock göras med tillräcklig noggrannhet.
Det finns mycket liten osäkerhet i bedömningen av bullerkonsekvenserna. Det finns rikligt med mätresultat från
motsvarande verksamhet och de kan modelleras för nya
områden på ett tillförlitligt sätt.
När det gäller utsläpp i luften finns det mätresultat från
motsvarande anläggningar. I bedömningen av utsläppsspridningen ingår mycket lite osäkerhet.
Det finns mycket lite osäkerhet i bedömningen av konsekvenserna av trafiken. Trafikmängderna och prognoserna
för dem är baserade på planer från Vägförvaltningen.
I fråga om markanvändningens utveckling är bedömningens osäkerhet liten, eftersom eventuella byggplatser är väl
kända.
Förbränningsanläggningens dimensionering är inte förknippad med några stora osäkerhetsfaktorer. Avfallsmängden
är dimensionerad mindre än den avfallsmängd som i nuläget uppkommer per invånare. Målet för avfallslagstiftningen och den kommande förnyelsen av avfallslagstiftningen
är att förhindra uppkomsten av avfall, men statistiken visar
att förändringarna i de uppkomna avfallsmängderna tills
vidare är obetydliga.
Osäkerheterna orsakar inga ändringar i bedömningen av projektets genomförbarhet och i resultaten av jämförelsen av de
olika alternativen.
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9. PROJEKTETS FÖRHÅLLANDE TILL BESTÄMMELSER, PLANER OCH PROGRAM OM MILJÖSKYDD
9.1 Nationella mål för områdesanvändningen
Statsrådet godkände de nationella målen för områdesanvändningen i november 2000. Dessa påverkar planeringen av
avfallsbehandlingen på tre olika sätt:
1. Enligt målen ska ”i samband med landskapsplaneringen
områden anvisas för anläggningar för avfallsbehandling
så att merparten av allt avfall som uppstår kan utnyttjas
eller omhändertas inom landet eller regionen på ett ändamålsenligt sätt.” (4.3)
2. I målen fäst mycket uppmärksamhet på att den befintliga
samhällsstrukturen ska förenhetligas och trafiksystemen
utvecklas.
I målen står det: ”Livsmiljöernas ändamålsenlighet och ekonomi främjas genom att den befintliga samhällsstrukturen
utnyttjas och i tätorterna skapas en mera sammanhängande struktur.” (4.3)
3. I målen specificeras områden som är viktiga för skydd av
natur, kulturhistoria och landskap och som inte får förstöras genom områdesbyggande.
Projektet i sig förverkligar de nationella målen för områdesanvändningen.

9.2 Regional avfallsplan
Avfallslagen förutsätter att en regional avfallsplan görs upp
vid de regionala miljöcentralerna. Målet för planeringen är att
påverka de praktiska lösningarna i avfallsbranschen så att lösningarna motsvarar riktlinjerna i den nationella avfallsplanen
och är regionalt genomförbara. Den regionala avfallsplanen
för Västra Finland är från år 1996, och arbetet med att göra
upp en ny avfallsplan har börjat. I Västra Finland görs planeringen nu tillsammans med Södra Finland. Arbetet med att
göra en ny avfallsplan har just startat. I den här MKB har därför
avfallsförbränningsanläggningen granskats i förhållande till en
över 10 år gammal avfallsplan.

9.3 Krav på avfallsbehandlingen
Ett allmänt mål i avfallslagen (1072/93) och -förordningen
(1390/93) är att stöda en hållbar utveckling genom att främja
förnuftigt utnyttjande av naturresurserna samt förhindra och
bekämpa olägenheter som avfall kan utgöra för miljön och
hälsan. Detta mål eftersträvas i första hand genom en minskning av uppkomsten av avfall och en ökning av avfallsåtervinningen. Ifall återvinning inte är tekniskt möjlig eller inte kan
genomföras till skäliga kostnader, ska avfallet deponeras så
att olägenheterna för miljön och hälsan minimeras.
Det här projektet stöder de allmänna målen i avfallslagen
genom att det minskar deponeringen av avfall på avstjälpningsplatser och ökar möjligheterna att utnyttja avfallet som
material eller i form av energi.
Avfallsförbränning och materialåtervinning
En av tvistefrågorna när det gäller avfallsförbränning är åsikterna om att avfallsförbränning leder till att uppkomst av avfall inte förhindras och att förbränning hindrar återvinning
av avfall. Avfallsförbränning minskar dock inte behovet eller
skyldigheterna att återvinna material. Det är fortfarande viktigt
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att minska avfallsmängden och att återvinna material. Att förhindra uppkomsten av avfall verkar dock inte vara en snabb
lösning på avfallsproblemet, för statistiken visar att mängden
kommunalt avfall under de senaste åren har ökat med cirka
3 % om året.
Trots skyldigheterna att återvinna avfall producerar hushållen
brännbart osorterat blandavfall, som antingen kan deponeras
på en avstjälpningsplats eller brännas. Att utnyttja avfallet genom att bränna det är ett motiverat alternativ i de fall då det
inte går att förhindra uppkomsten av avfall eller utnyttja avfallets materialinnehåll.
Erfarenheter från andra europeiska länder visar att avfallsförbränning och återvinning inte är alternativ som utesluter varandra. I Finland går det också att både effektivera återvinningen
och minska mängden avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna med hjälp av avfallsförbränning. I tabell 9.1 visas
fördelningen av behandlingen av kommunalt avfall i flera olika
europeiska länder år 2005. Tabellen visar att deponeringen
på avstjälpningsplatser är ovanligt stor i Finland jämfört med
andra europeiska länder.

9.4 Skyddsprogram
Med hjälp av naturskyddsprogram reserveras områden för
naturskyddsändamål över hela landet för att trygga betydande naturvärden. Inom Europeiska unionens område strävar man att trygga skyddet av värdefulla naturtyper och arter
med hjälp av nätverket Natura 2000. De områden som ingår
i naturskyddsprogrammen har man för avsikt att göra till naturskyddsområden antingen genom att freda dem med stöd
av naturskyddslagen eller genom att styra markanvändningen
på dessa områden med hjälp av annan lagstiftning. Det finns
skyddsprogram för bl.a. lundar, myrmarker, stränder, gammelskogar, åsar och fågelrika vatten samt program för utveckling
av ett nätverk av national- och naturparker. Motsvarande program och strategier på nationell nivå är dessutom det nationella handlingsprogrammet om biologisk mångfald och statsrådets principbeslut om främjande av ekologisk hållbarhet.
På ett område som hör till ett naturskyddsprogram som är
godkänt av statsrådet får enligt naturskyddslagen inga sådana åtgärder vidtas som äventyrar avsikten med skyddet av
området. Den regionala miljöcentralen kan bevilja tillstånd att
avvika från den här begränsningen, ifall avsikten med skyddet
inte nämnvärt äventyras.
På det nu planerade området finns inga naturskyddsområden
eller områden som hör till nätverket Natura 2000 och på området har inte heller några utrotningshotade arter påträffats.

9.5 Bästa tillgängliga teknik
EU-direktivet 96/61/EC (Rådets direktiv om enhetliga metoder
att förhindra och minska miljöförorening) förutsätter att vissa
industribranschers miljökonsekvenser ska hållas under kontroll med hjälp av bästa tillgängliga teknik (BAT-teknik, Best
Available Technique). Det krävs inte en viss teknik, utan målet
är att bästa möjliga nivå på miljöskyddet ska nås med användning av olika slags teknik eller kombinationer av sådana. Flera
olika faktorer påverkar hur bästa nåbara nivå på miljöskyddet
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Figur 9.1
Fördelning av behandlingen av kommunalt
avfall i några europeiska länder år 2005.
(Källa: Eurostat)

Bränt
Avstjälpningsplats
Återvunnet

definieras för varje enskild anläggning. Bästa tillgängliga teknik definieras i EU med hjälp av s.k. BAT-referensdokument
som görs upp för olika industribranscher.

god kontroll av eldstadens förbränningsförhållanden har dock
förbättrat rostförbränningens förbränningseffektivitet och har
påtagligt minskat primärutsläppen.

I förbränningsanläggningens tekniska lösningar används
moderna och effektiva lösningar som det går att hålla under
kontroll. Tack vare användning av modern reningsteknik kan
skadliga utsläpp i luften från förbränningsanläggningen minimeras.

En av rostförbränningens fördelar är att tekniken tillåter en
måttlig variation i bränslets kvalitet. Virvelbäddsförbränning
och förgasning är betydligt känsligare för bränslets kvalitetsvariationer. Därför är rostförbränning bättre lämpad för den
avfallsförbränning som är aktuell i det här projektet.

Utsläppen från förbränningsanläggningen kontrolleras som
en kontinuerlig process. Likaså kontrolleras miljökonsekvenserna av verksamheten som en kontinuerlig process.
9.5.1 Rostförbränningsteknikens fördelar och nackdelar
jämfört med andra former av förbränningsteknik
I avfallsförbränning finns det flera olika förbränningsmetoder
som kan användas. De grundläggande skillnaderna mellan
olika sätt att bränna avfall finns i förbränningstekniken samt i
kraven på förbehandling av blandavfall. Grundmetoderna vid
avfallsförbränning är rostförbränning, virvelbäddsförbränning
och förgasning. Dessutom kan avfall brännas genom samförbränning i andra förbränningsanläggningar. Nedan presenteras motiveringar för valet av rostförbränningsmetoden. Källor
som använts i undersökningen är bl.a. Myllymaa et al. 2006
och Vesanto 2006.
Rostförbränning
Rostförbränning är den vanligaste tekniken vid avfallsförbränning. Det finns mycket och långvarig driftserfarenhet av rostförbränning. När det gäller driftsäkerheten är rostlösningar
riskfriare än virvelbäddsförbränning.
Förgasnings- och virvelbäddsteknik kräver förbehandling av
bränslet, som måste vara rent. Förbehandling av bränslet kräver resurser och orsakar utsläpp. En undersökning av standardisering av bränslekvaliteten pågår, men det är inte känt
när den kommer att bli färdig.
Vid rostförbränning av avfall uppstår 15–20 % bottenaska.
Elproduktionens verkningsgrad vid rostförbränning är relativt
låg på grund av de material som används i överhettningskretsarna. Utvecklingen när det gäller rostens konstruktion och
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Sammandrag och lösningens förhållande till
lagstiftningen
För hantering av brännbart avfall på ett sätt som är optimalt med tanke på miljön finns det inte en entydig lösning.
Regionala särdrag i bl.a. avfallsmängden och -kvaliteten samt
möjligheten till materialåtervinning påverkar vilken lösning
som i ett enskilt fall är mest lämplig.
Rekommendationer för bästa tillgängliga teknik för olika skeden presenterades tidigare i avsnitt 9.5. När det gäller de allmänna principerna för planering och drift av förbränningsanläggningar är det bästa tillgängliga teknik att välja en teknisk
process som lämpar sig för det avfall som ska brännas. Då
avfallets egenskaper varierar måste man välja en process som
klarar av avfall med varierande egenskaper. En rostförbränningsanläggning passar typiskt för förbränning av blandavfall
och returbränsle av sämre kvalitet.
Kraven i förordningen om avfallsförbränning har också presenterats bl.a. i samband med projektbeskrivningen. Enligt
både förordningen om avfallsförbränning och miljöskyddslagen finns det förpliktelser för de tekniska lösningar som används i anläggningar, men det detaljerade utförandet lämnas
ospecificerat för att det ska lösas vid behandling av miljötillstånd och i planeringen av den aktuella anläggningen. Enligt
miljöskyddslagen måste anläggningarnas tillståndsbestämmelser baseras på bästa tillgängliga teknik. En verksamhetsidkare åläggs dock inte att välja en viss teknisk lösning, utan
han och den som planerar anläggningen får välja fritt. Med
rostförbränningsmetoden går det att uppfylla de förpliktelser
och mål som både förordningen om avfallsförbränning och
miljöskyddslagen kräver.
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10.PROJEKTETS GENOMFÖRBARHET
10.1 Bedömning av projektets genomförbarhet
Projektets genomförbarhet har bedömts ur följande synvinklar:
Teknisk genomförbarhet
Samhällsrelaterad genomförbarhet
Miljörelaterad genomförbarhet
Social genomförbarhet

10.2 Teknisk genomförbarhet
Bästa tillgängliga teknik
EU-direktivet 96/61/EC (Rådets direktiv om enhetliga metoder
att förhindra och minska miljöförorening) förutsätter att vissa
industribranschers miljökonsekvenser ska hållas under kontroll med hjälp av bästa tillgängliga teknik (BAT-teknik, Best
Available Technique). Det krävs inte en viss teknik, utan målet
är att bästa möjliga nivå på miljöskyddet ska nås med användning av olika slags teknik eller kombinationer av sådana. Flera
olika faktorer påverkar hur bästa nåbara nivå på miljöskyddet
definieras för varje enskild anläggning.
Bästa tillgängliga teknik definieras i EU med hjälp av s.k. BATreferensdokument som görs upp för olika industribranscher.
Uppgörande av ett BREF-dokument för avfallsförbränning
inleddes år 2001 och från inledningsmötet finns en mötespromemoria där olika alternativ för att förverkliga ett BREFdokument diskuteras (European Commission 2001). Ett utkast
till BREF-dokument för avfallsförbränning utkom i maj 2003
(European Commission 2003). I BREF-dokumentet behandlas bl.a. följande frågor:
bästa tillgängliga avfallsförbränningsteknik
energiutvinning
förbehandling och lagring av avfall
teknik för rökgasrening
teknik för avloppsvattenbehandling
behandling och lagring av avfallet från förbränningen
utsläppsmätning och -uppföljning
processövervakning och uppföljning

för störningar i form av buller, lukt och trafik från verksamheten.
De boende är rädda för projektet, men de flesta konsekvenserna har i bedömningen visat sig vara mycket obetydliga.
Det är skäl att observera att projektet främjar de samhälleliga
mål som finns inskrivna i avfallslagen och den nationella avfallsplanen. Enligt dessa mål ska ett föremål eller ämne som
tas ur bruk i stället för att läggas på avstjälpningsplatsen utnyttjas i första hand som föremål eller material och i andra
hand som energi.
Projektet är i enlighet med landskapsplanen. Den detaljplan
som ska göras upp för området kommer att behandlas i
Korsholms kommunfullmäktige. Detaljplanen och bedömningsbeskrivningen ska gå igenom ett remissförfarande. På så
sätt tryggas projektets samhällsrelaterade genomförbarhet.

10.4 Miljörelaterad genomförbarhet
Miljömässigt visade sig projektet vara genomförbart.
Utsläppen från anläggningen blir mycket obetydliga och
kommer inte att orsaka betydande skadliga konsekvenser i
miljön eller miljöförorening. Hur risker och olyckssituationer
i anslutning till anläggningen ska hållas under kontroll kommer man ytterligare att gå igenom i en separat riskbedömningsutredning, som vid den här typen av verksamhet alltid
görs åt Säkerhetsteknikcentralen. Projektet har i huvudsak inte
noterats medföra sådana konsekvenser som kunde orsaka
betydande olägenheter för miljön eller hälsan.

10.5 Social genomförbarhet
Projektet väcker både stöd och motstånd bland dem som bor
i närområdet. Anläggningens placering anses ligga för nära
bosättningen, fastän avståndet till närmaste bostadsbyggnad
är cirka två kilometer. Avfallsförbränning håller först nu på att
bli allmän i Finland, vilket väcker oro bland många människor.
De viktigaste miljökonsekvenserna som har sociala effekter är
bullret från förbränningsanläggningens verksamhet och trafiken samt förändringen i områdets karaktär, landskapsbild.
Konsekvenserna för vattnet är ytterst obetydliga.

Tekniskt sett är projektet genomförbart. Tiotals motsvarande
anläggningar med rostpanna finns i användning och håller på
att byggas också i Europa.

När det gäller landskapet finns ingen fast bosättning på siktområdet, och verksamheten placeras på ett område avsett för
avfallsbehandling. Inverkan av trafiken blir i sin helhet mycket
liten eller begränsas åtminstone till korta vägavsnitt. Bullret
från verksamheten och trafiken är också begränsat till verksamhetsområdets närhet.

10.3 Samhällsrelaterad genomförbarhet

10.6 Sammandrag av projektets genomförbarhet

Samhällsmässigt kan projektet i huvudsak anses vara genomförbart. Enligt planerna för markanvändningen är projektet i
enlighet med de markanvändningsplaner som är i kraft eller
under planering.

Med ovan beskrivna motiveringar kan projektet genomföras
vid vilket som helst av förläggningsalternativen. Den största
skillnaden mellan de undersökta förläggningsalternativen är
avståndet till det närliggande Naturaområdet. I förläggningsalternativ 2 är avståndet längre, och därför är det också ett mera
genomförbart alternativ.

Den projektanläggning som behandlas i den här bedömningen planeras enligt bästa tillgängliga teknik.

I de åsikter som kommit om bedömningsprogrammet och i
enkäterna framfördes bl.a. att de som bor i närheten är oroliga
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11.FÖRSLAG TILL UPPFÖLJNINGSPROGRAM
11.1 Uppföljningens principer

11.4 Askans kvalitet

Med uppföljning avses regelbunden insamling och rapportering av information om konsekvenserna av avfallsbehandlingsområdet samt förändringar i naturförhållandena inom projektets influensområde. Genom uppföljningen fås information om
hur effektiva miljöskyddskonstruktionerna och uppsamlingen
av dagvatten är. Ifall olägenheter framkommer kan skyddskonstruktionernas och behandlingsmetodernas funktion vid
behov effektiveras.

Biprodukterna (askan) från förbränningen ingår i avfallsbokföringen. Askan genomgår kvalitetsanalyser för att man ska
kunna planera behandlingen av fraktionerna.

I anslutning till beviljande av miljötillstånd finns tillståndsvillkor, och genom uppföljningen övervakas att villkoren följs.
Grundprincipen är att inverkan på naturen inte får orsaka fara
eller olägenhet för naturens ekosystem eller människornas
hälsa. Genom uppföljning tas sådan information fram som
ger möjlighet att bedöma dessa olägenheter så tillförlitligt som
möjligt.
Kontrollen av anläggningens funktion kan indelas i driftskontroll, utsläppskontroll och konsekvenskontroll. Driftskontrollen
är processkontroll vid anläggningen för att eliminera störningar. Utsläppskontrollen utförs huvudsakligen av utomstående
experter. Den omfattar provtagning, analys, beräkning av
resultat och rapportering. Konsekvenskontroll är obligatorisk
kontroll av miljöns tillstånd.
Förslaget till kontroll av miljökonsekvenserna i den här bedömningsbeskrivningen preciseras i samband med tillståndsansökan och fastställs slutligen enligt tillståndsvillkoren. Västra
Finlands miljöcentral beslutar om innehållet i det obligatoriska
kontrollprogrammet för byggandet av en avfallsförbränningsanläggning och dess verksamhet.

11.2 Avfallsbränslets kvalitet
Kontrollen av bränslets mängd och kvalitet kommer att specificeras i miljötillståndet. Genom uppföljning av avfallsbränslet
kontrolleras både bränslets leveranskvalitet och biflöden som
uppstår i förbränningsprocessen. Uppföljningen av bränsleströmmen är baserad på bl.a. vägning och stickprover.

11.5 Yt- och grundvatten
Det förslås att projektets konsekvenser för närmiljöns yt- och
grundvatten ska följas upp med hjälp av resultat av vattenprover från nya provtagningspunkter, som noggrannare ska
väljas i terrängen. Tyngdpunkten i provtagningen är på den
ena de naturliga avrinningsriktningarna, mot Molnträsket.
Vattenkvaliteten i träsket kan också följas upp då och då (t.ex.
vart tredje år). På så sätt försäkrar man sig om att inga överraskande förändringar sker i råvattenkällans förhållanden till
följd av projektet.
Provtagningen kan för ändamålsenlighetens skull kombineras med gällande kontrollprogram för Stormossens avfallsbehandlingsområde.

11.6 Rapportering
Resultaten av kontrollerna rapporteras regelbundet.
Kontrollrapporter görs i allmänhet upp årligen och de är offentliga handlingar. I rapporten nämns all nödvändig bakgrundsinformation som påverkar slutsatserna, bl.a. den brända avfallsmängden och avfallets kvalitet samt den mängd aska som
mellanlagras på området. Med hjälp av resultaten försöker
man utreda hur utsläppen från avfallsförbränningen påverkar
miljöns tillstånd. Utgående från detta uppskattas influensområdets storlek.
Om avvikande observationer inträffar (t.ex. Molnträsket), utreds deras ursprung och vid behov vidtas korrigerande åtgärder.

11.3 Kontroll av rökgasutsläpp
Förordningen om avfallsförbränning kräver kontinuerlig mätning av följande föroreningar som leds ut i luften: kväveoxider
(NOx), kolmonoxid (CO), total partikelmängd, organiska kolföreningar (TOC), saltsyra (HCl), vätefluorid (HF) och svaveldioxid (SO2). Utsläppen av tungmetaller samt polyklorerade
dioxiner och furaner måste regelbundet mätas. Regelbundna
mätningar måste göras under det första verksamhetsåret var
tredje månad och därefter minst två gånger om året.
Förbränningsförloppets variabler måste också mätas kontinuerligt: rökgasernas syrehalt och tryck, rökgasernas temperatur,
temperaturen intill ugnsväggen samt mängden vattenånga.
Uppgifter om anläggningens driftsövervakningssystem sammanställs i en databas, som gör att man kontinuerligt kan följa
med uppgifterna. Uppgifter om driften och utsläppen rapporteras regelbundet till myndigheterna på det sätt som krävs i
förordningen om avfallsförbränning och i miljötillståndet.
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12.BEHÖVLIGA PLANER, TILLSTÅND OCH BESLUT FÖR PROJEKTET
För att genomföra projektet krävs förutom ett förfarande vid
miljökonsekvensbedömning också följande planer, tillstånd,
beslut eller anmälningar.

12.1 Behov att ändra och uppgöra planer
Planläggningssituationen har behandlats i avsnitt 6.5.
I regionplanen har planområdet beteckningen EO-4, täktområde för stenmaterial ur berg. I det förslag till landskapsplan
som är daterat 24.9.2007 har planområdet beteckningen EJ,
avfallsbehandlingsområde/avfallscentral. Dessutom har området objektbeteckningen ej-1, avfallsbehandlingsområde /
avfallsområde för energiförsörjning. I specificeringen av beteckningen har det bland annat avtalats att en avfallsförbränningsanläggning för energiproduktion kan placeras på området. Projektet att bygga en avfallsförbränningsanläggning är
i enlighet med förslaget till landskapsplan. Planförslaget var
för andra gången officiellt framlagt i oktober 2007. Målet är att
förslaget till landskapsplan ska godkännas av landskapsfullmäktige våren 2008 och därefter gå till miljöministeriet för att
fastställas. Då landskapsplanen fastställs, upphävs samtidigt
regionplanen. Landskaps- och regionplanen gäller inte på ett
område som har en generalplan. Landskapsplanen fungerar
som riktlinje då generalplanen ändras.
För planområdet finns en gällande delgeneralplan för
Smedsby. Enligt den är området avfallsbehandlingsområde
(EJ). Generalplanen ger riktlinjer då en detaljplan uppgörs
och ändras samt då andra åtgärder vidtas för att reglera områdesanvändningen. Med beteckningen EJ i generalplanen
anvisas områden som är reserverade för avfallslagring och
-behandling såsom avstjälpningsplatser och förbehandlingsanläggningar för avfall. På ett sådant område kan också lämplig verksamhet för utnyttjande av avfall placeras.
För planområdet finns ingen detaljplan. Den projektansvariga
förhandlar med Korsholms kommun om detaljplanering av
området.

12.2 Bygglov
De byggnader som ingår i projektet behöver bygglov enligt
markanvändnings- och bygglagen (119/2001), vilket ansöks
av Korsholms byggnadstillsynsmyndighet. Enligt markanvändnings- och bygglagen 132 § ska miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den bifogas till ansökan om bygglov och till detaljplanen som krävs
för att projektet ska kunna genomföras.

12.3 Miljötillstånd
Verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) tillämpas måste ha miljötillstånd. Tillstånd
behövs också för kraftverk, vars största bränsleeffekt är över 5
megawatt eller där det använda bränslets energimängd per år
är minst 54 terajoule.
En avfallsförbränningsanläggning kan vid ansökan beviljas
miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000), då förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har slutförts. MKBbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den
ska bifogas till miljötillståndsansökan. En förutsättning för
beviljande av tillstånd är bland annat att projektet inte som sådant eller tillsammans med annan verksamhet orsakar sanitär
olägenhet, betydande annan miljöförorening eller förorening
av marken eller grundvattnet. Miljötillstånd ansöks av Västra
Finlands miljöcentral.

12.4 Anmälan eller tillstånd enligt kemikalielagen
Beroende på de mängder kemikalier som ska användas måste tillstånd för den nya anläggningen enligt kemikalieförordningen (59/1999) ansökas från Säkerhetsteknikcentralen (om
hanteringen och lagringen av kemikalier är omfattande) eller
anmälan ska göras till brandchefen eller kommunens kemikaliemyndighet (liten hantering och lagring av kemikalier).

12.5 Andra tillstånd och utredningar
Tillstånd som krävs för fjärrvärmeledningar och elledningar
Det krävs förläggningstillstånd av markägaren för att bygga
fjärrvärmeledningar. Då elledningar byggs, följs principerna
för byggande av distributionsnät enligt elmarknadslagen
(386/1995). Även för elledningar krävs förläggningstillstånd
av markägaren. Vasa Elektriska söker behövliga tillstånd för
fjärrvärme- och elledningar.
Bedömning av fara i anslutning till tryckbärande anordningar
Enligt lagen om tryckkärl (869/1999) måste det i fråga om en
pannanläggning göras en riskbedömning, om det ingår en
ångpanna som måste registreras och vars effekt är över 6 megawatt eller en varmvattenpanna som måste registreras och
vars effekt är över 15 megawatt. I riskbedömningen måste det
anges i vilka farliga situationer och förhållanden i anslutning
till driften och tekniken som en olycka är möjlig. Utredningen
ges till Säkerhetsteknikcentralen (TUKES).

Med stöd av luftfartslagen (1242/2005) och -förordningen kräver alla konstruktioner som är högre än 30 meter över marknivån dessutom Luftfartsverkets utlåtande, som ska bifogas till
ansökan om bygglov.
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13. STYRGRUPP OCH PROJEKTGRUPP
Styrgruppens sammansättning i MKB-förfarandet:
Leif Åkers

Ab Stormossen Oy

Nina Lindman

Ab Stormossen Oy

Jan Teir

Westenergy Oy Ab

Christel Engman-Andtbacka

Västra Finlands miljöcentral

Päiviö Tokola

Västra Finlands miljöcentral

Helena Granlund

Korsholms kommun

Timo Martonen

Vasa stad

Pirjo Niemi

Österbottens förbund

Antero Isokoski

Vestia Oy

Tenho Hakola

Lakeuden Etappi Oy

Ossi Suortti

Vasa Elektriska Ab

Fredrik Hagberg

Kvevlax skifteslag

Joonas Hokkanen

Ramboll Finland Oy

Följande projektgrupp deltar när bedömningen genomförs:

Westenergy Oy Ab
Jan Teir

Verkställande direktör

Oy Stormossen Ab
Leif Åkers

Verkställande direktör

Ramboll Finland Oy
Doc. FD Joonas Hokkanen

Projektchef, miljökonsekvenser, sociala
konsekvenser, riskbedömning

FM Kaisa Torri

Projektsekreterare, material, miljökonsekvenser, konsekvenser för naturen

Arkitekt Soili Lampinen,
Byggn.ark. Matti Kautto

Markanvändning och samhällsstruktur

FK Ari Hanski

Inverkan på vattendraget

byggndsingenjör Ari Rinkinen

Konsekvenser av trafiken

forskningsingenjör Janne Ristolainen

Bullermodellering

FM Hanna Hookana

Dioxiner, furaner och tungmetaller

2008 Ramboll Finland Oy

65

14.KÄLLOR
Connell, D., Lam, P., Richardson B., and Wu, R. 1999. Introduction to
Ecotoxicology. Blackwell Publishing.
Buyukay, M., Lappi, S. ja Pietarila, H. 2008. Stormossenin jätteenpolttolaitoksen savukaasupäästöjen leviämismallilaskelmat. Ilmatieteen
laitos, Ilmanlaadun asiantuntijapalvelut.

Vahvistettu 24.1.2000.
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. ja Nironen, M. Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742.
Finlands miljöcentrals databas UHEX, urval ur registret.

Förundersökning för avfall till fjärrvärme (Stormossen Ab). Ramboll
Danmark, 2002. (Ei julkinen asiakirja)

Teir, Jan. Liiketoimintasuunnitelma, energiaa jätteistä. Vaasan Sähkö,
Stormossen. 15.8.2007. (Ei julkinen asiakirja)

Förundersökning för avfall till fjärrvärme (Stormossen Ab). Ramboll
Danmark, 2007. (Ei julkinen asiakirja)

Tekesin teknologiaohjelma: Jätteiden energiakäyttö. 2001.

Hoilijoki, T. ja Rintala, J. 1999. Kaatopaikan jätemateriaalin ja olosuhteiden vaikutus kaatopaikkavesiin – kokemuksia Saksassa. KAATO
2001- hanke. Kirjallisuuskatsaus 30.9.1999.

Statistikcentralen. Avfallsstatistik 2006. http://www.tilastokeskus.fi/til/
jate/2006/index.html

Jokinen, A., Nygren, N., Haila, Y. ja Schrader, M. 2007. Yhteiseloa
liito-oravan kanssa. Liito-oravan suojelun ja kasvavan kaupunkiseudun maankäytön tarpeiden yhteensovittaminen. Suomen ympäristö
20/2007.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005. Ympäristöministeriö
ja Suomen ympäristökeskus. 1998.

Avfallslagen (1072/1993) och -förordningen (1390/1993).
Jääskeläinen, Syrjänen. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen
käytännön käsikirja. Rakennustieto Oy, 2003.
Kaartinen, Laine-Ylijoki & Wahlström. Jätteen termisen käsittelyn tuhkien ja kuonien käsittely- ja sijoitusmahdollisuudet. VTT tiedotteita 2411.
Espoo 2007.
Handels- och industriministeriets förordning om industriell hantering
och upplagring av farliga kemikalier (59/1999).

Hälsoskyddslagen (763/1994) och -förordningen (1280/1994).

Vaasan ilmalaadun vuosiraportti 2006. Vaasan ympäristöosasto.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 – Taustaraportti.
Kaarina Huhtinen, K., Lilja, R., Sokka, L., Salmenperä, H. ja Runsten,
S.. Suomen ympäristö 16/2007. Suomen ympäristökeskus.
Valtatie 8 parantaminen välillä Kotiranta – Stormossen , Vaasa,
Mustasaari. Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Tiehallinto,
Vaasan tiepiiri 2007.
Valtatie 8 parantaminen välillä Kotiranta – Stormossen. Luontoselvitys.
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 20.8.2007.
Statsrådets förordning om luftkvalitet (SR 711/2001).

Kemikalielagen (744/1989) och -förordningen (675/1993).

Statsrådets förordning om avfallsförbränning (SR 362/2003).

Koivula, J. ja Topp, J. 2002. Länsi-Suomen alueellisen jätesuunnitelman seuranta- ja tarkistusraportti. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen moniste 82/2002.

Vesanto, Petri 2006. Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä. Suomen ympäristö 27/2006. Jätteenpolton BREF 2006.

Kärkkäinen, J. ja Riipinen, J. Kaatopaikan suunnittelua ja YVA, vaikutukset Vedahuggetin Natura-alueeseen. Suunnittelukeskus 2000.
Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994),
lagen om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (267/1999) och förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (268/1999).
Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt -förordningen
(895/1999).
Matikainen, Jyrki ja Oja, Satu. Vaasan Stormossenin suunnittelualueen luontoselvitys 2004. Suomen Luontotieto Oy, 2004.
Matikainen, Jyrki ja Oja, Satu. Vaasan Stormossenin suunnittelualueen linnustoselvitys ja täydennys liito-oravaselvitykseen. Suomen
Luontotieto Oy, 2005.
Myllymaa, T., Tohka, A., Dahlbo, H. ja Tenhunen, J. Ympäristönäkökulmat
jätteen hyödyntämisessä energiana ja materiaalina. Valtakunnallinen
jätesuunnitelma vuoteen 2016, taustaselvitys osa III. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2006.
Paajanen ja Mynttinen 2007. Tietoja kuntien jätehuollosta 2007.
Kuntaliitto.
Lagen om tryckkärl (869/1999).

Beteckningar och bestämmelser i generalplaner (Miljöministeriet, områdesanvändningsavdelningen, markanvändnings- och bygglagen
2000 publikationsserie, 2003)
Yleiskaavan sisältö ja esitystavat (Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 –julkaisusarja, 2006)
Miljöförvaltningens databas Hertta.
Mijöskyddslagen (86/2000) och -förordningen (169/2000).
Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset
ja sosiaaliset vaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita
1991:1.
Yrjölä, R. 2000. Melun vaikutus eläimiin, esimerkkinä linnut.
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, esitelmä Suomen luonnonsuojeluliiton
meluseminaarissa.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: Salvor Oy:n pilaantuneiden maiden ja teollisuuden sivutuotteiden käsittelykeskuksen
Stormossenin alueella Mustasaaren kunnassa. 21.6.2005.
Kaartinen. T., Laine-Ylijoki, J. & Wahlström, M. 2007. Jätteen termisen
käsittelyn tuhkien ja kuonien käsittely- ja sijoitusmahdollisuudet. VTT
tiedotteita 2411. Espoo 2007.
Stormossen Oy. Pinta- ja pohjavesien tarkkailutulokset ja suotovesipuhdistamon tarkkailutulokset. Helmikuu 2008.

Landskapsplan för Österbotten, förslag 24.9.2007.
Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.). 2001.
Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö & Suomen
ympäristökeskus, Helsinki.
Salvor Oy:s behandlingscentral för förorenad jord och industriellt
avfall, beskrivning av miljökonsekvensbedömningen. Stormossen,
Korsholm. Salvor Oy, 2005.
SFS 5875. Jätteen jalostaminen kiinteäksi polttoaineeksi.
Laadunvalvontajärjestelmä. Suomen standardisoimisliitto SFS ry.

66

Westenergy Oy Ab, Jätteen energiakäyttöhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ð¿·µµ¿ñÐ´¿¬

Ê¿ ¿
Ð<·ª<§
Ü¿¬«³

Ü²®±
Ü²®

çòïòîððé

ÔÍËóîððéóÎóìïøëíï÷

Ñ§ Í¬±®³± »² ß¾
Í¬±®³± »²ª<¹»² ëê
êêëíð Õª»ª´¿¨

Jª»® <¬¬²·²¹

Ê··¬»
Ø<²ª· ²·²¹

Þ»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³ º*® °®±¶»µ¬ º*® »²»®¹·«¬ª·²²·²¹ «® ¿ªº¿´´ ïíòïïòîððé

·¿
\®»²¼»

Ë¬´;¬¿²¼» *ª»® °®±¹®¿³ º*® ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹

ï

ËÐÐÙ×ÚÌÛÎ ÑÓ ÐÎÑÖÛÕÌÛÌ ÑÝØ ÓÕÞóÚJÎÚßÎßÒÜÛÌ
ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§ ¸¿® · »¹»² µ¿° ¿ª °®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹ ïìòïïòîððé ¬·´´ ¬<´´¬ Ê< ¬®¿ Ú·²´¿²¼ ³·´¶*½»²ó
¬®¿´ »¬¬ ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³ · »²´·¹¸»¬ ³»¼ ´¿¹»² ±³ º*®º¿®¿²¼»¬ ª·¼ ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹
øÓÕÞ÷ øìêèñïççìô <²¼®·²¹ îêéñïçççô <²¼®·²¹ ìëèñîððê÷
ÑÓ ÛÌÌ ÐÎÑÖÛÕÌ ÚJÎ ÛÒÛÎÙ×ËÌÊ×ÒÒ×ÒÙ ËÎ ßÊÚßÔÔò
Þ»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ <® ¼»² °®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹» °´¿² *ª»® ª·´µ¿ ¿´¬»®²¿¬·ª °®±¶»µ¬»¬ ¸¿®ô ª·´µ¿ ³·´ó
¶*µ±² »µª»² »® ±³ µ¿ «¬®»¼¿ ±½¸ ³»¼ ª·´µ¿ ³»¬±¼»® «¬®»¼²·²¹¿®²¿ µ¿ ¹*®¿ ò
Í§º¬»¬ ³»¼ °®±¶»µ¬»¬ <® ¿´´¬ ; ¿¬¬ µ«²²¿ ;¬»®ª·²²¿ »²»®¹·² · µ±³³«²¿´¬ ±½¸ *ª®·¹¬ ¿ªº¿´´ ±³ º¶<®®ª<®ó
³» ±½¸ »´»µ¬®·½·¬»¬ · ´¿²¼ µ¿°»² Í*¼®¿ J ¬»®¾±¬¬»²ô Ó»´´»® ¬¿ J ¬»®¾±¬¬»² ±½¸ J ¬»®¾±¬¬»² ¿³¬ · *¼ó
®¿ ¼»´»² ¿ª Ò±®®¿ J ¬»®¾±¬¬»² ¿³¬ »ª»²¬«»´´¬ · *ª®·¹¿ ²<®±³®;¼»² °; »¬¬ <¬¬ ±³ ¾»´¿ ¬¿® ³·´¶*² · ;
´·¬»² «¬ ¬®<½µ²·²¹ ±³ ³*¶´·¹¬ò
× º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹»² µ±³³»® ³¿² ¿¬¬ ;¬»®ª·²²¿ µ<´´ ±®¬»®¿¬ ¿ªº¿´´ ª¿®·º®;² ¬*® ¬¿ ¼»´»² ¿ª ¼»¬
±®¹¿²· µ¿ ¿ªº¿´´»¬ º*® ¬ ¸¿® ¿ª´<¹ ²¿¬ ò
Ð®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹

ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§
Í¬±®³± »²ª<¹»² ëê
êê ëíð Õª»ª´¿¨

Õ±² «´¬

Î¿³¾±´´ Ú·²´¿²¼ Ñ§
Ì»®ª»§ ¬·» î
ïëèéð ØÑÔÔÑÔß

Õ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬

Ê< ¬®¿ Ú·²´¿²¼ ³·´¶*½»²¬®¿´
ÐÞ îêî
êëïðï ÊßÍß

Ç³°<®· ¬*¬¿´± øÕ·®¶¿¿³±÷
Ó·´¶*¸« »¬ øÎ»¹· ¬®¿¬±® µ±²¬±®»¬÷
µ·®¶¿¿³±ò´ «à§³°¿®· ¬±òº·
ÐÔñÐÞ îêîô êëïðï ÊßßÍßñÊßÍß
Õ±«´«µ¿¬«ñÍµ±´¸« ¹¿¬¿² ïç

Õ±µµ±´¿² ¬±·³·°¿·µµ¿
Õ±²¬±®»¬ · Õ¿®´»¾§
ÐÔñÐÞ ééô êéïðï ÕÑÕÕÑÔßñÕßÎÔÛÞÇ
Ì±®·µ¿¬«ñÌ±®¹¹¿¬¿² ìð

Í»·²<¶±»² ¬±·³·°¿·µµ¿
Õ±²¬±®»¬ · Í»·²<¶±µ·
ÐÔñÐÞ ïëêô êðïðï ÍÛ×Ò\ÖÑÕ×
Ì±®·µ¿¬« ïê

ðîð ìçð ïðç
ß ·¿µ¿ °¿´ª»´«ñÕ«²¼ »®ª·½» ðîð êçð ïêç
©©©ò§³°¿®· ¬±òº·ñ´ «
©©©ò³·´¶±òº·ñ´ «

îñïí
Ð®±¹®¿³³»¬ º*® ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹ <® ¼»² °®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹» °´¿² *ª»® ª·´µ¿ ¿´¬»®²¿¬·ª °®±ó
¶»µ¬»¬ ¸¿®ô ª·´µ¿ ³·´¶*µ±² »µª»² »® ³¿² ¸¿® º*® ¿ª ·µ¬ ¿¬¬ «¬®»¼¿ ±½¸ ³»¼ ª·´µ¿ ³»¬±¼»® ±½¸ ¸«® ¾»ó
¼*³²·²¹ º*®º¿®¿²¼»¬ µ¿ ±®¼²¿ ò Ð; ¾¿ ¿ª ¼» «¬´;¬¿²¼»² ±½¸ ; ·µ¬»® *ª»® ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬
±³ ³¿² »®¸;´´»® «¬¿®¾»¬¿ »² ³·´¶*µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹ô ¼<® ³¿² °®» »²¬»®¿® «°°¹·º¬»®²¿ ±³ °®±ó
¶»µ¬»¬ ±½¸ ¼» ¿´¬»®²¿¬·ª ¿³¬ »² »²¸»¬´·¹ ¾»¼*³²·²¹ ±³ ¼»®¿ ³·´¶*µ±² »µª»² »®ò
Õ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬»² ¹*® °; ¾¿ ¿ª «¬´;¬¿²¼»² ±½¸ ; ·µ¬»® º®;² ±´·µ¿ ¿µ¬*®»® «°° »¬¬ »¹»¬ «¬´;¬¿²¼»ô
¼<® ³¿² ¹®¿² µ¿® ¸«® ¼» ·²²»¸;´´ ³< ·¹¿ µ®¿ª»² º*® µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² · »²´·¹¸»¬ ³»¼ ÓÕÞó
º*®±®¼²·²¹»² ¸¿® ¹»²±³º*®¬ ò Õ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ±½¸ µ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬»² «¬´;¬¿²¼» *ª»® ¼»²
¾·º±¹¿ ¬·´´ »ª»²¬«»´´¿ ¬·´´ ¬;²¼ ¿² *µ²·²¹¿® »´´»® *ª®·¹¿ ¿² *µ²·²¹¿® ±³ µ®<ª º*® ¹»²±³º*®¿²¼»¬ ¿ª
°®±¶»µ¬»¬ò
ß´¬»®²¿¬·ª»² ±³ µ¿ ¹®¿² µ¿ · ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹»² º*® ¼»¬¬¿ °®±¶»µ¬ <® º*´¶¿²¼»æ
ß´¬»®²¿¬·ª ï
Þ§¹¹¿²¼»¬ ¿ª »² ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹ ±³ °´¿²»®¿¬ °; Í¬±®³± »² ±³®;¼» · Õ±® ¸±´³
µ±³³«² °; ; <¬¬ô ¿¬¬ ¼»² ¿ªº¿´´ ³<²¹¼ ±³ ¬¿ »³±¬ «°°¹;® ¬·´´ ïîð ððð ¬±² °»® ;®ò
ß´¬»®²¿¬·ª î
Þ§¹¹¿²¼»¬ ¿ª »² ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹ ±³ °´¿²»®¿¬ °; Í¬±®³± »² ±³®;¼» · Õ±® ¸±´³
µ±³³«² °; ; <¬¬ô ¿¬¬ ¼»² ¿ªº¿´´ ³<²¹¼ ±³ ¬¿ »³±¬ «°°¹;® ¬·´´ ïëð ððð ¬±² °»® ;®ò
ß´¬»®²¿¬·ª í
Ð®±¶»µ¬»¬ ¹»²±³º*® ·²¬»ô ¼»¬ µò ²±´´¿´¬»®²¿¬·ª»¬ò
Ð´¿²»®ô ¬·´´ ¬;²¼ ±½¸ ¾» ´«¬ ±³ °®±¶»µ¬»¬ º*®«¬ <¬¬»®
Ó·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹å Ð®±¶»µ¬»¬ ¿² ¸*®¿ ¬·´´ º*´¶¿²¼» °«²µ¬ · °®±¶»µ¬º*®¬»½µ²·²¹»² · ê y ·
ÓÕÞóº*®±®¼²·²¹»² þïï÷ ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹ ïï ¾÷ ¿²´<¹¹²·²¹¿® º*® º*®¾®<²²·²¹ ¿ª ¿²²¿¬ ¿ªº¿´´ <² °®±ó
¾´»³¿ªº¿´´ Å Ã ª·´µ¿ <® ¼·³»² ·±²»®¿¼» º*® ³»® <² ïðð ¬±² ¿ªº¿´´ °»® ¼§¹²þò Ð®±¶»µ¬»¬ ¾*® ¿´´¬ ; ±¾´·¹¿¬±ó
®· µ¬ «²¼»® ¬<´´¿ »¬¬ ÓÕÞóº*®º¿®¿²¼»ò
Þ»¸±ª»¬ ¿¬¬ <²¼®¿ ±½¸ «¬¿®¾»¬¿ °´¿²»®
× ®»¹·±²°´¿²»² ¸¿® °´¿²»®·²¹ ±³®;¼»¬ ³<®µ¬ «¬ ³»¼ ¾»¬»½µ²·²¹»² ÛÑóìô ¼ª ò ¬<µ¬±³®;¼» º*® ¬»²³¿¬»®·¿´
«® ¾»®¹ò × º*® ´¿¹»¬ ¬·´´ ´¿²¼ µ¿° °´¿² ±³ <® ¼¿¬»®¿¬ îìòçòîððé ¸¿® °´¿²»®·²¹ ±³®;¼»¬ ¾»¬»½µ²·²¹»² ÛÖô
¼ª ò ¿ªº¿´´ ¾»¸¿²¼´·²¹ ±³®;¼»ñ¿ªº¿´´ ½»²¬®¿´ò Ü» «¬±³ ¸¿® ±³®;¼»¬ ³<®µ¬ «¬ ³»¼ ¾»¬»½µ²·²¹»² »¶óïô
¼ª ò ¿ªº¿´´ ¾»¸¿²¼´·²¹ ±³®;¼»ñ±³®;¼» º*® ¿ªº¿´´ º®;² »²»®¹·º*® *®¶²·²¹ò Û²´·¹¬ ¼»º·²·¬·±²»² º*® ¾»¬»½µó
²·²¹»² µ¿² ³¿² ¬ò»¨ò °´¿½»®¿ »² ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹ ¿ª »¼¼ º*® »²»®¹·°®±¼«µ¬·±² °; ±³®;¼»¬ò
Ð®±¶»µ¬»¬ º*® ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹»² <® · »²´·¹¸»¬ ³»¼ º*® ´¿¹»¬ ¬·´´ ´¿²¼ µ¿° °´¿²ò Ú*® ´¿¹»¬ ¬·´´
´¿²¼ µ¿° °´¿² º¿²² ±ºº·½·»´´¬ º®¿³´¿¹¬ ¬·´´ °; »»²¼» º*® ¿²¼®¿ ¹;²¹»² · ±µ¬±¾»® îððéò ßª ·µ¬»² <® ¿¬¬ º*®ó
´¿¹»¬ ¬·´´ ´¿²¼ µ¿° °´¿² ¬·´´ ¬<´´ ´¿²¼ µ¿° º«´´³<µ¬·¹» ª;®»² îððè º*® ¹±¼µ<²²¿²¼» ±½¸ »¼¿² µ·½µ¿
ª·¼¿®» ¬·´´ ³·´¶*³·²· ¬»®·»¬ º*® ¾»µ®<º¬¿²¼»ò
Ü; ´¿²¼ µ¿° °´¿²»² ¾»µ®<º¬¿ ô ¸<ª ¿³¬·¼·¹¬ ®»¹·±²°´¿²»²ò Ô¿²¼ µ¿° ó ±½¸ ®»¹·±²°´¿²»® <® ·²¬» · µ®¿º¬ °;
±³®;¼»² ¼<® ¼»¬ º·²² »² ¹»²»®¿´°´¿²ò Ô¿²¼ µ¿° °´¿²»² º«²¹»®¿® ±³ ²±®³ ¼; ¹»²»®¿´°´¿²»² <²¼®¿ ò
Ð; °´¿²»®·²¹ ±³®;¼»¬ <® ¼»´¹»²»®¿´°´¿²»² º*® Í³»¼ ¾§ · µ®¿º¬ô »²´·¹¬ ª·´µ»² ±³®;¼»¬ <® »¬¬ ±³®;¼» º*®
¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹ øÛÖ÷ò Ù»²»®¿´°´¿²»² «¬¹*® ²±®³ ²<® ³¿² «¬¿®¾»¬¿® ±½¸ <²¼®¿® ¼»¬¿´¶°´¿²»² ¿³¬ ²<® ³¿²
¾*®¶¿® ª·¼¬¿ ¿²¼®¿ ;¬¹<®¼»® º*® ±®¼²¿²¼»¬ ¿ª ±³®;¼» ¿²ª<²¼²·²¹»²ò Ó»¼ ¾»¬»½µ²·²¹»² ÛÖ ¿²ª· · ¹»²»ó
®¿´°´¿²»² ±³®;¼»² ±³ <® ®» »®ª»®¿¼» º*® ´¿¹®·²¹ ±½¸ ¸¿²¬»®·²¹ ¿ª ¿ªº¿´´ ±³ ¿ª ¬¶<´°²·²¹ °´¿¬ »® ±½¸

íñïí
º*®¾»¸¿²¼´·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹¿® º*® ¿ªº¿´´ò Ð; »¬¬ ;¼¿²¬ ±³®;¼» µ¿² ³¿² ±½µ ; °´¿½»®¿ ;¼¿² ª»®µ ¿³¸»¬
±³ ¸¿® ¿¬¬ ¹*®¿ ³»¼ ;¬»®ª·²²·²¹ ¿ª ¿ªº¿´´ ±³ ´<³°¿® ·¹ º*® ±³®;¼»¬ò
Ü»¬ º·²² ·²¹»² ¼»¬¿´¶°´¿² º*® ±³®;¼»¬ò Ü»² °®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹» º*®¸¿²¼´¿® ±³ ¼»¬¿´¶°´¿²»®·²¹»² ¿ª ±³®;¼»¬
¬·´´ ¿³³¿² ³»¼ Õ±® ¸±´³ µ±³³«²ò
Þ§¹¹´±ª
Û²´·¹¬ ³¿®µ¿²ª<²¼²·²¹ ó ±½¸ ¾§¹¹´¿¹»² øïíîñïççç÷ ¾»¸*ª»® ¾§¹¹²¿¼»®²¿ · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ °®±¶»µ¬»¬ ¾§¹¹ó
´±ªô ª·´µ»¬ ¿² *µ º®;² ¾§¹¹²¿¼ ¬·´´ §² ³§²¼·¹¸»¬»² · Õ±® ¸±´³ò Û²´·¹¬ ïíî y · ³¿®µ¿²ª<²¼²·²¹ ó ±½¸
¾§¹¹´¿¹»² µ¿ ³·´¶*µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ±½¸ µ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬»² «¬´;¬¿²¼» ±³ ¼»² ¾·º±¹¿ ¬·´´
¾§¹¹´±ª ¿² *µ¿² ±½¸ ¬·´´ ¼»¬¿´¶°´¿²»² ±³ µ®<ª º*® ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ µ¿ µ«²²¿ ¹»²±³º*®¿ ò
Û²´·¹¬ ´«º¬º¿®¬ ´¿¹»² øïîìîñîððë÷ ±½¸ óº*®±®¼²·²¹»² µ®<ª»® ¿´´¿ µ±² ¬®«µ¬·±²»® ±³ <® ¸*¹®» <² íð ³»ó
¬»® *ª»® ³¿®µ²·ª;² »¬¬ «¬´;¬¿²¼» º®;² Ô«º¬º¿®¬ ª»®µ»¬ò Ü»¬¬¿ «¬´;¬¿²¼» ¾·º±¹¿ ¬·´´ ¾§¹¹´±ª ¿² *µ¿²ò
Ó·´¶*¬·´´ ¬;²¼å Í;¼¿² ª»®µ ¿³¸»¬ ¼<® ¬¿¬ ®;¼»¬ º*®±®¼²·²¹ ±³ ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ øíêîñîððí÷ ¬·´´<³°¿
¾*® ¸¿ ³·´¶*¬·´´ ¬;²¼ò Ì·´´ ¬;²¼ ¾»¸*ª ±½µ ; º*® µ®¿º¬ª»®µ ª¿® ¬*® ¬¿ ¾®<² ´»»ºº»µ¬ <® *ª»® ë ³»¹¿©¿¬¬
»´´»® ¼<® ¼»¬ ¿²ª<²¼¿ ¾®<² ´»¬ »²»®¹·³<²¹¼ «°°¹;® ¬·´´ ³·² ¬ ëì ¬»®¿¶±«´» °»® ;®ò Û² ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ ó
¿²´<¹¹²·²¹ µ¿² °; ¾¿ ¿ª ¿² *µ¿² ¾»ª·´¶¿ ³·´¶*¬·´´ ¬;²¼ · »²´·¹¸»¬ ³»¼ ³·´¶* µ§¼¼ ´¿¹»² øèêñîððð÷ ²<®
º*®º¿®¿²¼»¬ µ®·²¹ ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹»² ¸¿® ¿ª ´«¬¿¬ ò Õ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ±½¸ µ±²¬¿µ¬ó
³§²¼·¹¸»¬»² «¬´;¬¿²¼» *ª»® ¼»² ¾*® ¾·º±¹¿ ¬·´´ ³·´¶*¬·´´ ¬;²¼ ¿² *µ¿²ò Û² º*®«¬ <¬¬²·²¹ º*® ¾»ª·´¶¿²¼»
¿ª ¬·´´ ¬;²¼ <® ¾´¿²¼ ¿²²¿¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ ·²¬» µ·´¬ º*® ·¹ »´´»® ¬·´´ ¿³³¿² ³»¼ ¿²²¿² ª»®µ ¿³¸»¬ º*®±® ¿ó
µ¿® ¿²·¬<®¿ ±´<¹»²¸»¬»®ô ¿²²¿² ¾»¬§¼¿²¼» º*®±®»²·²¹ ¿ª ³·´¶*² »´´»® º*®±®»²·²¹ ¿ª ¶±®¼³;² »´´»® ¹®«²¼ó
ª¿¬¬»²ò Ó·´¶*¬·´´ ¬;²¼ *µ º®;² Ê< ¬®¿ Ú·²´¿²¼ ³·´¶*½»²¬®¿´ò
ß²³<´¿² »´´»® ¬·´´ ¬;²¼ · »²´·¹¸»¬ ³»¼ µ»³·µ¿´·»´¿¹»²
Þ»®±»²¼» °; ª·´µ»² ³<²¹¼ µ»³·µ¿´·»® ±³ µ¿ ¿²ª<²¼¿ ¾*® ³¿² ¿² *µ¿ ±³ ¬·´´ ¬;²¼ · »²´·¹¸»¬ ³»¼ µ»ó
³·µ¿´·»º*®±®¼²·²¹»² øëçñïççç÷ º®;² Í<µ»®¸»¬ ¬»µ²·µ½»²¬®¿´»² ø±³ ¸¿²¬»®·²¹»² ±½¸ ´¿¹®·²¹»² ¿ª µ»³·µ¿´·ó
»® <® ±³º¿¬¬¿²¼»÷ »´´»® ±½µ ; ¾*® ³¿² ¹*®¿ »² ¿²³<´¿² ¬·´´ ¾®¿²¼½¸»º»² »´´»® µ±³³«²»² µ»³·µ¿´·»³§²ó
¼·¹¸»¬»® ø¸¿²¬»®·²¹ ±½¸ ´¿¹®·²¹ ¿ª µ»³·µ¿´·»® · ³·²¼®» µ¿´¿÷ò
Jª®·¹¿ ¬·´´ ¬;²¼ ±½¸ «¬®»¼²·²¹¿®
Ì·´´ ¬;²¼ ±³ ¾»¸*ª º*® º¶<®®ª<®³»´»¼²·²¹¿® ±½¸ »´´»¼²·²¹¿®
Þ§¹¹¿²¼»¬ ¿ª º¶<®®ª<®³»´»¼²·²¹¿® µ®<ª»® º*®´<¹¹²·²¹ ¬·´´ ¬;²¼ ¿ª ³¿®µ<¹¿®»²ò Ê·¼ ¾§¹¹¿²¼»¬ ¿ª »´´»¼ó
²·²¹¿® º*´¶ °®·²½·°»®²¿ º*® ¾§¹¹¿²¼» ¿ª ¼· ¬®·¾«¬·±² ²<¬ »²´·¹¬ »´³¿®µ²¿¼ ´¿¹»² øíèêñïççë÷ò Ñ½µ ; °´¿ó
½»®·²¹»² ¿ª »´´»¼²·²¹¿® µ®<ª»® º*®´<¹¹²·²¹ ¬·´´ ¬;²¼ ¿ª ³¿®µ<¹¿®»²ò Ê¿ ¿ Û´»µ¬®· µ¿ ¿² *µ»® ±³ ²*¼ª<²ó
¼·¹¿ ¬·´´ ¬;²¼ º*® º¶<®®ª<®³»ó ±½¸ »´´»¼²·²¹¿®ò
Ë¬ ´<°° ¬·´´ ¬;²¼
Û¬¬ µ®¿º¬ª»®µ ¾»¸*ª»® »¬¬ ¬·´´ ¬;²¼ º*® «¬ ´<°° ¿ª ª<¨¬¸« ¹¿ »® · »²´·¹¸»¬ ³»¼ ´¿¹»² ±³ «¬ ´<°° ¸¿²¼»´
øêèíñîððì÷ò
Þ»¼*³²·²¹ ¿ª ®· µ»® · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ ¬®§½µ¾<®¿²¼» ¿²±®¼²·²¹¿®
Û²´·¹¬ ´¿¹»² ±³ ¬®§½µ¾<®¿²¼» ¿²±®¼²·²¹¿® øèêçñïççç÷ ¾*® ³¿² · »² °¿²²¿²´<¹¹²·²¹ ¹*®¿ »² ®· µ¾»¼*³ó
²·²¹ô ±³ ¼<® º·²² »² ;²¹°¿²²¿ ±³ ³; ¬» ®»¹· ¬®»®¿ ô ª¿® »ºº»µ¬ <® *ª»® ê ³»¹¿©¿¬¬ »´´»® »² ª¿®³ª¿¬ó
¬»²°¿²²¿ ±³ ³; ¬» ®»¹· ¬®»®¿ ±½¸ ª¿® »ºº»µ¬ <® *ª»® ïë ³»¹¿©¿¬¬ò ßª ®· µ¾»¼*³²·²¹»² ¾*® º®¿³¹;
®· ·¬«¿¬·±²»®²¿ · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ ¼®·º¬ ±½¸ ¬»µ²·µ ¿³¬ ¼» º*®¸;´´¿²¼»²ô ¼<® »² ±´§½µ¿ <® ³*¶´·¹ò Ë¬®»¼ó
²·²¹»² ¹» ¬·´´ Í<µ»®¸»¬ ¬»µ²·µ½»²¬®¿´»² øÌËÕÛÍ÷ò

ìñïí
î

×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ ÑÝØ ØJÎßÒÜÛ × ßÒÍÔËÌÒ×ÒÙ Ì×ÔÔ
ÞÛÜJÓÒ×ÒÙÍÐÎÑÙÎßÓÓÛÌ

Þ»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® µ«²¹¶±®¬ ïçòïïòîððéóïçòïîòîððé °; ¼» ±ºº·½·»´´¿ ¿² ´¿¹ ¬¿ª´±®²¿ · Ê¿ ¿
¬¿¼ ±½¸ Õ±® ¸±´³ µ±³³«² ±½¸ ¼» «¬±³ ¸¿® ¼»¬ ª¿®·¬ º®¿³´¿¹¬ ¬·´´ °; »»²¼» ª·¼ Ê¿ ¿ ¬¿¼ ¸«ª«¼ó
¾·¾´·±¬»µô Ê¿ ¿ ¬¿¼ ³·´¶*¾§®;ô Õ±® ¸±´³ µ±³³«² ¾·¾´·±¬»µ ¿³¬ ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§æ µ±²¬±®ò
Ð®±¹®¿³³»¬ ¸¿® ±½µ ; ª¿®·¬ º®¿³´¿¹¬ ¬·´´ °; »»²¼» °; ©»¾¾¿¼®» »² ©©©ò³·´¶±òº·ñ´ « â Ó·´¶*ª;®¼ â
Ó·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹ô ±½¸ µ«²¹*®»´ »² ¸¿® °«¾´·½»®¿¬ · ¬·¼²·²¹¿®²¿ Ð±¸¶¿´¿·²»² ±½¸ Ê¿ ¿¾´¿ó
¼»¬ò
Û¬¬ ·²º±®³¿¬·±² ó ±½¸ ¼· µ« ·±² ³*¬» ¹<´´¿²¼» °®±¶»µ¬»¬ ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹ ¸*´´ · Þ±¬²·ó
¿¸¿´´»² · Õ±® ¸±´³ îéòïïòîððéò
Ó¿² ¸¿® ¾»¹<®¬ «¬´;¬¿²¼»² *ª»® ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ º®;² J ¬»®¾±¬¬»² º*®¾«²¼ô Ê¿ ¿ ¬¿¼ô Õ±®ó
¸±´³ µ±³³«²ô Ê< ¬®¿ Ú·²´¿²¼ ´<² ¬§®»´ » ø ±½·¿´ó ±½¸ ¸<´ ±¿ª¼»´²·²¹»²÷ô º· µ»®·»²¸»¬»² ª·¼ J ó
¬»®¾±¬¬»² ÌÛó½»²¬®¿´ô Ê¿ ¿ ª<¹¼· ¬®·µ¬ô Ó« »·ª»®µ»¬ ¿³¬ Ú·²´¿²¼ ²¿¬«® µ§¼¼ º*®¾«²¼ J ¬»®¾±¬¬»²
¼· ¬®·µ¬ò
Õ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬»² ¸¿® »®¸;´´·¬ ¿³³¿²´¿¹¬ ë «¬´;¬¿²¼»²ô ¿³¬ ïð »² µ·´¼¿ ;¬ ·µ¬»® ª·¿ »² ¾´¿²µ»¬¬
±³ ¼»´¿¼» «¬ ª·¼ ·²º±®³¿¬·±² ³*¬»¬ò
í

ÍßÓÓßÒÚßÌÌÒ×ÒÙ ßÊ ËÌÔ[ÌßÒÜÛÒ ÑÝØ [Í×ÕÌÛÎ

Ó« »·ª»®µ»¬ µ±² ¬¿¬»®¿® · ·¬¬ «¬´;¬¿²¼» ¿¬¬ ³¿² · ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ °; »¬¬ ¿µ»²´·¹¬ <¬¬ ¸¿® ¬¿ó
¹·¬ ¼» º¿ ¬¿ º±®²´<³²·²¹¿®²¿ · ²<®¸»¬»² ¿ª °´¿²»®·²¹ ±³®;¼»¬ ª·´µ¿ <® º®»¼¿¼» ³»¼ ¸¶<´° ¿ª ´¿¹»² ±³
º±®²³·²²»² øîçëñïçêí÷ò Ó¿² µ<²²»® ·²¬» ¬·´´ ¿¬¬ ¼»¬ µ«´´» º·²²¿ ²;¹®¿ º±®²´<³²·²¹¿® °; ¶<´ª¿ °®±ó
¶»µ¬±³®;¼»¬ò
Ú·²´¿²¼ ²¿¬«® µ§¼¼ º*®¾«²¼ J ¬»®¾±¬¬»² ¼· ¬®·µ¬ ®º
Ü· ¬®·µ¬»¬ µ±² ¬¿¬»®¿® ¿¬¬ ¼»¬ <® º®;¹¿² ±³ »² ®·µ ±³º¿¬¬¿²¼» ·²®·µ¬²·²¹ ³±¬ *µ¿¼ ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ò
Ð®±¶»µ¬»² <® ¼±½µ º*®µ²·°°¿¼» ³»¼ °®±¾´»³ ±½¸ ´»¹· ´¿¬·ª¿ ³· º*®¸;´´¿²¼»²ò Ü»² «¾ ¬¿² ³< ·¹¿
;¬»®ª·²²·²¹»² ¿ª ¿ªº¿´´»¬ º*®ª»®µ´·¹¿ ·²¬» ¼; ¿´¬»®²¿¬·ª»¬ <® ¿¬¬ º*®¾®<²²·²¹»² µ¿ µ» °; »¬¬ »²µ»´¬
<¬¬ò Ú*®¾®<²²·²¹»² ´»¼»® ¸»´´»® ·²¬» ¬·´´ ³·² µ¿¬ ¿ªº¿´´ »º¬»® ±³ º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹¿®²¿ ¾*® º;
®;³¿¬»®·¿´ º*® ·² µ¿°¿½·¬»¬ò Ü· ¬®·µ¬»¬ º*®¸;´´»® ·¹ ³§½µ»¬ µ®·¬· µ ¬·´´ ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹»²ò
Ò<® ¼»¬ ¹<´´»® °®±¶»µ¬»¬ ª·¼ Í¬±®³± »² µ±² ¬¿¬»®¿® ³¿² ¾´ò¿ò º*´¶¿²¼»æ
ó °ò¹ò¿ò Í¬±®³± »² °®±¶»µ¬ µ«´´» ß´¸±´³»² Õ®¿º¬ ¾´· ¬ª«²¹»¬ ¿¬¬ *ª»®´;¬¿ »² ¼»´ ¿ª ¼» ¿ªº¿´´ º®¿µó
¬·±²»® ±³ µ¿ ¾®<²²¿ ô ª·´µ»¬ ·²¬» <® <²¼¿³;´ »²´·¹¬ò
ó × ¿´¬»®²¿¬·ª»² ¾*® ³¿² ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼» ³*¶´·¹¸»¬»®²¿ ¿¬¬ ¿²ª<²¼¿ ·¹ ¿ª »² ¾<¬¬®» ¬»µ²·µ <² »² ®± ¬ó
°¿²²¿²´<¹¹²·²¹ò ß´¬»®²¿¬·ª»² ¾*® ¹®¿² µ¿ ²±¹¹®¿²¬ò
ó Ó¿² ¾*® «¬®»¼¿ ±³ ¼»¬ <® ®»¿´· ¬· µ¬ ¿¬¬ º; ¾·±¹¿ ±³ ¬*¼¾®<² ´» · ¬·´´®<½µ´·¹¬ ¬±® ³<²¹¼ò Ü»¬ <®
·²¬» º*®²«º¬·¹¬ ¿¬¬ ¿²ª<²¼¿ ·¹ ¿ª º± ·´¿ ¾®<² ´»²ò
ó Ó<²¹¼»² ±½¸ µª¿´·¬»¬»² °; ¼»¬ ¿ªº¿´´ ±³ «°° ¬;® ª·¼ º*®¾®<²²·²¹»² ±½¸ ®»²·²¹»² ¿ª ®*µ¹¿ »® ³³ò
ß´¬»®²¿¬·ª»² º*® ´«¬¼»°±²»®·²¹»² ³§½µ»¬ ª·µ¬·¹¿ò
ó × °®¿µ¬·µ»² º·²² ¼»¬ ¾¿®¿ »¬¬ ¿´¬»®²¿¬·ª º*® °®±¶»µ¬»¬ò
ó ²<®¸»¬»² ¬·´´ Ò¿¬«®¿±³®;¼»¬ ±½¸ ®;ª¿¬¬»²¾¿ <²¹»®²¿ñÓ±´²¬®< µ»¬ · Ê¿ ¿ ±®±¿®
ó ¿²´<¹¹²·²¹»² ¾»´¿ ¬²·²¹ °; ´«º¬»² µ¿² ª¿®¿ ¾»¬§¼¿²¼»ô · §²²»®¸»¬ ¼·±¨·²óô º«®¿²ó ±½¸ µ´±®«¬ ´<°ó
°»²ò Ü» ¸*¹¿ ¼·±¨·²¸¿´¬»®²¿ · ¾´±¼ ±½¸ ³±¼»® ³¶*´µ · Ó»´´¿²»«®±°¿ ¾»®±® »²´·¹¬ ÉØÑ º®<³ ¬ °; ¿ªó
º¿´´ º*®¾®<²²·²¹ò Ú·²´¿²¼ ¸¿® ¬·´´ ª·¼¿®» ¸;´´·¬ ®<¬¬ ®»²¬ò
ó Ó¿² ¾*® ¹®¿² µ¿ ®· µ»² · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ ¼» ¬*®²·²¹ µ<² ´·¹¿ ¿²´<¹¹²·²¹¿®²¿ º*® ®»²·²¹ ¿ª ®*µ¹¿ó
»®ò
ó Ì®¿º·µ»² µ±³³»® ¿¬¬ *µ¿ ³»¼ *ª»® ïðð û ¶<³º*®¬ ³»¼ ¼¿¹ ´<¹»¬ô ¼»¬¬¿ ¾*® «¬®»¼¿
ó Ó¿² ¾*® º*® <µ®¿ ·¹ ¬·´´®<½µ´·¹¬ ª<´ ±³ ¿¬¬ ¼»¬ µ<´´ ±®¬»®¿¼» ¿ªº¿´´»¬ <® ¬·´´®<½µ´·¹¬ ®»²¬ò Ó¿² ¾*® «¬ó
®»¼¿ ¸«® ®»²¬ ±½¸ ¾®<²²¾¿®¬ ¿ªº¿´´ ³¿² ª»®µ´·¹»² <³²¿® °®±¼«½»®¿ò Õª¿´·¬»¬»² ¸± ¼»¬ ¾®<² ´» ±³

ëñïí
µ¿ º*®¾®<²²¿ º;® ·²¬» ¾´· ¿ªº¿´´ °®±¼«½»²¬»² ¿² ª¿®ò Ê·¼ ¾»¸±ª ¾*® ³¿² µ«²²¿ °®» »²¬»®¿ ¬·´´®<½µó
´·¹¿ °´¿²»® °; º*®¾»¸¿²¼´·²¹ò
ó Ó±¼»´´»®²¿ º*® ®*µ¹¿ »®²¿ ¾*® «¬¿®¾»¬¿ ³»¼ ¬·´´º*®´·¬´·¹¿ ³»¬±¼»®ô · §²²»®¸»¬ ¾*® «°° µ¿¬¬²·²¹¿®ó
²¿ ¿ª ²»¼º¿´´»¬ ª¿®¿ ¬·´´º*®´·¬´·¹¿ò
ó Ó¿² ¾*® °®» »²¬»®¿ ¬·´´º*®´·¬´·¹¿ ¹®¿² µ²·²¹ <¬¬ º*® ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª «¬ ´<°°»² · ²¿¬«®»²ò
ó Õ±² »µª»² »®²¿ º*® ¼»² ²«ª¿®¿²¼» ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² ¾*® ¹®¿² µ¿ ³»¼ <® µ·´¼ µ®·¬·µò Ñ°¿®¬· µ¬
±½¸ ¶<³´·µ¬ò
ó Ü; ´¿¹ ¬·º¬²·²¹»² ±½¸ ;¬»®ª·²²·²¹»² ¿ª ¿ªº¿´´ ¾´·® ¿´´¬ »ºº»µ¬·ª¿®» ¾*® ³¿² ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼» »ª»²¬«»´´¿
<²¼®·²¹¿® · ¿ªº¿´´ ³<²¹¼»®²¿ ¼; ¼»¬¬¿ <® »² ± <µ»®¸»¬ º¿µ¬±®ò

Ê¿ ¿ ¬¿¼ ñ Þ§¹¹²¿¼ ó ±½¸ ³·´¶*²<³²¼»²

Í¬¿¼»² µ±² ¬¿¬»®¿® · ·¬¬ «¬´;¬¿²¼» ¿¬¬ ³¿² · ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® °®» »²¬»®¿¬ ³·´¶*µ±² »µª»² ó
¾»¼*³²·²¹»² °; »¬¬ ®<¬¬ ; ±³º¿¬¬¿²¼» <¬¬ò × °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® ³¿² ¼±½µ ·²¬» ¸<²ª· ¿¬ ¬·´´ ¾»¸±ª»¬ ¿ª
<® µ·´¬ µ§¼¼ ¿ª Ó±´²¬®< µ»¬ ±³ º«²¹»®¿® ±³ ®;ª¿¬¬»²¾¿ <²¹ º*® Ê¿ ¿ ±½¸ ±³ <® ¾»´<¹»¬ îôë µ³
º®;² ¼»² °´¿²»®¿¼» ¿²´<¹¹²·²¹»²ò Ì·´´ ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¾*® ³¿² ¾·º±¹¿ »² ¾»¼*³²·²¹ ¿ª ¿²ó
´<¹¹²·²¹»² µ±² »µª»² »® º*® ª¿¬¬»²µª¿´·¬»¬»² · Ó±´²¬®< µ»¬ ¾;¼» ª·¼ ²±®³¿´ ¼®·º¬ ±½¸ ª·¼ ¬*®²·²¹ ó
·¬«¿¬·±²»®ò
Õ±® ¸±´³ µ±³³«² ñ Þ§¹¹²¿¼ ó ±½¸ ¬·´´ §² ²<³²¼»²

Ü» «¬®»¼²·²¹¿® ±³ «¬¿®¾»¬¿ °; ¾¿

¿ª °®±¹®¿³³»¬ µ¿² ¿²

ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹¿ ³»¼ ¬¿²µ» °; ³·´¶*²ò

Ê<¹º*®ª¿´¬²·²¹»² ñ Ê¿ ¿ ª<¹¼· ¬®·µ¬
Ê¿ ¿ ª<¹¼· ¬®·µ¬ ¸¿® ·²¹»²¬·²¹ ¿¬¬ ¿²³<®µ¿ °; ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§æ ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³ º*® »²»®¹·«¬ó
ª·²²·²¹ «® ¿ªº¿´´ò Ûº¬»® ª¿´»¬ ¿ª ¿´¬»®²¿¬·ª»¬ ®·µ ª<¹ è ±³º¿®¬ ª<¹»² · Í³»¼ ¾§ ª·´´ Ê¿ ¿ ª<¹¼· ¬®·µ¬ ¹»
«¬´;¬¿²¼» · µ»¼»¬ ¼; µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² «¬¿®¾»¬¿¬ ò
Í¿³³¿²´¿¹¬ ïð ³»¼¾±®¹¿®» º®¿³º*®¼» ·² ; ·µ¬ ±³ °®±¶»µ¬»¬ ¹»²±³ ¿¬¬ ¿²ª<²¼¿ ·¹ ¿ª ¼»² ¾´¿²ó
µ»¬¬ ±³ ¼»´¿¼» «¬ ª·¼ ·²º±®³¿¬·±² ³*¬»¬ò
·µ¬ ï ø·²´<³²¿¼ íðòïïòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ ±³ ®»µ®»¿¬·±² ó ±½¸ «¬º´§µ¬ ±³®;¼»ò Þ±® ·²¬»
²<®¿ ±³®;¼»¬ò Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · ïè º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · î º¿´´ò ßª ¼» ²»¹¿ó
¬·ª¿ º¿´´»² <® ïí ª·µ¬·¹¿ô ì ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ±½¸ ï ø°;ª»®µ¿² °; ¬¿¼»² ñµ±³³«²»² ·³¿¹»÷ ·²¬» ¿´´ ª·µó
¬·¹ò Ü» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² ø²<®·²¹ ´·ªô
»´ <¬¬²·²¹÷ ¿² ª¿®¿ ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ò Ü»¬ <® °± ·¬·ª¬ ¿¬¬ ³¿²
°¿®¿® °; *ª®·¹¬ ¾®<² ´»ô ³»² ²»¹¿¬·ª¬ ¿¬¬ «¬ ´<°°»² · ´«º¬»² º*® <³®¿® ´«º¬»² µª¿´·¬»¬ ¾;¼» ª·¿ ¿²´<¹¹ó
²·²¹»² ±½¸ ¼»² *µ¿²¼» ¬®¿º·µ»²ò
Ú´±®¿ ±½¸ º¿«²¿ º;® ·²¬» º*® <³®¿ °; ¹®«²¼ ¿ª °®±¶»µ¬»¬ò ß µ¼»°±²»®·²¹»² ³; ¬» µ´¿®´<¹¹¿ º*®» »¬¬
·²ª» ¬»®·²¹ ¾» ´«¬ ¬¿ ò Ê¿¬¬»²µª¿´·¬»¬»² · Ú·²²¾<½µ»² ³; ¬» º*´¶¿ «°°ô · ¼¿¹ º·²² ¼»¬ ª<´ ·²¹»² µ±²ó
¬®±´´ *ª»® ¼»¬ ±³ ®·²²»® «¬ · ¾<½µ»²ò
·µ¬ î ø·²´<³²¿¼ ìòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ª<´ ¬·´´ ±³®;¼»¬ò Þ±® ·²¬» ²<®¿ ±³®;¼»¬ò Î*® ·¹ °; ±³®;¼»¬ ;®´·ó
¹»² °ò¹ò¿ò ·¬¬ ¿®¾»¬»ò Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · è º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · í º¿´´ò ßª ¼»
²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² <® ï ª·µ¬·¹¬ ø§¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬¬»²÷ô í ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø¬®¿º·µô º®·´«º¬ ´·ªô ´«º¬µª¿´·¬»¬÷ ±½¸

êñïí
í ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ ø´¿²¼ µ¿°ô ´«µ¬ ±½¸ ¾«´´»®÷ò ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² ¿² ;¹ ï ª¿®¿ ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¬ ø ¬¿ó
¼»² ñµ±³³«²»² ·³¿¹»÷ ±½¸ î ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ ø
»´ <¬¬²·²¹ô µ±³³«²¿´ »µ±²±³·÷ò Þ»¼*³²·²¹¿®²¿
¸¿® ¹¶±®¬ «°° ¹»²±³ ¿¬¬ ®»´¿¬»®¿ µ±² »µª»² »®²¿ ¬·´´ ²¿¬«®¬·´´ ¬;²¼»¬ò Ñ³®;¼»¬ ´<³°¿® ·¹ «¬±³±®¼»²¬ó
´·¹¬ º*® ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹ ±½¸ · °®·²½·° <® ¿´´¿ *ª®·¹¿ ±³®;¼»² <³®» ´<³°¿¼»ò Ìò»¨ò Í¬±®³± »² ·²ª»®ó
µ¿² °; §¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬¬²»² <® øº*® ¬; ÷ ²»¹¿¬·ª ¶<³º*®¬ ³»¼ »² µ±¹ · ²¿¬«®¬·´´ ¬;²¼ô ³»² °± ·¬·ª ±³
³¿² ¶<³º*® ³»¼ »² ¿ª ¬¶<´°²·²¹ °´¿¬ ò
Ð± ·¬·ª¬ <® ¿¬¬ ¿ªº¿´´»¬ · ¬*®®» «¬ ¬®<½µ²·²¹ ¹;® ¬·´´ ²§¬¬±¿²ª<²¼²·²¹ò Ó·²¼®» ¾»¸±ª ¿ª ¿ª ¬¶<´°²·²¹ ó
°´¿¬ ´»¼»® ¬·´´ ³·²¼®» ¿ªº¿´´ µ¿¬¬ò Ú*®¸±°°²·²¹ ª· «¬¾§¹¹¼ º¶<®®ª<®³» · Ê¿ ¿®»¹·±²»²ò Ð± ·¬·ª ·³¿¹»
º*® ®»¹·±²»²ò Û¬¬ ¾<¬¬®» ¿´¬»®²¿¬·ª º*® ¸¿²¬»®·²¹ ¿ª ¿ªº¿´´»¬ <² ¼»°±²·ô <ª»² ³·´¶*³< ·¹¬ò
Í¿µ»® ±³ ¾*® ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼»æ
ó ¿¬¬ ³¿¬»®·¿´¿²ª<²¼²·²¹»² ·²¬» ³·² µ¿®
ó ¿¬¬ ³¿² ¾»³*¼¿® ·¹ ±³ ¿¬¬ ¿µ´·¹¬ ¾» ª¿®¿ º±´µ ±®± ±½¸ º*®µ´¿®¿ ª¿¼ ¼»¬ ®*® ·¹ ±³ò Ü»¬ «°° ¬;® ´<¬¬
³· º*® ¬;²¼ ²<® º±´µ ·²¬» ª»¬ «¬¿² ¾¿®¿ ¬®±®ò
ó ¹*® ¹<®²¿ »² »²µ»´ «¬®<µ²·²¹ ¿ª ³·´¶*¿ °»µ¬»®²¿ º®;² ¬®¿º·µ»²ô ¶<³º*® ²«´<¹»¬ ³»¼ ¼»¬ µ±³³¿²¼»ô
¿³¬ ¸«® ¬±® ¿²¼»´ ¿ªº¿´´ ¬®¿² °±®¬»² ¸¿® · ¼»² ¬±¬¿´¿ ¬®¿º·µ»² · ±³®;¼»¬ò
ó º*® ¹»³»²» ³¿² µ¿² ¬ò»¨ò ïðóê ª¿®¿ ª;®¬ ¿¬¬ º*® ¬;ò Ó¿² µ¿² ¸»´´®» µ®·ª¿ »² ³·´¶±²¼»´ »´´»® ïñï ððð
ðððò

·µ¬ í ø·²´<³²¿¼ ëòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ ª»¬ ª¿® ±³®;¼»¬ <®ô ³»² µ<²²»® ·²¬» ¬·´´ ¼»¬ ²<®³¿®»ò Þ±® ·²¬» · ²<®¸»¬»²
¿ª ±³®;¼»¬ò Î*® ·¹ °; ±³®;¼»¬ ª¿®¶» ³;²¿¼ · ®»µ®»¿¬·±² §º¬»ò Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <®
²»¹¿¬·ª · ð º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · î º¿´´ ø´¿²¼ µ¿°ô ·²ª»®µ¿² °; ¿²ª<²¼²·²¹ ¿ª ±³®;¼»¬÷ò Ê·µ¬·¹¿ <® µ±² »ó
µª»² »®²¿ º*® ´«µ¬ô §¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬¬»²ô <µ»®¸»¬ô ²»¼ µ®<°²·²¹ô ´«º¬µª¿´·¬»¬ô ¾«´´»®ô
»´ <¬¬²·²¹ô
º´±®¿ ±½¸ º¿«²¿ ¿³¬ ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² µ± ¬²¿¼»®ò Þ»¬§¼»´ »² ¿ª ¼» *ª®·¹¿ µ±² »µª»² »®²¿ <® ª;®¿
¿¬¬ ¾»¼*³¿ò
·µ¬ ì ø·²´<³²¿¼ ëòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ ª»¬ ª¿® ±³®;¼»¬ <®ô ³»² µ<²²»® ·²¬» ¬·´´ ¼»¬ ²<®³¿®»ò ß²ª<²¼»® ·²¬» ±³ó
®;¼»¬ º*® ¿²²¿¬ <² ¿¬¬ º*®¿ ¿ªº¿´´ ¬·´´ò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · ïí º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · é º¿´´ò ßª ¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² ª¿® ð
ª·µ¬·¹¿ô é ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø¬®¿º·µô º®·´«º¬ ´·ªô <µ»®¸»¬ô ´«º¬µª¿´·¬»¬ô º;¹»´¾» ¬;²¼ô º´±®¿ ±½¸ º¿«²¿ô ¿ªó
º¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² µ± ¬²¿¼»®÷ ±½¸ ê ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ ø´¿²¼ µ¿°ô ´«µ¬ô ¾±»²¼»ô §¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬¬»²ô ¾«´ó
´»®ô º¿ ¬·¹¸»¬»® ª<®¼»÷ò ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² øé÷ ¿² ;¹ ë ª¿®¿ ª·µ¬·¹¿ ø²»¼ µ®<°²·²¹ô ²<®·²¹ ´·ªô
ó
»´ <¬¬²·²¹ô µ±³³«²¿´ »µ±²±³·ô ¬¿¼»² ñµ±³³«²»² ·³¿¹»÷ ±½¸ î ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø·²ª»®µ¿² °; ¿²ó
ª<²¼²·²¹ ¿ª ±³®;¼»¬ô ¿®¾»¬»÷ò
Û² °± ·¬·ª ·²ª»®µ¿² <® ¿¬¬ ³¿² º;® »¬¬ ³·² µ¿¬ ¾»®±»²¼» ¿ª º± ·´¬ ¾®<² ´»ò
Ó¿² ¾*® ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼» ®*µ¹¿ »®²¿ ·²²»¸;´´ô »º¬»® ±³ ¼» <® ¼» »²¼¿ ±³ µ¿² °®·¼¿ ·¹ ±µ±²¬®±´´»®¿¬ò
·µ¬ ë ø·²´<³²¿¼ ëòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ò Þ±® ·²¬» · ²<®¸»¬»² ¿ª ±³®;¼»¬ò Î*® ·¹ ·¾´¿²¼
°; ±³®;¼»¬ · ¿³¾¿²¼ ³»¼ ¿®¾»¬»¬ô ¿®¾»¬ ®» ±® ±½¸ ¹*® «¬º´§µ¬»® · ²<®¸»¬»² ¿ª ±³®;¼»¬ò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · è º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · é º¿´´ ¿³¬ ë º¿´´ ³·¬¬»³»´´¿² ¼» ó
¿ò ßª ¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² ª¿® ï ª·µ¬·¹¬ ø°;ª»®µ¿² °; º´±®¿ ±½¸ º¿«²¿÷ô ì ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø´«µ¬ô ¬®¿º·µô º®·ó
´«º¬ ´·ªô ¾«´´»®÷ ±½¸ ï ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¬ ø¾±»²¼»÷ò ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² <® í ª·µ¬·¹¿ ø²»¼ µ®<°²·²¹ô
ó

éñïí
»´ <¬¬²·²¹ô ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² µ± ¬²¿¼»®÷ô í ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø¿®¾»¬»ô º¿ ¬·¹¸»¬»® ª<®¼»ô ¬¿ó
¼»² ñµ±³³«²»² ·³¿¹»÷ ±½¸ ð ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ò
Ü»¬ <® °± ·¬·ª¬ ¿¬¬ ³¿² µ¿² ;¬»®ª·²²¿ ¿´´¬ ³»®¿ ¿ªº¿´´ ±½¸ ¿¬¬ ³·²¼®» ¿ªº¿´´ °´¿½»®¿ °; ¿ª ¬¶<´°²·²¹ ó
°´¿¬ »²ò Ð;ª»®µ¿® ¿ª¹·º¬»®²¿ ±³ ¬¿ º*® ¿ªº¿´´»¬ò
Ó¿² ¾*® ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼» ¿¬¬ ¿²´<¹¹²·²¹»² ´·¹¹»® ¹¿² µ¿ ²<®¿ »¬¬ ±³®;¼» ±³ ¸*® ¬·´´ ²<¬ª»®µ»¬ Ò¿¬«®¿
îðððò Ø«® °;ª»®µ¿® ¿²´<¹¹²·²¹»² ¼»¬¬¿ µ§¼¼ ±³®;¼»á

·µ¬ ê ø·²´<³²¿¼ éòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ò Î*® ·¹ °; ±³®;¼»¬ ª¿®¶» ³;²¿¼ ³»¼ µ·¼±® ±½¸
°; °®±³»²¿¼»®ô °; «¬º´§µ¬»® ±½¸ ¹*® ²¿¬«®±¾ »®ª¿¬·±²»®ò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · í º¿´´ ø´¿²¼ µ¿°ô ²»¼ µ®<°²·²¹ ±½¸ ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹ó
»² µ± ¬²¿¼»®÷ ±½¸ °± ·¬·ª · ï º¿´´ øµ±³³«²»² ·³¿¹»÷ò
Ê·µ¬·¹¿ <® µ±² »µª»² »®²¿ º*® ¿²ª<²¼²·²¹»² ¿ª ±³®;¼»¬ ±½¸ ´«µ¬»²ô º®·´«º¬ ´·ª»¬ô ´«º¬µª¿´·¬»¬»²ô º;¹»´ó
¾» ¬;²¼»¬ô º¿ ¬·¹¸»¬»® ª<®¼»ô ²<®·²¹ ´·ª»¬ô º´±®¿ ±½¸ º¿«²¿ò Ù¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ <® µ±² »µª»² »®²¿ º*® ¾±ó
»²¼»¬ô §¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬¬»² ±½¸ ¾«´´»®ò Õ±² »µª»² »®²¿ º*® ¬®¿º·µ ±½¸ <µ»®¸»¬ <® ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ò
Íª;®¬ ¿¬¬ ¾»¼*³¿ µ±² »µª»² »®²¿ º*® ¿®¾»¬»ô
»´ <¬¬²·²¹ ±½¸ ¼»² µ±³³«²¿´¿ »µ±²±³·²ò
ß² »® ¿¬¬ ;¬»®ª·²²·²¹ ´*²¿® ·¹ô ±³ ³¿² ²±¹¹®¿²¬ «²¼»® *µ»® µ±² »µª»² »®²¿ °; º*®¸¿²¼ò Í»® ·²¹¿
²»¹¿¬·ª¿ µ±² »µª»² »® ¿ª °®±¶»µ¬»¬ò Ô«µ¬óô ¼¿³³ó ±½¸ ¾«´´»®º®;¹±® <® ;¼¿²¿ ¿µ»® ±³ °´¿²»² ·²¬»
º;® <²¼®¿ò øÌ±®¼» ¿ª » º*® <³®¿÷ò

·µ¬ é ø·²´<³²¿¼ ïïòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ò Î*® ·¹ °; ±³®;¼»¬ ;®´·¹»² ³»¼ µ·¼±® ±½¸ °;
°®±³»²¿¼»®ô · ®»µ®»¿¬·±² §º¬»ò Ð; ª·²¬»®² · µ±¹»²ò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · è º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · ïï º¿´´ò ßª ¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² <® ë
ª·µ¬·¹¿ øµ±² »µª»² »® º*® ´«µ¬ô ¬®¿º·µô ²»¼ µ®<°²·²¹ô ´«º¬µª¿´·¬»¬ô ¾«´´»®÷ô î ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø§¬ó ±½¸
¹®«²¼ª¿¬¬»² ¿³¬ º¿ ¬·¹¸»¬»® ª<®¼»÷ò ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² <® í ª·µ¬·¹¿ ø <µ»®¸»¬ô º;¹»´¾» ¬;²¼ô
»´ó
<¬¬²·²¹÷ ±½¸ è ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø´¿²¼ µ¿°ô ¿²ª<²¼²·²¹ ¿ª ±³®;¼»¬ô ¾±»²¼»ô º®·´«º¬ ´·ªô ²<®·²¹ ´·ªô
µ±³³«²¿´ »µ±²±³·ô µ±³³«²»² ·³¿¹»ô ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² µ± ¬²¿¼»®÷ò
Ð± ·¬·ª¬ <® ¿¬¬ ¼»¬ ±¾»¸¿²¼´¿¼» ¿ªº¿´´»¬ ³<²¹¼ ³·² µ¿® ±½¸ ¿¬¬ ³¿² µ¿² «¬ª·²²¿ »²»®¹· «® ¿ªº¿´´»¬ò
Ð´¿²»² º;® ·²¬» <²¼®¿ ¾»º·²¬´·¹¿ ®»µ®»¿¬·±² ±³®;¼»²ò
Ó¿² ¾*® ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼»
ó ¿¬¬ ¬®¿º·µ³<²¹¼»² *µ¿®å ±³º¿®¬ ª<¹»² · Í³»¼ ¾§ ¾±®¼» ª¿®¿ µ´¿® ²<® º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹»² <®
º<®¼·¹ò

·µ¬ è ø·²´<³²¿¼ ïîòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ò Î*® ·¹ ª¿®¶» ³;²¿¼ °; ±³®;¼»¬ · ®»µ®»¿¬·±² ó
§º¬» ±½¸ ¿²ª<²¼»® ±³®;¼»¬ ±³ ®;¹®¿²²» °¹¿ò µ±¹¾®«µò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · ïç º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · ï º¿´´ øµ±³³«²¿´ »µ±²±³·÷ò ßª
¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² <® è ª·µ¬·¹¿ øµ±² »µª»² »® º*® ´«µ¬ô ¾±»²¼»ô §¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬¬»²ô º®·´«º¬ ´·ªô <µ»®ó

èñïí
¸»¬ô ²»¼ µ®<°²·²¹ô ´«º¬µª¿´·¬»¬ô º´±®¿ ±½¸ º¿«²¿÷ô ë ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø´¿²¼ µ¿°ô ¬®¿º·µô º;¹»´¾» ¬;²¼ô ²<®ó
·²¹ ´·ªô µ±³³«²»² ·³¿¹»÷ ±½¸ î ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ ø¿®¾»¬»ô º¿ ¬·¹¸»¬»® ª<®¼»÷ò Ü»² »²¼¿ °± ·¬·ª¿ µ±²ó
»µª»² »² øµ±³³«²¿´ »µ±²±³·÷ <® ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹ò
Ð± ·¬·ª¬ <® ¿¬¬ ¿ªº¿´´ ¾»®¹»² µ±³³»® ¿¬¬ ³·² µ¿ ¶<³º*®¬ ³»¼ ¼¿¹ ´<¹»¬ò
Ò»¹¿¬·ª¬ <® ¿¬¬
ó ¼»¬ µ±³³»® ¿´´¬ ³»® º*®±®»²·²¹¿® · ¼»² »¹²¿ ´·ª ³·´¶*² · º±®³ ¿ª ®*µ ±½¸ »ª»²¬«»´´¿ ¹·º¬¹¿ »®
ó ³¿² µ¿² ·²¬» ´<²¹®» ¹; «¬ · ¼»² »¹²¿ µ±¹»² º*® ¿¬¬ ²¶«¬¿ ¿ª ²¿¬«®»²ô · §²²»®¸»¬ ²<® ¼»¬ <® ª¿®³¬ ¾·´ó
¼¿ »² ±¾»¸¿¹´·¹ ¬¿²µ · µ±¹»²
ó ¬·¼·¹¿®» µ«²¼» ª· °´±½µ¿ ¾<® · »¹»² µ±¹ô ²« µ±³³»® °´±½µ¿²¼»¬ ·²¬» °; º®;¹¿ °¹¿ò ´«µ¬»² °; ±³®;¼»¬
ø<® ¼»¬ »² <µ»®¬ ¿¬¬ <¬¿ ¾<®»²÷
Ò¿¬«®»² º;® ·²¬» <²¼®¿ °¹¿ò °´¿²»²ô ¸·¬ ¸*® ±½µ ; µª¿´·¬»¬»² °; ·²¿²¼²·²¹ ´«º¬»²ô ¼®·½µ ª¿¬¬»²ò
Ó¿² ¾*® ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼» ¿¬¬ ¼»¬ µ±³³»® ±¬ º®;² º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹»² ¬·´´ ¿³³¿² ³»¼ ®*µ¹¿ »®ó
²¿ô <ª»² ±³ ¼»² ¸¿® »² ¿ µ¿ª µ·´¶¿®»ò Ò<® ´«º¬ ¬®*³³»² ¹;® ²±®®«¬ ®·µ¬¿ ¼»² ³±¬ Ó±´²¬®< µ»¬ô ª·´µ»¬
¬¿¼»² ª¿¬¬»²º*® *®¶²·²¹ <® ¸»´¬ ¾»®±»²¼» ¿ªò Õ´¿®¿® Ê¿ ¿ ¬¿¼ ®»²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹ ¿ª ¼»²²¿ ¬·´´<¹¹ ó
¾»´¿ ¬²·²¹ò Ø«® µ»® ®»²·²¹»² ¿ª º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹»² ª¿®¶» ª»½µ¿á Ø«® º*®º¿® ³¿² ²<® ¿²´<¹¹ó
²·²¹»² <® «²¼»® »®ª·½» ø ¬;® ¬·´´¿÷á
Û² º*®¾®<²²·²¹ ¿²´<¹¹²·²¹ <® <µ»®¬ ³±¼»®²ô ³»² ·²¬» ;¸<® ²<®¿ ¾»¾§¹¹»´ »²ô <ª»² ±³ ³¿² ¸¿® »²
³±¬ ª¿®¿²¼» ¿²´<¹¹²·²¹ ³·¬¬ · ¾§² · Íª»®·¹»ô ¾»¬§¼»® ¼»¬¬¿ ·²¬» ¿¬¬ ´* ²·²¹»² <® ®<¬¬ò Íª»² µ¿®²¿ ¸¿®
±½µ ; ¬·¼·¹¿®» ¹¶±®¬ ³;²¹¿ º»´ô ª· µ¿ ·²¬» ¸<®³¿ ¼»³ÿ
·µ¬ ç ø·²´<³²¿¼ ïçòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ò Î*® ·¹ °; ±³®;¼»¬ ;®´·¹»² · ®»µ®»¿¬·±² §º¬»
¿³¬ ±³ µ±¹ <¹¿®»ò Þ±® · ²<®¸»¬»² øÙ»®¾§÷ò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · ð º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · ïî º¿´´ò ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² ª¿®
ïë ª·µ¬·¹¿ ±½¸ ì ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ò
Ð± ·¬·ª¬ <® ¿¬¬ º*®¾®<²²·²¹ ¿ª ±°±® ±½¸ ¿ªº¿´´ <® ¼»¬ ¾< ¬¿ ¿´¬»®²¿¬·ª»¬ò
Ò»¹¿¬·ª¬ <® ´«º¬º*®±®»²·²¹¿®ò

·µ¬ ïð ø·²´<³²¿¼ ïçòïîòîððé÷
Ü»² ±³ º®¿³º*®¬ ¼»²²¿ ; ·µ¬ µ<²²»® ¬·´´ ±³®;¼»¬ ª<´ò ß®¾»¬ ª<¹»² ¹;® º*®¾· ±³®;¼»¬ ª¿®¶» ª»½µ¿ô ±½¸
®*® ·¹ ³»¼ µ·¼±® ±½¸ °; °®±³»²¿¼»® °; ±³®;¼»¬ ª¿®¶» ³;²¿¼ô «¬*ª¿® º®·´«º¬ ´·ª ±½¸ ¹*® ²¿¬«®±¾ »®ó
ª¿¬·±²»® ø· ¿³¾¿²¼ ³»¼ ¶¿µ¬÷ò
Ø¿® ³<®µ¬ «¬ ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ °;ª»®µ¿² <® ²»¹¿¬·ª · ïî º¿´´ ±½¸ °± ·¬·ª · ê º¿´´ò ßª ¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² <® î
ª·µ¬·¹¿ øµ±² »µª»² »® º*® º;¹»´¾» ¬;²¼ ¿³¬ º´±®¿ ±½¸ º¿«²¿÷ô é ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¿ ø´«µ¬ô §¬ó ±½¸ ¹®«²¼ª¿¬ó
¬»²ô ¬®¿º·µô º®·´«º¬ ´·ªô ²»¼ µ®<°²·²¹ô ¾«´´»®ô ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² µ± ¬²¿¼»®÷ò ßª ¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² <®
º¿ ¬·¹¸»¬»® ª<®¼» ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ò ßª ¼» ²»¹¿¬·ª¿ º¿´´»² <® ¾±»²¼»¬ ª;®¬ ¿¬¬ ¾»¼*³¿ò
ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² <® ï ª·µ¬·¹¬ øµ±³³«²»² ·³¿¹»÷ ±½¸ ï ¹¿² µ¿ ª·µ¬·¹¬ ø
»´ <¬¬²·²¹÷ò ßª ¼» °±ó
·¬·ª¿ º¿´´»² <® µ±² »µª»² »®²¿ º*® ´¿²¼ µ¿°»¬ô ¿²ª<²¼²·²¹»² ¿ª ±³®;¼»¬ô <µ»®¸»¬»²ô º¿ ¬·¹¸»¬»®
ª<®¼» ±½¸ ¼»² µ±³³«²¿´¿ »µ±²±³·² ·²¬» ¿´´ ª·µ¬·¹¿ò ßª ¼» °± ·¬·ª¿ º¿´´»² <® ²<®·²¹ ´·ª»¬ ª;®¬ ¿¬¬
¾»¼*³¿ò
Ð± ·¬·ª¬ <® ¿¬¬ ´«µ¬±´<¹»²¸»¬»®²¿ ³·² µ¿®ô ´·µ ±³ ¾»¸±ª»¬ ¿ª ¿ª ¬¶<´°²·²¹ °´¿¬ »®ò
Ò»¹¿¬·ª¬ <® ¿¬¬ °®±¶»µ¬»¬ ³·² µ¿® µ¿¼»¼¶«®»² ¿²¬¿´ °; ±³®;¼»¬å µ®;µ¿ô ®<ªô ¬ª<¬¬¾¶*®²ò

çñïí
Ð´¿²»² º;® ·²¬» º*®<²¼®¿ ª·´¬ª;®¼»² °; ±³®;¼»¬ò
Ó¿² ¾*® ¬¿ · ¾»¿µ¬¿²¼» ¿¬¬ ¾§¹¹²¿¼»² ¾±®¼» ¿²°¿
µ±³³»® ¿¬¬ ¾´· ¸*¹ò

ì

¬·´´ ´¿²¼ µ¿°»¬ øáñ±µ´¿®¬ ±®¼÷ô »º¬»® ±³ ¼»²

ÕÑÒÌßÕÌÓÇÒÜ×ÙØÛÌÛÒÍ ËÌÔ[ÌßÒÜÛ

Ê·¼ «¬¿®¾»¬¿²¼»¬ ¿ª «¬®»¼²·²¹¿® ±½¸ µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ¾±®¼» ³¿² «¬*ª»® ª¿¼ ±³ ¿¹¬ · ¾»ó
¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ±½µ ; º< ¬¿ «°°³<®µ ¿³¸»¬»² ª·¼ º*´¶¿²¼» ¿µ»®ò
Þ» µ®·ª²·²¹ ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ±½¸ ¿´¬»®²¿¬·ª ±³ µ¿ ¾»¼*³¿

× ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® ³¿² °®» »²¬»®¿¬ «°°¹·º¬»® ±³ °®±¶»µ¬»¬ô ¼»
´<¹»¬ ¿³¬ ¿´¬»®²¿¬·ª»²ò

§º¬»ô °´¿²»®·²¹ µ»¼»¬ô

Ò±´´¿´¬»®²¿¬·ª»¬å Ð®±¶»µ¬»¬ ¹»²±³º*® ·²¬»ô ¼ª ò ¼»¬ µò ðó¿´¬»®²¿¬·ª»¬ò × °®±¹®¿³³»¬ µ±² ¬¿¬»®¿ ¿¬¬ þ·
¼»¬ ¿´¬»®²¿¬·ª»¬ ¼»°±²»®¿ ¼»¬ ¾®<²²¾¿®¿ ¿ªº¿´´»¬ ¬·´´ »² ¾*®¶¿² °; ¿ª ¬¶<´°²·²¹ °´¿¬ »²ô ³»² »º¬»® »²
ª· ¬·¼ ¬®¿² °±®¬»®¿ ¼»² ¾®<²²¾¿®¿ º®¿µ¬·±²»² ¬·´´ ²;¹±² ¿²²¿² ¿µ¬*® ¿²´<¹¹²·²¹ º*® »²»®¹·°®±ó
¼«µ¬·±²þò Ò<® ³¿² ¬¿® · ¾»¿µ¬¿²¼» ¼»² ·²¬»² ·ª¿ ¼· µ« ·±²»² ±³ º*® · Ú·²´¿²¼ ±³ »²»®¹·«¬ª·²²·²¹
«® ¿ªº¿´´ ¬±®¼» ¼»¬ º·²²¿ ³;²¹¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ <¬¬ ±³ «¬ª»½µ´·²¹»² µ¿² ¹; ¹<´´¿²¼» ²±´´¿´¬»®²¿¬·ª»¬ô
±½¸ ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª ¼» ¿ · ¿³¾¿²¼ ³»¼ ¼»¬¬¿ ÓÕÞóº*®º¿®¿²¼» ¬±®¼» ·²¬» ª¿®¿ ³*¶´·¹¬ò
Ð®±¶»µ¬¿´¬»®²¿¬·ªæ × °®±¹®¿³³»¬ «²¼»® *µ ¬ª; ¿´¬»®²¿¬·ª º*® ¿ªº¿´´ ³<²¹¼»² ±³ ¬¿ »³±¬ô »¬¬ ¬*®®»
°; ïëð ððð ¬±² · ;®»¬ ±½¸ »¬¬ ³·²¼®» °; ïîð ððð ¬±² · ;®»¬ò Ó<²¹¼»®²¿ «¬¹*® ¿ª ¼» *ª®» ±½¸ ²»¼®»
¹®<² »®²¿ º*® ¿ªº¿´´ ³<²¹¼»² ±³ ¼» ¼»´¬¿¹¿²¼» ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹ ¾±´¿¹»² «°° µ¿¬¬¿¬ò
Ó¿² µ±² ¬¿¬»®¿® ¿¬¬ ¼»² ´«¬´·¹¿ ³<²¹¼»² ¿ªº¿´´ ¾±´¿¹ ±³ °®±¼«½»®¿® ¾®<²²¾¿®¬ ¿ªº¿´´ ±½¸ ª·´µ¿
¼» ¿ ¾±´¿¹ <® µ´¿®´<¹¹ »²¿®»ò Ù»²±³ ¿¬¬ ¾»¹®<² ¿ ¾»¼*³²·²¹»² °; ¼»¬ <¬¬ ±³ ±ª¿² ¾» µ®·ª·¬
<¬¬ »² *ª®» ¹®<² º*® ¼»² ¿ªº¿´´ ³<²¹¼ ±³ µ¿² ¾»¸¿²¼´¿ °; ¿²´<¹¹²·²¹»²ò Ñ³ ³¿² »²¿®» µ«´´»
ª·´¶¿ ¾®<²²¿ ³»® <² ¼»² ³<²¹¼ ±³ ²« ¿²¹·ª·¬ ±³ *ª®» ¹®<² ô ¾*® ³¿² ¹*®¿ »² ²§ ÓÕÞó
«¬®»¼²·²¹ · »²´·¹¸»¬ ³»¼ y ì · ÓÕÞó´¿¹»²æ þÞ»¼*³²·²¹ º*®º¿®¿²¼»¬ ¬·´´<³°¿ ª·¼¿®» · »² µ·´¼¿ º¿´´
²<® »¬¬ °®±¶»µ¬ »´´»® »² ª< »²¬´·¹ <²¼®·²¹ ¿ª »¬¬ ®»¼¿² ¹»²±³º*®¬ °®±¶»µ¬ ¿²²±´·µ¬ º*®¿²´»¼»® ¾»¬§ó
¼¿²¼» µ¿¼´·¹¿ ³·´¶*µ±² »µª»² »® ±³ô <ª»² ³»¼ ¼» ¿³³¿²¬¿¹²¿ µ±² »µª»² »®²¿ ¿ª ±´·µ¿ °®±¶»µ¬ô
¬·´´ ·² ²¿¬«® ±½¸ ±³º¿¬¬²·²¹ µ¿² ¶<³º*®¿ ³»¼ µ±² »µª»² »®²¿ ¿ª °®±¶»µ¬ ±³ ¿ª · ï ³±³òþ
Ð; µ¿®¬¿² · ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® ³¿² °®» »²¬»®¿¬ ¬ª; ¿´¬»®²¿¬·ª¿ °´¿¬ »® º*® °´¿½»®·²¹»² ¿ª
¿²´<¹¹²·²¹»²ò Ü» ¿ <® ±³®;¼»² ±³ *ª»®´¿°°¿® ª¿®¿²¼®¿ò × °®¿µ¬·µ»² <® ¿´¬»®²¿¬·ª»² º*® ¹»²±³º*ó
®¿²¼»¬ ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ; ²<®¿ ª¿®¿²¼®¿ ¿¬¬ ¼»¬ ·²¬» <® ´<¬¬ ¿¬¬ «°°º¿¬¬¿ ¼»³ ±³ ª»®µ´·¹¿ ¿´¬»®²¿¬·ª ¬·´´
ª¿®¿²¼®¿ô «¬¿² ¼»¬ <® º®;¹¿² ±³ ±´·µ¿ ª¿®·¿²¬»® ¿ª ¿³³¿ ¿´¬»®²¿¬·ªò
Ð®±¹®¿³³»¬ ·²²»¸;´´»® ¬·´´®<½µ´·¹¿ «°°¹·º¬»® ±³ ¼» °´¿²»®ô ¬·´´ ¬;²¼ ±½¸ ¼<®³»¼ ¶<³º*®¾¿®¿ ¾» ´«¬
±³ °®±¶»µ¬»¬ µ®<ª»®ò Þ»¸±ª»¬ ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ±½¸ ¼» ³;´ ¸¿® ³±¬·ª»®¿¬ °; »¬¬ º*® ¬;»´·¹¬ <¬¬ò
Ð´¿½»®·²¹»² ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ±½¸ ¾»¸±ª»¬ ¿ª ³¿®µ¿²ª<²¼²·²¹ ¸¿® °®» »²¬»®¿¬ °; »¬¬ <²¼¿³;´ »²´·¹¬ <¬¬
±½¸ ¹»²±³º*®¿²¼»¬ ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ¬;® ·²¬» · ¬®·¼ ³»¼ °´¿²´<¹¹²·²¹»² °; ±³®;¼»¬ò Þ»¸±ª»¬ ¿ª ¿¬¬ «¬¿®ó
¾»¬¿ »² ¼»¬¿´¶°´¿² ¾*® ¼±½µ «¬®»¼¿ ò
Ð®±¶»µ¬»¬ ½»²¬®¿´¿ ¬»µ²· µ¿ ´* ²·²¹¿® ¾¿ »®¿® ·¹ °; ¼»² ®± ¬º*®¾®<²²·²¹ ³»¬±¼ ±³ ª¿´¬ ô ³»² ³¿²
¸¿® ·²¬» ®»¼±¹¶±®¬ ²<®³¿®» º*® ¼»¬¬¿ ª¿´ò × µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² <® ¼»¬ µ<´ ¿¬¬ °®» »²¬»®¿ ³±¬·ª»®ó
·²¹¿®²¿ ¬·´´ ¼»² ¬»µ²· µ¿ ´* ²·²¹ ±³ ª¿´¬ ô ±® ¿µ»®²¿ ¬·´´ ª¿®º*® *ª®·¹¿ ¿´¬»®²¿¬·ª¿ º*®¾®<²²·²¹ ¬»µ²·ó
µ»® º*®µ¿ ¬¿¬ ¿³¬ ¸«® ´* ²·²¹»² ®»´¿¬»®¿ ¬·´´ ·µ®¿º¬ª¿®¿²¼» ´¿¹ ¬·º¬²·²¹ò Þ» µ®·ª²·²¹»² ¿ª ª»®µ ¿³ó

ïðñïí
¸»¬»² ¸¿® · ¸«ª«¼ ¿µ °®» »²¬»®¿¬ °; »¬¬ ³§½µ»¬ ¿´´³<²¬ °´¿²ò Ûº¬»® ±³ ¼»¬ <® º®;¹¿² ±³ ¾»¹®«²¼¿²ó
¼»¬ ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ ¿ª »² ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹ ´* ²·²¹ ±³ ·²¬» ¿²ª<²¬ · ; ¬±® «¬ ¬®<½µ²·²¹ · Ú·²ó
´¿²¼ô ¾*® ª»®µ ¿³¸»¬»² ±´·µ¿ ¼»´±³®;¼»² ®»¼±¹*®¿ · ¼»¬¿´¶ ±½¸ °; »¬¬ ´<¬¬º*® ¬;»´·¹¬ <¬¬ · µ±² »ó
µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»²ô º*® ¿¬¬ ¼»¬ µ¿ ª¿®¿ ³*¶´·¹¬ ¿¬¬ µ<²²¿ ·¹»² ¾»¬§¼¿²¼» ³·´¶*µ±² »µª»² »®ò
Ü»¬ <® µ<´ ¿¬¬ ¾» µ®·ª¿ ¿² ´«¬²·²¹»² ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ¬·´´ ¼»² ²«ª¿®¿²¼» ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² °; Í¬±®³± ó
»² ±³®;¼» °; »¬¬ ; µ;¼´·¹¬ ±½¸ ¬·´´®<½µ´·¹¬ ¼»¬¿´¶»®¿¬ <¬¬ò
Ü»¬ <® µ<´ ¿¬¬ °®» »²¬»®¿ »² ²±¹¹®¿²² «¬®»¼²·²¹ *ª»® ¼» ³»¬±¼»® ±³ µ¿ ¬·´´<³°¿ ª·¼ µª¿´·¬»¬ ó
¹®¿² µ²·²¹»² ¿ª ¼»¬ ¿ªº¿´´ ±³ µ¿ ¾®<²²¿ ª·¼ ¿²´<¹¹²·²¹»²ò
Ó¿² ¾*® «¬®»¼¿ ±½¸ ³±¬·ª»®¿ ¸«® ¿´´¿ ¬»µ²· µ¿ ´* ²·²¹¿® ±½¸ ª»®µ ¿³¸»¬ ³±¼»´´»® ±³ ¿²ª<²¼ · ¿²ó
´<¹¹²·²¹»² ®»´¿¬»®¿ ¬·´´ ¾< ¬¿ ¬·´´¹<²¹´·¹¿ ¬»µ²·µ øÞßÌ÷ò
ß´´³<² ¾» µ®·ª²·²¹ ¿ª ³·´¶*² ²«ª¿®¿²¼» ¬·´´ ¬;²¼
Þ» µ®·ª²·²¹»² ¿ª ³·´¶*² ²«ª¿®¿²¼» ¬·´´ ¬;²¼ · °®±¶»µ¬±³®;¼»¬ <® · ¸«ª«¼ ¿µ ¬·´´®<½µ´·¹¬ ±³º¿¬¬¿²¼»
±½¸ ²±¹¹®¿²² · °®±¹®¿³³»¬ò Ò<® ¼»¬ ¹<´´»® ¾» µ®·ª²·²¹»² ¿ª §¬ª¿¬¬»² <® ¼»¬ ³§½µ»¬ ª·µ¬·¹¬ ¿¬¬ ¬¿ · ¾»ó
¿µ¬¿²¼» Ó±´²¬®< µ»¬ ¾»¬§¼»´ » º*® Ê¿ ¿ ¬¿¼ ª¿¬¬»²º*® *®¶²·²¹ ²<® µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ¾*®¶¿®
«¬¿®¾»¬¿ ò
Ó·´¶*µ±² »µª»² »® ±³ µ¿ ¾»¼*³¿

Ë¬¹;²¹ °«²µ¬»®²¿ º*® µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹»² ±½¸ ¾»¼*³²·²¹»² º±®¬ µ®·¼¿²¼» ±³ »² ·²¬»®¿µ¬·ª
°®±½» ¸¿® ¾» µ®·ª·¬ ª<´ · °®±¹®¿³³»¬ò
Ë°°¹·º¬»®²¿ ±³ «¬¿®¾»¬¿¼» ±½¸ °´¿²»®¿¼» «¬®»¼²·²¹¿® ±³ ¹<´´»® ³·´¶*µ±² »µª»² »® ¿³¬ ¼» ³»¬±¼»®
±½¸ ¼<®¬·´´¸*®¿²¼» ¿²¬¿¹¿²¼»² ±³ ¿²ª<²¼ ª·¼ ¿² µ¿ºº²·²¹»² ±½¸ ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª ³¿¬»®·¿´»¬ ¸¿® ·
¸«ª«¼ ¿µ °®» »²¬»®¿¬ ¬·´´®<½µ´·¹¬ ª<´ò Ì·´´ «°°¹·º¬»®²¿ ¾*® ³¿² ¬·´´<¹¹¿ Ó±´²¬®< µ»¬ ¿³¬ ¼» «°°¹·º¬»®
±³ ¹<´´»® ¼» ¾»¬§¼»´ » º*® Ê¿ ¿ ¬¿¼ ª¿¬¬»²º*® *®¶²·²¹ò
Þ»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ «²¼»® °®±¶»µ¬»¬ ¾§¹¹²¿¼ µ»¼» µ¿² ¿²

ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹ò

Õ±² »µª»² »® º*® ´«º¬«¬ ´<°°å Ü»¬ <® µ<´ ¿¬¬ <µ»® ¬<´´¿ ¿¬¬ ¼»² µò ¬¿¼ ³±¼»´´»² ±³ ¿²ª<²¼ º*®
°®·¼²·²¹ ¾»®<µ²·²¹¿®²¿ ´<³°¿® ·¹ º*® ¼» °»½·»´´¿ µ« ¬º*®¸;´´¿²¼»²¿ò Ü»¬ <® ±½µ ; ª·µ¬·¹¬ ¿¬¬ ³¿²
¿²ª<²¼»® ·¹ ¿ª ¼»² ¾< ¬¿ ¬·´´¹<²¹´·¹¿ ª<¼»®´»µ ·²º±®³¿¬·±²»²ò
Õ±² »µª»² »® º*® ¾«´´»®å ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ µ¿² ¿²

ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹ò

Õ±² »µª»² »® º*® ¬®¿º·µ»²å ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ µ¿² ¿² ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹ò Ü»² °;¹;ó
»²¼» °´¿²»®·²¹»² ¿ª ±³º¿®¬ ª<¹»² · Í³»¼ ¾§ °;ª»®µ¿® ±½µ ; ¬®¿² °±®¬®«¬¬»®²¿ ª·¼ »¬¬ »ª»²¬«»´´¬ ¹»ó
²±³º*®¿²¼» ¿ª ¼»¬¬¿ °®±¶»µ¬ò Þ»¼*³²·²¹»² ¿ª ¼» ¿ ª<½µ»® ¬±®¬ ·²¬®» » · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ °®±¶»µ¬»¬
´·µ ±³ ¼» º*®<²¼®·²¹¿® ±³ µ»® ·²±³ ¿ªº¿´´ ¬®¿² °±®¬»®²¿ò Ü»¬ <® ±½µ ; µ<´ ¿¬¬ °®» »²¬»®¿ ¬®¿º·µº®;ó
¹±®²¿ °; »¬¬ µ´¿®¬ ±½¸ ; µ;¼´·¹¬ <¬¬ò
Õ±² »µª»² »® º*® ¶±®¼³;²»²å ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ µ¿² ¿²

ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹ò

Õ±² »µª»² »® º*® §¬ª¿¬¬»²å · ¾»¼*³²·²¹»² ¾*® ³¿² º< ¬¿ <® µ·´¼ «°°³<®µ ¿³¸»¬ ª·¼ ¼» µ±² »ó
µª»² »® ±³ ®·µ¬¿® ·¹ ³±¬ Ó±´²¬®< µ»¬ ±³ º«²¹»®¿® ±³ ®;ª¿¬¬»²µ<´´¿ º*® Ê¿ ¿ ¬¿¼ ;ª<´ «²¼»® ¿²ó
´<¹¹²·²¹»² ²±®³¿´¿ ¼®·º¬ ±³ ª·¼ ¬*®²·²¹ ·¬«¿¬·±²»®ò ß²²¿® µ¿² ³¿² ¿² » ¿¬¬ ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª
µ±² »µª»² »®²¿ º*® §¬ª¿¬¬²»² · ¸«ª«¼ ¿µ <® ¬·´´®<½µ´·¹ò
Õ±² »µª»² »® º*® ²¿¬«® ±½¸ ²¿¬«® µ§¼¼å ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ µ¿² ¿² ª¿®¿ ¬·´´®<½µó
´·¹ò
Õ±² »µª»² »® º*® ¿³¸<´´ ¬®«µ¬«®»² ±½¸ ³¿®µ¿²ª<²¼²·²¹»² µ¿² ¿²
¸¿ ¾»¼*³¬ °; »¬¬ <²¼¿ó
³;´ »²´·¹¬ <¬¬ò

ïïñïí
Õ±² »µª»² »® º*® ´¿²¼ µ¿°»¬å ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ µ¿² ¿²

ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹ò

Ó·´¶*½»²¬®¿´»² ¸¿® ·²¹»²¬·²¹ ¿¬¬ ¬·´´<¹¹¿ ¬·´´ ¾»¼*³·²¹ °´¿²»² · »²´·¹¸»¬ ³»¼ °®±¹®¿³³»¬ ²<® ¼»¬ ¹<´ó
´»® µ±² »µª»² »®²¿ º*® ²<®·²¹ ´·ª»¬ò
Ò<® ¼»¬ ¹<´´»® µ±² »µª»² »®²¿ º*® ¿ªº¿´´ ¸¿²¬»®·²¹»² <® »¬¬ <® µ·´¬ ±®± ³±³»²¬ ¸«® ¼»¬ µ¿ ¹;
³»¼ ;¬»®ª·²²·²¹»² ±½¸ ¬·´´ª¿®¿¬¿¹¿²¼»¬ ¿ª ³¿¬»®·¿´ ²<® ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹»² ¾´·® ª¿²´·¹¿®»ò Û² ²±¹ó
¹®¿²² ¹®¿² µ²·²¹ ¿ª ¼»¬¬¿ <® ²*¼ª<²¼·¹ ±³ »² ¼»´ ¿ª °®±¶»µ¬»¬ ¸»´¸»¬ µ±² »µª»² »®ò × ¾»¼*³²·²¹ ó
°®±¹®¿³³»¬ ¸¿® º®;¹¿² ·²¬» ¾»¸¿²¼´¿¬ ²<®³¿®»ô ³»² ³¿² µ¿² ¼±½µ ¼®¿ ¼»² ´«¬ ¿¬ »²ô ¿¬¬ ³¿² µ±³ó
³»® ¿¬¬ <¬¬¿ ·¹ ·² · º®;¹¿²ò
Ù®¿² µ²·²¹»² ¿ª ³·´¶*®· µ»®å °´¿²»² ±³ °®» »²¬»®¿ · °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® »¬¬ ¾®¿ ¿µ·²²»¸;´´ô ³»²
°®» »²¬»®¿ · ¼»¬¬¿ µ»¼» °; »¬¬ ³§½µ»¬ º*®»²µ´¿¬ <¬¬ò Ó·´¶*½»²¬®¿´»² ¾»¬±²¿® ¿¬¬ ³¿² ²±¹¹®¿²¬ ¾*®
º«²¼»®¿ *ª»® ¬*®²·²¹ ·¬«¿¬·±²»® º*® ¿¬¬ »®¸;´´¿ »² ¬·´´º*®´·¬´·¹ ¾·´¼ ¿ª ¸«®¼¿²¿ ®· µ»®²¿ · ¿³¾¿²¼ ³»¼
¬*®²·²¹ ó ±½¸ ±´§½µ ·¬«¿¬·±²»® µ¿² ª¿®¿ ±½¸ ¸«® ³¿² µ¿² º*®»¾§¹¹¿ ±½¸ ³·² µ¿ ¼»®¿ µ¿¼»ª»®µó
²·²¹¿®ò
Õ±² »µª»² »® º*® ³<²²· µ±® ¸<´ ¿ô ´»ª²¿¼ º*®¸;´´¿²¼»² ±½¸ ¬®·ª »´ò Ð´¿²»² ±³ °®» »²¬»®¿ ·
¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ «²¼»® ¼»²²¿ °«²µ¬ <® ³§½µ»¬ ³;²¹ ·¼·¹ò Ó·´¶*½»²¬®¿´»² ¾»¬±²¿® ¼» «¬±³
»² ²±¹¹®¿²² ¿²¿´§ ¿ª ®» °±² »² º®;² ¿´´³<²¸»¬»² ±³ »®¸;´´·¬ ª·¼ ·²º±®³¿¬·±² ³*¬»¬ ±½¸ »ª»²¬«»´´
»²¿®» ®» °±² ò Ü»¬ <® µ<´ ¿¬¬ °; »¬¬ <µ¬¿ <¬¬ <¬¬¿ ·¹ ·² · ¿´´¿ ¼» ±®± ³±³»²¬ ±³ °®» »²¬»®¿ · ®»ó
°±² »² ±½¸ «¬´;¬¿²¼»²¿ò Ø·¬ ®<µ²¿ ±½µ ; º®;¹±®²¿ · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ Ê¿ ¿ ¬¿¼ ª¿¬¬»²º*® *®¶²·²¹ò
Ó¿² ¾±®¼» °; »¬¬ ¬·´´º*®´·¬´·¹¬ <¬¬ µ«²²¿ «°° µ¿¬¬¿ ¸«® »ª»²¬«»´´¿ ¹·º¬·¹¿ º*®»²·²¹¿® º®;² ¿ªº¿´´ º*®ó
¾®<²²·²¹»² °®·¼»® ·¹ ¬·´´ ²¿¬«®»² ¾;¼» ª·¼ ²±®³¿´ ¼®·º¬ ±½¸ · ¬*®²·²¹ ·¬«¿¬·±²»®ò Ó¿² ¾±®¼» ±½µ ;
´·µ¿´»¼» °; »¬¬ ¬·´´º*®´·¬´·¹¬ <¬¬ µ«²²¿ «°° µ¿¬¬¿ «¬ ´<°°»² ¸<´ ±®· µ»® ª·¿ »®º¿®»²¸»¬»® º®;² ¿²¼®¿
¬<´´»² ±½¸ µ«² µ¿° ±³ <³²»¬ò
Õ±² »µª»² »® º*® ²§¬¬¶¿²¼» ¿ª ²¿¬«®®» «® »®å ¾»¼*³²·²¹»² ¿ª µ±² »µª»² »®²¿ µ¿² ¿²
¬·´´®<½µ´·¹ò

ª¿®¿

<µ»®¸»¬ º¿µ¬±®»® ±½¸ ¿²¬¿¹¿²¼»² · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ ¾»¼*³²·²¹»²å Ú*® ¿¬¬ »®¸;´´¿ »¬¬ ¬·´´º*®´·¬´·¹¬
´«¬®» «´¬¿¬ ¿ª ¾»¼*³²·²¹»² <® ¼»¬ ª·µ¬·¹¬ ¿¬¬ º*®¿ º®¿³ ¼» ± <µ»®¸»¬ º¿µ¬±®»® ±½¸ ¿²¬¿¹¿²¼»² ±³
°®» »²¬»®¿ · °®±¹®¿³³»¬ò Ü»² °´¿²»®¿¼» ´* ²·²¹»² º*® ¿ªº¿´´ º*®¾®<²²·²¹ <® ³§½µ»¬ ª¿²´·¹ · *ª®·¹¿
Û«®±°¿ ±½¸ ¼»¬ ¾±®¼» ª¿®¿ ³*¶´·¹¬ ¿¬¬ »®¸;´´¿ »®º¿®»²¸»¬ ¾¿ »®¿¼ ·²º±®³¿¬·±² ¼<®·º®;²ô ª·´µ»¬ ;¬³·²ó
¬±²» ¼»´ª· µ«²¼» ¿²ª<²¼¿ ¸<®ò
Ü»´¬¿¹¿²¼»

Ñ®¼²¿²¼»¬ ¿ª ¼»´¬¿¹¿²¼» · ¾»¼*³²·²¹ º*®º¿®¿²¼»¬ ¸¿® ¾» µ®·ª·¬ ¬·´´®<½µ´·¹¬ · ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³ó
³»¬ò Û² ¬§®¹®«°° ¸¿® ¾·´¼¿¬ º*® ¼» °®¿µ¬· µ¿ ¿®®¿²¹»³¿²¹»² · ¿² ´«¬²·²¹ ¬·´´ °®±¶»µ¬»¬ò
Ó¿² ¸¿® ±®¼²¿¬ »¬¬ ·²º±®³¿¬·±² ³*¬» º*® ³»¼¾±®¹¿®²¿ ±½¸ ±´·µ¿ ·²¬®» »¹®«°°»® »º¬»® ¿¬¬ ¾»¼*³ó
²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¾´»ª º<®¼·¹¬ò Ó¿² ¸¿® ±½µ ; ±®¼²¿¬ »¬¬ ¬·´´º<´´» º*® ®;¹®¿²²¿®²¿ ¼<® °®±¶»µ¬»¬ °®» »²ó
¬»®¿¼» ò Ò< ¬¿ ¬·´´º<´´» º*® ¿´´³<²¸»¬»² µ±³³»® ¿¬¬ ±®¼²¿ ²<® µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ¾´·® º<®¼·¹ò
Ó*¶´·¹¸»¬»®²¿ ¬·´´ ¼»´¬¿¹¿²¼» ±½¸ °;ª»®µ¿² µ¿² ¿² ª¿®¿ ¬·´´®<½µ´·¹¿ò
Î¿°°±®¬»®·²¹

Þ»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® ®¿°°±®¬»®¿¬ °; »¬¬ µª¿´·¬¿¬·ª¬ <¬¬ ±½¸ ¬®«µ¬«®»®¿¬ °; »¬¬ ¬§¼´·¹¬ <¬¬ò
Þ»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ·²²»¸;´´»® »¬¬ ¿³³¿²¼®¿¹ ¼<® ³¿² °®» »²¬»®¿® ¼» ª·µ¬·¹¿ ¬» ¸«ª«¼°«²µ¬»®ó
²¿ ¾;¼» ²<® ¼»¬ ¹<´´»® °®±¶»µ¬»¬ ±½¸ º*®º¿®¿²¼»¬ ª·¼ ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹ò
Þ»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® «¬¿®¾»¬¿¬ ¾;¼» °; º·² µ¿ ±½¸ ª»² µ¿ò

ïîñïí
Ì·´´ µ<´´º*®¬»½µ²·²¹»² ª±®» ¼»¬ µ<´ ¿¬¬ ¬·´´<¹¹¿ ;¬³·² ¬±²»æ Í«±³»² §³°<®· ¬* îéñîððêå Ö<¬¬»»²°±´¬±²
°¿®¸¿¿² µ<§¬»¬¬<ª· < ±´»ª¿² ¬»µ²··µ¿² øÞßÌ÷ ª»®¬¿·´«¿ ·¿µ·®¶¿² µ<§¬¬* «±³¿´¿·
¿ ¬±·³·²¬¿§³°<ó
®· ¬* <ò Ö<¬¬»»²°±´¬±² ÞÎÛÚ îððêô Ð»¬®· Ê» ¿²¬±ò
Þ»¼*³²·²¹»² ¬·¼¬¿¾»´´
Û²´·¹¬ ¬·¼¬¿¾»´´»² · °®±¹®¿³³»¬ ¸¿® ³¿² º*® ¿ª ·µ¬ ¿¬¬ ¹» «¬ µ±² »µª»² ¾» µ®·ª²·²¹»² ®»¼¿² · ³¿®
îððèô ª·´µ»¬ <® »² ³§½µ»¬ ²<ª ¬·¼¬¿¾»´´ò Ü»¬¬¿ <® ³*¶´·¹¬ »²¼¿ ¬ ±³ ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§ ±½¸ µ±² «´ó
¬»² ®»¼¿² º®;² ¬·¼·¹¿®» ¸¿® ¿³´¿¬ ·² ¾;¼» »®º¿®»²¸»¬ ¾¿ »®¿¼» ±½¸ ¬»±®»¬· µ¿ «°°¹·º¬»® · ¿² ´«¬²·²¹
¬·´´ <³²»¬ º®;² ¿²¼®¿ ¬<´´»²ò Ü»² ¬±®¿ «¬³¿²·²¹»² · ÓÕÞóº*®º¿®¿²¼»¬ ¾´·® ¿¬¬ °®» »²¬»®¿ ¼» ¿ «°°ó
¹·º¬»® · ¼»¬¿´¶ °; »¬¬ ´<¬¬º*® ¬;»´·¹¬ <¬¬ ±½¸ »¼¿² ¬·´´<³°¿ ¼»³ °; ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§æ °®±¶»µ¬ò
ë

ËÌÔ[ÌßÒÜÛÌ Ô\ÙÙÍ ÚÎßÓ Ì×ÔÔ Ð[ÍÛÛÒÜÛ

Ó·´¶*½»²¬®¿´»² µ·½µ¿® ·¬¬ «¬´;¬¿²¼» º*® µ<²²»¼±³ ¬·´´ ¼»³ ±³ ¹»¬¬ «¬´;¬¿²¼»ò Ü» «¬±³ µ±³³»® «¬ó
´;¬¿²¼»¬ ¿¬¬ º·²²¿ ¬·´´ ¿´´³<²¸»¬»² °; »»²¼» «²¼»® »² ³;²¿¼ ¬·¼ «²¼»® *°°»¬¸;´´²·²¹ ¬·¼»®²¿ °; º*´ó
¶¿²¼» ¬<´´»²å
Õ±® ¸±´³ µ±³³«²ô ¼»² ±ºº·½·»´´¿ ¿² ´¿¹ ¬¿ª´¿²ô Ý»²¬®«³ª<¹»² ìô êëêïð Õ±® ¸±´³
Õ±® ¸±´³ µ±³³«² ¾·¾´·±¬»µô Íµ±´¹¿¬¿² ïô êëêïð Õ±® ¸±´³
Ê¿ ¿ ¬¿¼ô ¼»² ±ºº·½·»´´¿ ¿² ´¿¹ ¬¿ª´¿²ô ¼»² ±ºº»²¬´·¹¿ º*®ª¿´¬²·²¹»² »®ª·½»°«²µ¬ô Ê¿ ¿ ¸«ª«¼¾·¾´·±ó
¬»µô Þ·¾´·±¬»µ ¹¿¬¿² ïíô êëïðð ÊßÍß
Ê¿ ¿ ¬¿¼ ³·´¶*½»²¬®¿´ô Í»²¿¬ ¹¿¬¿² ï Þô êëïðð Ê¿ ¿ ¿³¬
ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§æ µ±²¬±®ô Í¬±®³± »²ª<¹»² ëêô êêëíð Õª»ª´¿¨
Õ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬»² µ·½µ¿® µ±°·±® ¿ª «¬´;¬¿²¼»² ±½¸ ; ·µ¬»® ¬·´´ ¼»² °®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹»ò Ñ®·¹·²¿´¼±ó
µ«³»²¬»² «°°¾»ª¿®¿ ª·¼ Ê< ¬®¿ Ú·²´¿²¼ ³·´¶*½»²¬®¿´ò

Ü·®»µ¬*®

Ð»®¬¬· Í»ª±´¿

Jª»®·²¹»²¶*®

Ð<·ª·* Ì±µ±´¿

Ð®» ¬¿¬·±² ¿ª¹·º¬ ëìëð
Í<²¼´· ¬¿
ß¾ Í¬±®³± »² Ñ§
Í¬±®³± »²ª<¹»² ëê
êêëíð Õª»ª´¿¨
Þ×ÔßÙß Ú¿

¬<´´¿²¼» ¿ª ¿ª¹·º¬ ±½¸ *µ¿²¼» ¿ª <²¼®·²¹ · ¿ª¹·º¬»²

ÚJÎ Õ\ÒÒÛÜÑÓ
Ü» ±³ ¸¿® ¹»¬¬ «¬´;¬¿²¼»
Ó·´¶*³·²· ¬»®·»¬
Ú·²´¿²¼ ³·´¶*½»²¬®¿´ õ î »¨»³°´¿® ¿ª ¾»¼*³²·²¹ °®±¹®¿³³»¬

×²º±®³¿¬·±² ±³ °®±¶»µ¬»¬ ³·´¶*µ±² »µª»² ¾»¼*³²·²¹ ¹»®æ

Ð®±¶»µ¬¿² ª¿®·¹

É» ¬»²»®¹§ Ñ§ ß¾
ÐÞ ïð
êëïðï Ê¿ ¿
Õ±²¬¿µ¬°»® ±²
Ö¿² Ì»·®
¬»´ò ðëð ëëð îëîî
»ó°± ¬ ¶¿²ò¬»·®à©» ¬»²»®¹§òº·

Õ±²¬¿µ¬³§²¼·¹¸»¬

Ê< ¬®¿ Ú·²´¿²¼ ³·´¶*½»²¬®¿´
Íµ±´¸« ¹¿¬¿² ïç
êëïðï Ê¿ ¿
Õ±²¬¿µ¬°»® ±²
Ð<·ª·* Ì±µ±´¿
¬»´ò ðîð ìçð ëêðð
»ó°± ¬ °¿·ª·±ò¬±µ±´¿à§³°¿®· ¬±òº·

ÓÕÞóµ±² «´¬

Î¿³¾±´´ Ú·²´¿²¼ Ñ§
Ì»®ª»§ ¬·» î
ïëèéð Ø±´´±´¿
Õ±²¬¿µ¬°»® ±²
Ö±±²¿ Ø±µµ¿²»²
¬»´ò ðîð éëë éîïê
»ó°± ¬ ¶±±²¿ ò¸±µµ¿²»²à®¿³¾±´´òº·

