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FÖRKLARINGAR
Organisk förening är en förening som innehåller åtminstone ett element kol och ett eller flera
element av väte, halogener, syre, svavel, fosfor, kisel eller kväve, med undantag av koloxider
och oorganiska karbonater och bikarbonater.
Flyktig organisk förening (FOF) är en organisk förening som vid 293,15 K har ett ångtryck
av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda
användningsförhållandena.
Organiskt lösningsmedel är en flyktig organisk förening som utan att genomgå någon
kemisk förändring används:
•
•
•
•
•

ensam eller tillsammans med andra agenser för att lösa upp råvaror, produkter eller
avfallsprodukter.
som rengöringsmedel för att lösa upp föreningar.
som lösningsmedel, som dispergeringsmedel.
för reglering av viskositeten eller ytspänningen.
som mjukningsmedel eller konserveringsmedel.

Ämnen är kemiska ämnen och deras föreningar, i naturligt tillstånd eller industriframställda,
oavsett om de föreligger i fast eller flytande form eller i gasform.
Beredningar är blandningar eller lösningar av två eller flera ämnen.
Glykol är en beredning vilken används som värmeöverförande medel i mekanismer.
Lösningsmedelsavfall är ett förbrukat lösningsmedel som har klassificerats enligt bilaga 4 i
Statsrådets förordning om avfall.
Organiskt avfall är en sammanlagd benämning för lösningsmedels- och glykolavfall.
Grupp 1 avfall är lösningsmedelsavfall från tryckindustri.
Grupp 2 avfall är glykolavfall.
Grupp 3 avfall är lösningsmedelsavfall från andra industrier än tryckindustri.
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SAMMANFATTNING
Projektets syfte
Solvera Oy planerar att tillverka organiska lösningsmedel för användning inom
tryckindustri men även i andra industrier samt glykol och spolarvätska. Organiska
föreningar skall återvinnas från lösningsmedels- och glykolavfall som kan levereras
till anläggningen med lastbilar av en auktoriserad tredjepartstransportör. En
betydande del av de tillverkade produkterna kan returneras i återvunnen form till
samma industri varifrån avfallet uppstod. Den återstående delen kan användas inom
andra industrier.
Regenerering av lösningsmedelsavfall främjar miljön då den minimerar mängden
avfall i en avfallscykel. Åtgången av energi som krävs för en regenereringsprocess är
betydligt mindre än vad som krävs för att tillverka en ursprungsråvara. Återvinningen
bidrar till lägre konsumtion av fossila råvaror och därmed minskar utsläppen från
utvinningsindustri.
Projektbeskrivning
Projektet förläggs till Veturi industriområde i Mäntsälä, på en fastighet med befintlig
industrihall. Den enda utomhus förlagda konstruktionen som måste uppföras är ett
mindre cisternupplag bestående av tre vertikala cisterner med sammanlagd maximal
volym om 90 m3. All övrig process- och förvaringsutrustning placeras inne i
industrihallen.
Avfallskoncentratet efter regenereringsprocessen uppgår till ca 5,7 % av den
ursprungliga avfallsmängden och kommer att samlas upp och skickas vidare till en
auktoriserad destruktionsanläggning för farligt avfall. Anläggningen kommer att ha
eget vattenreningssystem som kommer att förbehandla avfallsvatten innan det släpps
ut i kommunalt avlopp.
Alternativ
Alternativ 1 (ALT 1): Återvinningsanläggning för farligt avfall placeras i Veturi
industriområde, Mäntsälä. Årlig förbrukning av farligt avfall uppgår till 1000 m3.
Hanteringen sker i IBC-behållare – inget fast cisternupplag byggs.
Alternativ 2 (ALT 2): Återvinningsanläggning för farligt avfall placeras i Veturi
industriområde, Mäntsälä. Årlig förbrukning av farligt avfall uppgår till 1500 m3.
Inne i byggnaden konstrueras ett cisternupplag om sammanlagd 15 m3 och utanför
byggnaden konstrueras ett cisternupplag om sammanlagt 30 m3.
Alternativ 3 (ALT 3): Återvinningsanläggning för farligt avfall placeras i Veturi
industriområde, Mäntsälä. Årlig förbrukning av farligt avfall uppgår till 3500 m3.
Inne i byggnaden konstrueras ett cisternupplag om sammanlagd 15 m3 och utanför
byggnaden konstrueras ett cisternupplag om sammanlagt 90 m3.
Nollalternativ (ALT 0): Projektet genomförs inte. Farligt avfall skickas till en
auktoriserad förbränningsanläggning.
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Anläggningens projektområde
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB)
I statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning förutsätts att
bedömningsförfarandet tillämpas på anläggningar vilka ta emot farligt avfall för
fysikalisk-kemisk behandling (713/2006, § 6, 11a). Det granskade projektet omfattas
således av det lagstadgade miljökonsekvensförfarande.
Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen
och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande
och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till
medbestämmande.
I
programskedet
utarbetas
ett
miljökonsekvensbedömningsprogram som är en plan för hur projektets miljökonsekvenser skall
bedömas. I bedömningsprogrammet redogörs dessutom för alternativen som ska
undersökas och för planeringsområdets nuläge.
Kontaktmyndighet är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) som
kungör bedömningsprogram, framlägger den till påseende och begär utlåtande om
programmet från olika myndigheter, medborgare och övriga intressenter. Kontaktmyndigheten gör en sammanställning av utlåtandena och åsiktsyttrandena och lämnar
samtidigt sitt eget utlåtande till den projektansvarige.
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Efter programskedet fortsätter den projektansvarige planeringen av alternativen och
bedömer konsekvenserna för bland annat människors hälsa, levnadsförhållanden och
trivsel, markanvändningen, utnyttjandet av naturresurserna samt växelverkan mellan
dessa konsekvenser vilka sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning.
De mest centrala konsekvenserna för det här projektet är säkerhetskonsekvenser som
uppkommer vid avfallshantering och utsläppskonsekvenser. I konsekvensbeskrivningen granskas dessutom konsekvenserna för markanvändningen,
naturmiljön, landskapet och kulturmiljön, utifrån vilka konsekvenserna för
människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel bedöms.
Kontaktmyndigheten framlägger konsekvensbeskrivningen på samma sätt som vid
bedömningsprogram, efter vilket förfarandet avslutas i samband med ett utlåtande
från kontaktmyndigheten.
Preliminär tidsplan för MKB-förfarande presenteras i bilden nedan.
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KONTAKTMYNDIGHET

Upprättande av ett
bedömningsprogram

Kungörelse om
bedömningsprogrammet

INVÅNARE,
MYNDIGHETER
ÖVRIGA PARTER

TIDSPLAN

Oktober

Åsikter och
utåtanden
Utredningar och
konsekvensbedömning
upprättas

Kontaktmyndighetens
utlåtande om
bedömningsprogram

December

Konsekvensbeskrivning

Kungörelse om
konsekvensbeskrivningen

Januari
2014
Åsikter och
utåtanden

Miljökonsekvensbeskrivning avslutas

Kontaktmyndighetens
utlåtande om
konsekvensbeskrivningen

April
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1.

PROJEKTETS SYFTE OCH ALLMÄN BESKRIVNING

1.1

Projekt
Solvera Oy planerar att tillverka organiska lösningsmedel för användning inom
tryckindustri men även inom andra industrier, samt glykol och spolarvätska.
Organiska lösningsmedel, glykol och spolarvätska är beredningar mellan organiska
föreningar och tillsatser.
Organiska föreningar skall återvinnas från lösningsmedels- och glykolavfall som kan
levereras till anläggningen av tredje part. En betydande del av de tillverkade
produkterna kan returneras i återvunnen form till samma industri varifrån avfallet
uppstod. Den återstående delen kan användas inom andra industrier.
Projektet planeras i Veturi industriområde, Mäntsälä. Anläggningens planerade
återvinnigskapacitet i startskedet kan uppgå till 1500 ton av lösningsmedels- och
glykolavfall. Från denna mängd kan det återvinnas cirka 700 ton av regenererade
produkter. Resterande mängd består av förbehandlat avfallsvatten som är tilltänkt att
avledas i kommunalt avlopp för vidare behandling, samt mindre mängder av
koncentrerat farligt avfall som kan skickas till auktoriserad destruktionsanläggning.

1.2

Projektmotiveringar
Syfte med avfallsbehandling
Varje industriell process medför någon form av avfall vilket i regel inte kan undvikas.
Dessutom skapas avfall genom samhällets användning av de tillverkade produkterna.
Uppkommet avfall kan orsaka miljöskador och måste behandlas innan det kan
användas på nytt. Det är därför typiskt för avfallet att bli uppsamlat och bortfört för
vidare omhändertagande av tredje part.
De grundläggande resonemangen för avfallsbehandling är att:
-

minska farlighetsgraden hos avfallet
separera avfallet i dess beståndsdelar för att därefter vidarebehandla några
eller samtliga av dessa delar
minimera avfallsmängden som måste slutbortskaffas genom förbränning eller
deponering på avstjälpningsplats
omvandla avfallet till ett användbart material – en process som kallas för
återvinning

Ekonomiska och institutionella aspekter av avfallsbehandling
Återvinningsverksamhet kännetecknas av höga volymer och låg avkastning. Å ena
sidan konkurrerar återvinningsföretagen med andra parter om avfallsråvaran,
exempelvis tävlar avfallsförbrännarna med varandra för att få tag på avfall med högt
energiinnehåll. Å andra sidan, kommer konkurrensen från råvarutillverkarna, då
priset på återvunna råvaror nästan alltid är lägre än priset på ursprungsråvaror. Den
vanligaste affärsstrategin för ett återvinningsföretag är att maximera sin
produktionskapacitet och samtidigt få kontroll över overheadkostnader. Användning
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av modern teknologi kan medföra reduktion av produktionskapaciteten till fördel av
högre kvalitet hos slutprodukterna.
Kostnader och intäkter som uppkommer hos återvinningsföretagen beror
huvudsakligen på volymen av nödvändiga investeringar och verksamhetens löpande
kostnader. I vissa fall, kan priset på avfallsråvaran bestämmas av andra
marknadsaktörer. Konstruktiv användning av vissa avfallsslag för att behandla andra
avfallsslag har maximerats inom industri, särskilt när det gäller användning av avfall
som råvara, och trenden förväntas att fortsätta.
Projektet syftar att återvinna mindre volymer av farligt avfall, genom tillvaratagandet
av den mest sofistikerade återvinningsteknologi som finns tillgänglig i dagsläget. När
projektet är implementerat kommer det att leda till gröna investeringar och gröna
jobb. Det kommer också främja forskning och utveckling av kunskapen inom
området för återvinning av lösningsmedel. Slutligen, kommer projektet att stärka
Finlands rykte att vara en återvinningsnation både i Europa och internationellt.
Miljö
Återvinning främjar miljön då den minimerar mängden avfall i en avfallscykel.
Åtgången av energi som krävs för en regenereringsprocess är betydligt mindre än vad
som krävs för att tillverka en ursprungsråvara, återvinningen bidrar till lägre
konsumtion av fossila råvaror och därmed minskar utsläppen från utvinningsindustri.
1.3

Projektansvarig
Projektansvarig är Solvera Oy. Företaget ansvarar för att förbereda och genomföra
projektet samtidigt som att utreda den planerade verksamhetens miljökonsekvenser.

1.4

Projektets placering
Projektet placeras på en fastighet som är förlagt i ett befintligt industriområde på
adressen Palomäentie 8, Mäntsälä.
Fastigheten rymmer en industrihall med en sammanlagd area på ca 1000 m2 som är
sektionerad i tre separata brandsektioner om 400 m2, 200 m2 och 400 m2. Företaget
har hyrt industrihallens sydligaste sektion med en area på 400 m2. Industrihallens
andra sektioner står för närvarande tomma och väntar på andra hyresgäster. Tidigare
verksamhet som bedrevs på fastigheten har varit industriell produktion av
plastprodukter och en bilverkstadsverksamhet.
Fastighetens tomt är täckt med grus och har en area på ca 900 m2.
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Bild 1 Projektområdets, dvs. återvinningsanläggningens förläggning

2.

ALLMÄN INFORMATION OM LÖSNINGSMEDEL OCH
LÖSNINGSMEDELSAVFALL

2.1

Produktion och klassificering av lösningsmedel
Merparten av lösningsmedel tillverkas av fossila råvaror. Enligt den europeiska
branschorganisationen för lösningsmedelsindustri (European Solvents Industry
Group – www.esig.org) tillverkas uppåt 90 % av lösningsmedel från råolja. Den
resterande andelen tillverkas från andra råvaror, så som naturgas, kol och biomassa.
Ett undantag utgörs av etanol som i en industriell skala tillverkas från förnybara
resurser.
Produktion av lösningsmedel omfattar komplexa industriella processer vilka
innefattar raffinering och kemiskt syntes. De två huvudsakliga lösningsmedelskategorierna är kolvätebaserade lösningsmedel och syresatta lösningsmedel.
Kolvätesbaserade lösningsmedel består av kol- och väteatomer. Denna kategori av
lösningsmedel indelas vidare i delgrupper enligt organiseringen av atomernas
strukturer inom molekyler. Dessa delgrupper utgörs av aromatiska, alifatiska och
paraffiniska lösningsmedel. Kolvätesbaserade lösningsmedel tillverkas genom
separering av råoljans nafta- och fotogenfraktioner under en destilleringsprocess,
åtföljd av en djup hydreringsprocess som avskiljer föroreningar och till sist en
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slutdestillering av råoljefraktioner i nära snitt beroende på önskade egenskaper hos
slutprodukten.
Syresatta lösningsmedel uppstår genom tillsättning av syreatomer till kol och
väteatomer. Denna kategori av lösningsmedel indelas vidare i alkoholer, ketoner,
estrar, etrar, glykoletrar och glykol ester etrar. Syresatta lösningsmedel tillverkas
genom separering av råoljans naftafraktion, som vidare krackas genom att den
blandas med ånga och upphettas till 800 oC efter vilket den bildar etylen och
propylen. För att få en slutprodukt behandlar man vidare etylen och propylen genom
diverse olika kemiska reaktioner som uppstår vid tillförseln av temperatur, tryck och
olika katalysatorer.
Den ovanbeskrivna processen utgör en grov förenkling av lösningsmedels
tillverkningsprocess, då den i verkligheten är mycket mer komplex och innefattar
många mellanliggande faser.
2.2

Användning av lösningsmedel
Lösningsmedel används för att upplösa, utvinna och absorbera andra material. De
används inom flera industrier och har många olika applikationer. Några
urvalskriterier för användning av lösningsmedel är: lämplighet för ett specifikt
ändamål, säkerhet vid användning (exempelvis brandrisk), arbetstagarnas hälsa,
miljökonsekvenser, lagstadgade krav och avdunstningsförluster. Lösningsmedlets
viktiga egenskaper är: flampunkt, destillationskurva, ångtryck, upplöslighet med
vatten, giftighet, lukt och avdunstningstakt.
I nedanstående tabell presenteras var och hur man använder lösningsmedel:
Användningsområde
Limindustri
Lantbruk
Motorfordon
Kemtvätt
Livsmedelsindustri
Husshåll och industri
Tryckfärg, målarfärg
Personlig hygien
Läkemedelsindustri
Gummiindustri

Användningssätt
Formulering av lim och klister
Används inom förberedande av bekämpningsmedel
Tillsätts i spolarvätska, bromsvätska och billackering
Används för at ta bort smuts från känsliga plagg
Används vid framställning av oljor, smak och fetter
Används för rengöring av diverse ytor
Har en bärande och upplösande funktion
Finns i hårspray, hårfärg och parfym
Används vid framställning av penicillin och aspirin
Används vid framställning av däck
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2.3

Lösningsmedelsavfall
Lösningsmedel förorenas när de vid
användning kommer i kontakt med
andra substanser. När man exempelvis
använder lösningsmedel för att rengöra
tryckpressar förorenas lösningsmedlet
genom att det absorberar tryckfärg och
pappersdamm.
Den
exakta
kontamineringen av lösningsmedlet
beror
på
industrislag
och
användningssätt. Bilden till höger visar
en
typisk
IBC-behållare
med
lösningsmedelsavfall som härstammar
från ett tryckeri. Det översta
orangefärgade skiktet är lösningsmedlet
och det nedersta svartblåfärgade skiktet
är avfallsvatten.
Förorenade lösningsmedel har inte
längre någon ändamålsenlig användning
och klassificeras därför som farligt
avfall. Denna klassificering grundar sig på
den europeiska Avfallsdirektivet som i
Finland har implementerats genom
stadganden i Statsrådets förordning
om avfall.

Bild 2 Exempel på en IBC-behållare med
lösningsmedelsavfall

Det är vanligt att lösningsmedelsavfall behåller sina ursprungliga egenskaper, men i
vissa fall kan de förändras till följd av typen och koncentrationen av de förorenande
substanserna.
Avfallsproducenten samlar upp lösningsmedelsavfall i en behållare. Storleken på
behållaren beror på mängden av lösningsmedelsavfall som används. Behållaren
hämtas av en auktoriserad transportör av farligt avfall som levererar den till en
specialiserad återvinnings- eller destruktionsanläggning.
2.4

Lösningsmedelsavfall och miljö
Lösningsmedelsavfall kan antingen regenereras eller förbrännas. Förbränning sker i
energiutvinningssyfte, där termisk energi används som fjärrvärme eller exempelvis
vid produktion av cement.
Förbränning av lösningsmedelsavfall är ett sämre användningsalternativ och avfallet
bör regenereras där det är tekniskt möjligt. Det ena skälet är att förbränning av
lösningsmedelsavfall, på samma sätt som förbränning av fossila bränslen, medför
utsläpp av koldioxid ut i atmosfären. Det andra skälet är att åtgången av resurser
(arbetskraft, energi och råvaror) som tillverkning av lösningsmedel medför är
betydligt högre än vad som krävs att producera vanliga bränslen (brännolja, kol, torv
och trämassa) vilka fjärrvärmeverken använder. Denna skillnad reflekteras i priset på
dessa produkter. Priset på kol är ca 80 euro per metrisk ton och dess energiinnehåll
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är cirka 24 MJ/kg. Priset på avaromatiserad lacknafta är ca 900 euro per metrisk ton
och dess energiinnehåll är ca 46 MJ/kg. Jämförelsen i ekvivalenta mått resulterar i att
priset för att producera termisk energi från kol är 3 euro/MJ och från
lösningsmedelsavfall är 19,5 euro/MJ. Även när man betraktar de extra kostnader
som regenerering av lösningsmedelsavfall medför, är det fortfarande ett mycket
effektivare och lämpligare alternativ ur samhällsperspektiv.

3.

PROJEKTETS TEKNISKA DATA

3.1

Byggande

3.1.1

Modifikationer utanför byggnaden
Projektet medför uppförande av tre metalliska vertikala förvaringscisterner med
sammanlagd maximal volym av 90 m3 (Alternativ 3) längs byggnadens södra gavel.
Lagstiftningen förutsätter att dessa cisterner placeras i en tät konstruerad
skyddsbassäng som ska förhindra eventuellt läckage av kemikalier ut i miljön.

Bild 3 3D-visualisering av cisternupplaget – vy från sydväst och väst
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3.1.2

Modifikationer inne i byggnaden
Projektet medför ändring av byggnadens nuvarande användningssätt och kräver
genomförandet av vissa mindre modifikationer, vilka är:
-

3.2

konstruktion av en tät skyddsbassäng inne i byggnaden för placering av tre 5
m3 vertikala produktionscisterner i den (Alternativen 2 och 3)
golvbehandling med kemiskt resistent epoxisubstans som skydd mot
genomträngande läckage
behövliga brandrelaterade modifikationer, så som brandventilation och
avskiljd frånluftsventilation för explosionsfarligt område
modifikation av byggnadens golvbrunnar som ska skydda kommunalt
vattenreningsverk från eventuellt kemikalieläckage inne i byggnaden

Mottagning av lösningsmedelsavfall
Lösningsmedelsoch
glykolavfall
kommer att levereras till anläggningen
med lastbilar. Cirka 3 lastbilar per vecka
kommer att leverera avfallsråvaran till
anläggningen och samtidigt hämta den
färdiga produkten. Lastbilarna kommer
att anlända via Palomäentie väg som
löper längs anläggningens norra gräns.
Avlastning av IBC-behållarna med
avfallsråvaran skall ske inne i byggnaden
från lastbilens bakgavellyft. Avlastning
och transport inne i anläggningen skall
ske med hjälp av gaffeltruck.
IBC-behållarna med avfallsråvaran skall
inspekteras, märkas, katalogiseras och
provtas för diverse laboratorieanalys.
Förvaringen av IBC-behållarna skall ske
på pallhyllor.

3.3

Bild 4 Exempel på en lastbil hos en
auktoriserad transportör av farligt avfall

Processbeskrivning
Regenereringsprocessens höga effektivitet åstadkoms genom indelning i olika
moment så som separering, filtrering, ultrafiltrering och vakuumindunstning.
Processbeskrivning enligt Alternativ 1 presenteras för sig, eftersom den skiljer sig
väsentligt från Alternativ 2 och Alternativ 3.

3.3.1

Filtrering och separering
Enligt Alternativ 1
En produktionssats bestående av fem IBC-behållare placeras i anläggningens
produktionsområde. Lösningsmedlets densitet är lägre än avfallsvattnets vilket leder
till gravimetrisk separering (dekantering) och bildandet av två skikt i varje
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avfallsbehållare. Lösningsmedelsskiktet (det övre skiktet) pumpas via behållarens
övre öppning genom en filterserie till processcontainrar.
Det mellersta skiktet som består av en blandning av lösningsmedel och vatten
pumpas via samma öppning till en separat behållare för vidare dekantering. Efter
dekanteringen genomgår behållarens innehåll likadan behandling som ovan och
nedan. Avfallsvattenskiktet (det nedersta skiktet) pumpas via behållarens nedre
kulventil genom en filterserie till antingen ultrafiltreringsanläggningens inbyggda tank
om 2 m3, eller om den är full, till intilliggande processcontainrar.
Enligt Alternativ 2 och 3
Grupp 1 avfall pumpas genom en filterserie till en vertikal cistern utrustad med en
omrörare, vilket formar en produktionssats. Därefter startas en omrörningsprocess
genom vilket cisternens innehåll blandas till ett homogent medium. Efter
omrörningen leds vätskan till en centrifug vilken separerar den i olika fraktioner.
Lösningsmedels- och vattenfraktioner leds till respektive produktionscistern.
Separerade fasta partiklar samlas upp i ett fat.
Grupp 2 avfall genomgår centrifugal separering som avskiljer glykol från oljor och
fasta partiklar. Anläggningen kommer att hantera relativt små volymer av glykolavfall
och därför kommer hanteringen att ske i IBC-containrar (inga cisternkonstruktioner
rörande glykolavfall).
3.3.2

Ultrafiltrering
Ultrafiltreringsanläggningens ändamål är att avskilja emulsioner, kolloider och
suspenderade ämnen som inte kunde avskiljas gravimetrisk i föregående processsteg.
Det är en tryckdriven process där det förorenade vattnet pumpas med hög hastighet
parallellt med membranytan. Föroreningarna hålls tillbaka av membranet och
koncentreras upp i en processtank. Vid hög koncentration töms processtanken och
membranen tvättas vid behov. Därefter påbörjas en ny filtreringscykel. Processen är
automatiserad.
Enligt Alternativ 1
Enligt
detta
alternativ
uppstår
avfallsvatten från två källor: (1) den är en
del av lösningsmedelsavfall och (2) den
uppstår vid tvätt av IBC-containrar (se
avsnitt 3.3.5). Dessutom kommer rester
från flockulerings- och koaguleringsprocessen (se avsnitt 3.3.6) att
koncentreras med hjälp av ultrafiltrering.
Ultrafiltreringen kommer att sker satsviss.
pH värdet hos varje produktionssats
kommer att analyseras och vid behov
justeras till en lämplig processnivå.
Permeat (den renade vattnet) ska avledas
till en 5 m3 vertikal plastcistern. Om
cisternen är fylld, kommer permeatet att
mellanlagras i två IBC-containrar. Retentat
-8-
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(dem avskiljda föroreningar) kommer att samplas upp i en behållare och överlämnas
till en auktoriserad destruktions-anläggning.
Enligt Alternativ 2 och 3
Behandlingen av avfallsvattnet med ultrafiltrering är detsamma som i Alternativ 1.
Det som tillkommer är ultrafiltrering av glykolavfall som kommer att ske separat.
Anläggningen kommer att tvättas med lämplig kemisk lösning mellan vatten och
glykolkörningar.
3.3.3

Ångkompressionsindunstning
Ångkompressionsindunstning baserar sig på
tekniken tvingad cirkulation i kombination med
ångkompression och har en mycket hög
verkningsgrad. Energiåtgången är ca 65 kW per
1000 liter vatten, vilket är väldigt lite om man
jämför med traditionell indunstning där
energiåtgången uppgår till ca 700 kW per 1 000 liter
vatten.
Systemet är konstruerat för helautomatiserad 24
timmars drift styrt via internt PLC system. All
viktig information framgår tydligt och är lättskött
via en touch-panel på maskinens framsida. Det
integrerade, fullt automatiserade CIP-tvättsystemet
optimerar tillgängligheten och driftsäkerheten.

Bild 6 Exempel på
ångkompressions indunstare

Enligt Alternativ 1
Ångkompressionsindunstning kommer inte att användas inom ramen för Alternativ
1.
Enligt Alternativ 2 och 3
Förbehandlat glykolavfall leds till en ångkompressionsindunstare som koncentrerar
vatten/glykol blandningen till 65 % glykol och 35 % vatten. Koncentratet leds vidare
till nästa indunstningsmoment, medan vattnet poleras med ett aktivt kolfilter och
därefter släpps ut i ett kommunalt avlopp.
3.3.4

Lösningsmedelsindunstning
För destillering av lösningsmedel används en specialtillverkad lösningsmedelsindunstare. Indunstaren har en inbyggd vakuumpump som kan åstadkomma 10
millibar vakuum. Detta djupa vakuum sänker vätskans kokpunkt och bidrar till ökad
säkerhet och lägre energiförbrukning.
Indunstningens samtliga processer kontrolleras av en mikroprocessor. Styrkretsarna
är försedda med en så kallad säkerhetskedja. Säkerhetskedjan är utrustad med olika
kontroll- och mätinstrument som reglerar alla nödvändiga säkerhetsparametrar, hos
vilka en plötslig eller oförutsedd ändring resulterar i automatiskt driftsstopp.
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Indunstning
höjer
lösningsmedlets
temperatur över dess flampunkt och därför
placeras sådan indunstningsanläggning i ett
speciellt explosionsskyddat område (Exområde).
Enligt Alternativ 1
Påfyllningen av lösningsmedelsindunstaren
sker från tre processbehållare vilka är
sammankopplade med varandra genom sina
respektive bottenventiler med anläggningens
inbyggda vakuumpump. Destillatet leds till
en special Ex-behållare placerad i Exområde. Destillatets temperatur är ca 20-25
o
C. Därefter leds destillatet till tre andra
processbehållare. Samtliga behållare är
utrustade med överfyllningsskydd.
Bild 7 Exempel på en
lösningsmedelsindunstare
Enligt Alternativ 2 och 3
För påfyllning används en 5 m3 vertikal cistern och för lagring av destillat används
tre 10 m3 vertikala cisterner (Alternativ 2) eller tre 30 m3 vertikala cisterner
(Alternativ 3) placerade i en skyddsbassäng utanför byggnaden längs dess södra gavel.
Samtliga cisterner utrustas med överfyllningsskydd.
Indunstningen av glykol kommer att ske med ett speciellt indunstningsprogram.
3.3.5

Tvätt av IBC-behållare
Processen är densamma för Alternativ 1, 2 och 3 och därför behövs ingen åtskiljning
av beskrivningen mellan dessa alternativ.
IBC-behållare tömda på avfall skall tvättas med en högtryckstvätt. Tvätten sker nära
en golvbrunn som är avskiljd från kommunalt avlopp och är utrustad med
oljeavskiljare. Oljeavskiljaren har en volym av 400 liter. I och med avloppsröret är
tätslutande fungerar oljeavskiljaren som en vattenuppsamlare. Tvättvatten pumpas ut
ur oljeavskiljaren och behandlas på samma sätt som övrigt avfallsvatten.

3.3.6

Slutbehandling av avfallsvatten
Denna behandlingsfas omfattar koagulering, flockulering och filtrering genom
aktiverat kol. Processen är likadan för Alternativ 1, 2 och 3 och därför behövs ingen
åtskiljning av beskrivningen mellan dessa alternativ.
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Ultrafiltrerat avfallsvatten samlas i en 5 m3 vertikal plastcistern. Därefter testas
vattnet för TOC (totalt organiskt kol) och COD (kemisk syreförbrukning) värden
och vid behov sker koagulering/flockulering. Resterna kommer att uppkoncentreras
med hjälp av ultrafiltreringen.
Efter att lämpliga TOC och COD värden har uppnåtts, pumpas vattnet genom ett
kassettfilter och aktiverat kolfilter vilka avskiljer organiska föroreningar från vattnet.
Vattnet testas ännu en gång för COD värdet och släpps därefter ut i kommunalt
avlopp.
3.3.7

Produktformulering
Produkten kommer att formuleras genom att blanda lacknafta utvunnen från Grupp
1 avfall med tillsatser (antioxidanter, lukt- och färgjusterande substanser).
Glykol som är utvunnen från Grupp 2 avfall kommer också att blandas med tillsatser
för att formulera färdig produkt.
Lösningsmedel utvunna från Grupp 3 avfall kommer att blandas med tillsatser för att
formulera spolarvätska.
Produktformulering kommer att ske i en IBC-behållare utrustad med en portabel
omrörare.

3.3.8

Avfall som uppkommer och hur den behandlas
Anläggningens behandlingsprocess kommer att generera avfall från filtrerings-,
centrifugerings-, ultrafiltrerings- och indunstningsprocesser.
Avfallets beskaffenhet och uppskattad mängd presenteras i tabellen nedan:
Avfallskomponenter
Harts
Oljehaltiga rester
Rester
Lösningsmedlet
Vatten
Sammanlagt

Alternativ 1
Metriska ton/år
8,25
9,24
24
7,38
8,63
57,49

Alternativ 2
Metriska ton/år
12,38
13,20
37,50
10,38
11,75
85,20

Alternativ 3
Metriska ton/år
28,88
32,34
84,00
25,83
30,21
201,2

Ovanstående avfallsmängd är koncentrerat avfall som uppstår efter reningsprocessen
och utgör ca 5,7 % av den ursprungliga farliga avfallsmängden. Den kommer att
samlas och därefter transporteras till en auktoriserad destruktionsanläggning.
3.4

Uppskattade utsläpp

3.4.1

Trafik
Regenereringsverksamheten kommer att ge upphov till småskalig långtradartrafik till
och från anläggningen.
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Den uppskattade trafikmängden presenteras i tabellen nedan:
Mängd tunga fordon
Per år
Per vecka
Per dag

Alternativ 1
84
1,73
0,35

Alternativ 2
126
2,6
0,52

Alternativ 3
294
6
1,23

Jämfört med nuläget ökar trafiken något på grund av projektet.
3.4.2

Utsläpp till luft
Regenereringsverksamheten kommer att ge upphov till utsläpp till luft från följande
källor: flyktiga utsläpp från hanteringen av vätskor, utsläpp från
indunstningsprocessen samt undanträngande utsläpp från förvaringstankar.
Den uppskattade FOF utsläppen presenteras i tabellen nedan:
FOF utsläpp
Sammanlagt

Alternativ 1
kg/år
476,50

Alternativ 2
kg/år
714,75

Alternativ 3
kg/år
1 667,75

Ökningen av landstrafiken kommer att också medföra utsläpp i luft.
Utsläpp till luft från regenereringsverksamheten och landstrafiken utreds utifrån
aktuella uppgifter i samband med miljökonsekvensbedömningen.
3.4.3

Utsläpp till kommunalt avlopp
Avfallsvatten som ankommer till anläggningen i och med omhändertagandet av
avfallsråvaran, samt mindre mängder tvättvatten kommer att förbehandlas innan
tömningen i kommunalt avlopp.
Den uppskattade utsläppen till kommunalt avlopp:
Förbehandlat avfallsvatten
Sammanlagt

Alternativ 1
m3/år
530

Alternativ 2
m3/år
795

Alternativ 3
m3/år
1 855

Utsläpp till kommunalt avlopp från regenereringsverksamheten utreds utifrån
aktuella uppgifter i samband med miljökonsekvensbedömningen.
3.4.4

Buller och vibrationer
Regenereringsanläggningens verksamhet orsakar inget betydande buller eller
vibrationer i en normal situation eftersom all utrustning placeras inne i byggnaden.
Tillfälligt buller under byggnadstiden för modifikationer utanför byggnaden är typiska
bullerkällor i anslutning till småskalig byggnadsverksamhet.
Landstrafiken på området ökar något på grund av projektet vid transport av
avfallsråvaran och regenererade produkter till och från anläggningen med långtradare.
Det orsakade bullret av transportfordon utreds i samband med
konsekvensbedömningen. Ökningen av trafiken antas inte vara så betydande att det
vore motiverat att modellera trafikbullret.
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3.5

Riskgranskning
Identifiering och förhindrande av säkerhetsrisker samt olycks- och miljörisker
kommer att ske med hjälp av diverse olika riskanalyser, vilkas genomförande beskrivs
i följande avsnitt.
Konsekvensanalys
Konsekvensanalys är en analys av de omedelbara följderna av bränder, explosioner
och utsläpp som uppstår vid läckage. Analysen ger en konkret uppfattning om hur
långt den akuta faran sträcker sig på grund av värmestrålning från en eldsvåda vid
brand eller giftigheten av ett ämne som sprids vid eventuellt läckage. Analysen utförs
för föreställda utsläpp av farliga ämnen, för planeringen av anläggningens placering
samt för säkerhets- och räddningsplanering. Konsekvensanalysen bygger på
internationellt godkända kalkylmetoder, där ALOHA modelleringsprogram kommer
att användas som kalkylprogram för läckage av farliga ämnen. Värmestrålningen samt
andra brandrelaterade beräkningar kommer att utföras med hjälp av
kalkyleringsanvisningar utvecklade av den amerikanska strålsäkerhetscentralen (NRR
– Office of Nuclear Reactor Regulation).
Planerings- och brandriskanalys
Placerings- och brandriskanalys är en analys som säkerställer att utrustning är säkert
placerat, att avstånden mellan utrustningen är tillräckliga och att man har beaktat
övrig verksamhet i närliggande omgivning.
Kartläggning av brandrisker
Kartläggningen av brandrisker utförs genom att använda analysmetoden för
brandrisker i anslutning till industriell användning och förvaring av brännbara vätskor
i IBC-behållare av plast. Analysmetoden är utvecklad av det brittiska laboratoriet för
hälsa och säkerhet.

3.6

Projektets preliminära tidsplan
Projektansvarig har ansökt om miljötillstånd hos Regionförvaltningsverket i Södra
Finland i december 2012. Under hösten 2013 kommer projektansvarige att erhålla
beställd regenereringsutrustning och genomföra mindre modifikationer inne i
byggnaden vilka inte omfattas av några tillståndsförfaranden. Anläggningen kommer
att kunna dras igång efter avslutandet av miljökonsekvensbedömningen och
erhållandet av miljötillståndet, vilket är planerat att ske under senvåren 2014.
Projektansvarige kommer att skicka anmälan till Regionalförvaltningsverket att
bedriva försöksverksamhet enligt Miljöskyddslag § 30 avsnitt 3 samt § 61.
Försöksverksamheten kommer att producera MKB-relevant information.

3.7

Tillstånd och beslut som krävs för projektet

3.7.1

Miljötillstånd
Anläggningar som tar emot farligt avfall för återvinning kräver ett miljötillstånd enligt
miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen (86/2000, 169/2000). Tillståndet
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beviljas av behörigt regionalförvaltningsverk vilket i detta fall är
Regionalförvaltningsverket i Södra Finland. Miljökonsekvensbeskrivningen och
kontaktmyndighetens utlåtande ska bifogas till ansökan om miljötillstånd. Ny
verksamhet får inte inledas förrän miljötillståndet har vunnit laga kraft eller
miljötillståndsmyndigheten har beviljat tillstånd att inleda verksamheten.
3.7.2

Anmälan om liten industriell hantering av kemikalier
För liten industriell hantering och upplagring av brännbara vätskor krävs en anmälan
till räddningsmyndighetens kemikalietillsynsenhet enligt Statsrådets förordning om
övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (855/2012). Syftet
med anmälan är att säkerställa anläggningens driftsäkerhet vid småskalig hantering av
farliga kemikalier.

3.7.3

Bygglov och åtgärdstillstånd
För uppförande av cisternupplag samt för placering av sådana konstruktioner som
inverkar på naturförhållandena krävs ett åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och
bygglagen
(132/1999).
Åtgärdstillståndet
ansöks
och
beviljas
hos
bygglovsmyndigheten på byggnadsorten.

3.7.4

Avtal med kommunalt avloppsreningsverk
För att släppa ut förbehandlat avfallsvatten krävs ett avtal med det kommunala
avloppsreningsverket. Avtalet säkerställer att anläggningens egen behandlingsprocess
uppnår rimliga TOC och COD och att det kommunala avloppsreningsverket klarar
av att rena den ökade avloppsbelastningen.

3.7.5

Säkerhetsdokument
För förebyggande av fara som utgörs av explosiv atmosfär för arbetssäkerhet och
allmän säkerhet tillämpas lagstiftningen gällande explosionsfarliga utrymmen och
utrustning som används i dessa. Arbetsgivaren ska för explosionsfarliga utrymmen
utarbeta sådan ATEX-utredning som avses i arbetarskyddslagen (738/2002) och
arbetarskyddsförordningen. Explosionsskyddsdokumentet som utarbetas utifrån
ATEX-utredningen kan vid behov utnyttjas vid uppgörandet av anläggningens
interna räddningsplan.

3.8

Anknytning till andra projekt
Det planerade projektet har ingen anknytning till andra projekt inom samma område.
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4.

ALTERNATIV SOM GRANSKAS I MKB
Målet för denna miljökonsekvensbedömning är att utreda konsekvenserna som
uppkommer från återvinning av farligt avfall. Vid bedömningsförfarandet granskas
tre alternativ vilka skiljer från varandra i produktionsmetoden och
produktionskapaciteten. Lagstiftningen förutsätter att man inom ramen för
miljökonsekvensförfarande granskar ett nollalternativ, det vill säga att avstå från
projektets genomförande om man inte på grund av särskilda skäl kan påvisa att det är
omöjligt att inte genomföra projektet.
ALTERNATIV

BESKRIVNING

Alternativ 1 (ALT 1)

Återvinningsanläggning för farligt avfall placeras i
Veturi industriområde, Mäntsälä. Årlig förbrukning
av farligt avfalls uppgår till 1 000 m3. Hanteringen
sker i IBC-behållare – inga fasta cisternupplag byggs.

Alternativ 2 (ALT 2)

Återvinningsanläggning för farligt avfall placeras i
Veturi industriområde, Mäntsälä. Årlig förbrukning
av farligt avfalls uppgår till 1 500 m3. Inne i
byggnaden konstrueras ett cisternupplag om
sammanlagd 15 m3 och utanför byggnaden
konstrueras ett cisternupplag om sammanlagt 30 m3.

Alternativ 3 (ALT 3)

Återvinningsanläggning för farligt avfall placeras i
Veturi industriområde, Mäntsälä. Årlig förbrukning
av farligt avfalls uppgår till 3 500 m3. Inne i
byggnaden konstrueras ett cisternupplag om
sammanlagd 15 m3 och utanför byggnaden
konstrueras ett cisternupplag om sammanlagt 90 m3.
Projektet genomförs inte. Farligt avfall skickas till en
auktoriserad förbränningsanläggning.

Nollalternativ (ALT 0)

5.
5.1

FÖRFARANDET VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Bedömningsförfarandets innehåll och mål
Syftet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att ”främja
bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och
beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras
möjligheter till medbestämmande”.
I statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning förutsätts att
bedömningsförfarandet tillämpas på anläggningar vilka ta emot farligt avfall för
fysikalisk-kemisk behandling (713/2006 § 6, 11a). Det granskade projektet omfattas
således av det lagstadgade miljökonsekvensförfarande.
Nedan
presenteras
miljökonsekvensbedömningens
bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.
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Bedömningsprogram
I programskedet utarbetas ett miljökonsekvensbedömningsprogram som är en plan
för hur projektets miljökonsekvenser skall bedömas. I bedömningsprogrammet
redogörs dessutom för alternativen som skall undersökas, planeringsområdets nuläge
och de alternativ som ska undersökas.
Kontaktmyndigheten kungör bedömningsprogram, framlägger den till påseende 30 –
60 dagar i projektområdets kommun och begär utlåtanden om programmet från olika
myndigheter. Det finns då även möjligheter till medborgare att uttrycka sina åsikter
om programmen. Kontaktmyndigheten gör en sammanställning av utlåtandena och
åsiktsyttrandena och lämnar samtidigt sitt eget utlåtande till den projektansvarige
inom en månad från utgången av framläggningstiden.
Under tiden då bedömningsprogrammet hålls framlagt anordnas en offentlig
tillställning som förutsätts av lagen i Mäntsälä kommun, där projektet och
bedömningsprogrammet presenteras.
Konsekvensbeskrivning
Efter programskedet fortsätter den projektansvarige planeringen av alternativen och
bedömer konsekvenserna. Dessa utredningar och bedömningar sammanställs i en
konsekvensbeskrivning som bland annat innehåller resultaten från konsekvens- och
miljöutredningarna som har gjorts i förfarandet, en beskrivning av de mest betydande
konsekvenserna, möjligheterna att lindra skadliga verkningar och en jämförelse av
alternativen. I beskrivningen ges också en redogörelse för källhänvisningar,
bedömningsmetoder samt osäkerhetsfaktorer i bedömningsarbetet.
Kontaktmyndigheten kungör konsekvensbeskrivningen och framlägger den på
samma sätt som i bedömningsfasen. För presentation av de centrala resultaten hålls
en offentlig tillställning. Responsskedet pågår i en 30 – 60 dagar.
Kontaktmyndigheten sammanställer samtliga utlåtanden om projektet och lämnar
samtidigt sitt eget expertutlåtande senast två månader efter responsskedet.
MKB-förfarandet är inte ett tillståndsförfarande utan fungerar som grund för senare
beslutsfattande. Miljötillståndsmyndigheten skall senare i sin beslutsprocess beakta
kontaktmyndighetens utlåtande.
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MKB-PROCESS

PROJEKTANSVARIG

KONTAKTMYNDIGHET

Upprättande av ett
bedömningsprogram

Kungörelse om
bedömningsprogrammet

INVÅNARE,
MYNDIGHETER
ÖVRIGA PARTER

TIDSPLAN

Oktober

Åsikter och
utåtanden
Utredningar och
konsekvensbedömning
upprättas

Kontaktmyndighetens
utlåtande om
bedömningsprogram

December

Konsekvensbeskrivning

Kungörelse om
konsekvensbeskrivningen

Januari
2014
Åsikter och
utåtanden

Miljökonsekvensbeskrivning avslutas

Kontaktmyndighetens
utlåtande om
konsekvensbeskrivningen

April

Bild 8 MKB-process

5.2

Parter i bedömningsförfarandet
Solvera Oy fungerar som projektansvarig och Nylands NTM-central fungerar som
kontaktmyndighet.

5.3

Information om arrangemang för deltagande
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en öppen process vars centrala mål är
att öka tillgången till information för invånarna och övriga grupper som verkar i
närområdet samt öka deras möjligheter att delta i bedömningsprocessen. Deltagandet
förutsätter växelverkan mellan följande deltagare: invånare, myndigheter och
planerare samt andra personer vars förhållanden eller förmåner projektet kan
påverka. Bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen presenteras för
allmänheten vid två invånarmöten, för vilka kontaktmyndigheten ansvarar
anordnandet av.
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5.3.1

Bedömningsprogrammets och konsekvensbeskrivningens
givande av åsikter och utlåtanden

kungörelse

samt

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral fungerar som kontaktmyndighet och
kungör samt framlägger till offentligt påseende både bedömningsprogram och
konsekvensbeskrivning. Kungörelsen publiceras på anslagstavlor i Mäntsälä
kommun, samt på Nylands närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats (www.elycentralen.fi)
Kungörelsen beskriver var bedömningsprogrammen och konsekvensbeskrivningen
finns framlagd. Åsikter om och beskrivning av programmet inges elektroniskt
(registratur.nyland@ely-centralen.fi) eller per post (Nylands NTM-central, PB 36,
00521 Helsingfors). Bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen finnes
framlagda i 30 dagar.
Dessutom
begär
kontaktmyndigheten
in
skriftliga
utlåtanden
om
bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen av de instanser och
myndigheter som den anser är nödvändiga. Slutligen sammanställer
kontaktmyndigheten utlåtandena och åsikterna och ger sitt eget utlåtande om
programbeskrivningen och konsekvensbedömningen.
5.3.2

Offentliga tillställningar
Under responstiden anordnas en offentlig tillställning i Mäntsälä, där projektet och
bedömningsprogrammet presenteras. Den offentliga tillställningen anordnas i
oktober 2013. Representanter för den projektansvarige och för kontaktmyndigheten
är närvarande för att diskutera och svara på frågor.
Dessutom erbjuds en möjlighet till en enkätundersökning som kommer att delas ut
till närvarande deltagare. Under konsekvensbeskrivningsförfarandet anordnas
motsvarande offentlig tillställning och bedömningens centrala resultat presenteras.

5.3.3

Arbete med intressegrupper
Projektansvarige sammankallar en styrgrupp bestående av centrala intressegrupper.
Styrgruppen ser till att viktiga intressen blir hörda och att det material de kommit
med också har betraktas. Till styrgruppen kallas representanter för följande berörda
parter:
-

Mäntsälä stad (planläggning och miljö)
Mellersta Nylands miljöcentral
Mellersta Nylands räddningsverk
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6.

MILJÖNS NULÄGE

6.1

Markanvändning och planläggning

6.1.1

Rikstäckande mål för markanvändningen
Enligt markanvändnings- och bygglagen kan statsrådet ställa upp riksomfattande mål
för områdesanvändningen. De senaste riksomfattande målen för markanvändningen
träde i kraft i mars 2009. Målen skall:
-

säkerställa att omständigheter av nationellt intresse beaktas i landskapens och
kommunernas planläggning samt i de statliga myndigheternas verksamhet,

-

bidra till att målen för markanvändnings- och bygglagen samt för planeringen
av områdesanvändningen uppnås, av vilka de viktigaste är god livsmiljö och
hållbar utveckling,

-

fungera som redskap för förhandsstyrningen av planläggningen i
markanvändningsfrågor av riksintresse och främja en konsekvent och
enhetlig förhandsstyrning,

-

främja genomförandet av internationella avtal i Finland och

-

skapa förutsättningar för genomförandet av projekt på riksnivå när det gäller
områdesanvändningen.

Syftet med de rikstäckande målen för markanvändningen är att bland annat
åstadkomma en bra livsmiljö och främja en hållbar utveckling. Dessutom skall mark
finnas att tillgå för projekt av riksbetydelse.
Projektet stöder markanvändningsmålen, eftersom den förläggs på en fastighet i ett
befintligt industriområde. Dessutom stödjer projektet verkställande av internationella
avtal rörande avfallshantering samt erbjuder näringslivet i Finland ett miljövänligare
alternativ till regenererade lösningsmedelsprodukter. Slutligen placeras projektet
tillräckligt långt bort från befintliga och planerade bostadsområden.
6.1.2

Planläggning
Landskaps- och regionalplaner
Landskapsplanen är en översiktlig och långsiktig plan av samhällsstrukturen och
områdesanvändningen i landskapet. Projektområdet omfattas av gällande
landskapsplan för Nyland inklusive Etapplandskapsplan 1 och 3 som fastställdes av
Miljöministeriet 14.12.2012. Projektområdets beteckning i landskapsplanen är A,
vilket betyder område för tätorstsfunktioner.
Detaljplan
Projektområdet är beläget inom Veturi industriområde som planerades i slutet av
1990-talet. Industriområdets detaljplansbeteckning i gällande detaljplan (godkänd
4.7.2013) är T4, vilket betyder kvartersområde för industri och lagerbyggnader. Detta

- 19 -

Solvera Oy
möjliggör placering av en anläggning med liten industriell hantering och upplagring
av kemikalier.

Bild 9 Bild av den aktuella detaljplanen
6.2

Bebyggelse och övrig verksamhet på närområdet
Vetri industriområde planerades för ca 15 år sedan och omfattar ca 19,7 hektar mark.
Området är beläget ca 90 m.ö.h. och består av följande zoner:
T4 – kvartersområden för industri och lagerbyggnader,
VL – område för närrekreation, samt
EV – skyddsgrönområde.
EV-betecknat skyddsgrönområde är ett område invid trafikleden som skall bevaras
som grönområden och vars huvudsakliga syfte är att skydda övriga områden mot
olägenheter och som på grund av sitt läge inte kan användas som
rekreationsområdet. Inom Veturi industriområde finns varken grundvattenskyddade
områden, åar, bäckar eller andra vattendrag. Området gränsar med riksväg 25 i norr,
med Helsingfors – Lahti järnvägsspår i öst, Hirvihaarantie väg i syd och med icke
planlagt skogsområde i väst.
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Projektområdets rågrannar är: Kesälahden Maansiirto Oy, Takamantie 9, Balanus Oy,
Palomäentie 9, PRP-Plastic Oy, Palomäentie 7 samt Mäntsälän Kiinteistöt Oy,
Palomäentie 10. De två närmaste fritidsbostäderna är belägna på Itälänkuja 18 (ca
430 m sydväst om projektområdet) och på Hirvihaarantie 68 (ca 470 m sydväst om
projektområdet).
Avstånden till övriga känsliga objekt presenteras i nedanstående tabell:
Typ av verksamhet
Kyrklig församlig
Skola
Daghem
Familjedagvård
Klinik
Vårdcentral
Äldreboende

6.3

Avstånd från projektområdet i meter
2.671
2.268
1.478
1.947
2.486
2.998
2.867

Trafik
Veturi industriområde är beläget i korsningen mellan riksväg 25 och riksväg 4
(visserligen gränsar industriområdet i öst med en järnväg, men riksväg 4 ligger i
omedelbar närhet öst om järnvägen). Då det inte har gjorts några utredningar om
trafikmängderna till och från Veturi industriområdet används istället Trafikverkets
information om trafikmängderna på riksväg 25 och riksväg 4.
Dessa två motortrafikleder är hårt trafikerade av både personbilar och tunga fordon
till följd av deras strategiska läge. Riksväg 25 länkar Hanko med Borgå medan riksväg
4 länkar Helsingfors med Lahti. Dygnsgenomsnittet av tunga fordon och personbilar
för 2012 presenteras i bilderna 10 och 11 och sammanställs ihop med mätningarna
för år 2011 i nedanstående tabell:

Riksväg 4
Riksväg 25

År 2011
24 100
2000
6 400
680

Personbilar
Tunga fordon
Personbilar
Tunga fordon

Bild 10 Dygnsgenomsnittet av
personbilar år 2012

År 2012
23 775
1 976
6 489
702

Bild 11 Dygnsgenomsnittet av
tunga fordon år 2012
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6.4

Buller
Inga bullerundersökningar i Veturi industriområde har genomförts sedan dess
planering och förläggning vid slutet av 1990 talet till följd av att ingen särskild
störande industriell verksamhet har placerats på området. Den huvudsakliga orsaken
till buller kommer från väg- och järnvägstrafik vilka båda ligger i omedelbar närhet av
projektområdet.

6.5

Luftkvalitet
Den senaste undersökningen av luftkvaliteten i Mäntsälä genomfördes 2011 av
Nylands NTM-central (Illmanlaatu Uudellamaalla 2011). Undersökningen fastslog att
kommunens industri- och energiproduktionsanläggningar har oväsentlig inverkan på
luftkvaliteten. Den viktigaste orsaken till utsläppen av koldioxid, kolmonoxid och
flyktiga organiska föreningar (FOF) är vägtrafiken. Största utsläppet kommer från
Lahtis-Helsingfors motorväg (riksväg 4). Sammanlagda FOF-utsläpp i kommunen
beräknades till 256 ton per år (141 t/a från vägtrafiken, 114 t/år från hushållens
vedförbränning, 0,7 ton från oljeeldning).
Utifrån undersökningsresultaten har man uppskattat att medelvärdet av Mäntsäläs
luftkvalitet är ganska bra och ligger under gränsvärdena.

Bild 12 Luftkvalitetsundersökningar år 2011
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6.6
6.6.1

Landskap och kulturmiljö
Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt
Museiverket
Inga nationellt betydande landskaps- eller kulturmiljöobjekt samt RKY objekt
(Byggda kulturmiljöer av riksintresse - utarbetas av Museiverket) finns på
projektområdet. Det närmaste RKY objekt är Mäntsälän kirkonmäki som är belägen
cirka 5 km i östlig riktning. Kommunens övriga två RKY objekt Frugårdin kartano ja
viljelymaisema och Saaren kartano är belägna på över nio kilometers avstånd från
projektområdet.
Landskapsplanet
Vid utarbetandet av Etapplandskapsplan 2 för Nyland har man tillsatt en utredning
om kulturmiljöer, vars syfte varit att identifiera värdefulla kulturmiljöer av intresse på
landskapsnivå. (Missä maat on mainiommat – Uudenmaan kultuuriympäristöt, E114
– 2012). Enligt utredningen finns det sju sådana objekt inom Mäntsälä kommun.
Mätsälän kirkonmäki är det närmaste objektet. Resterande värdefulla kulturmiljöer
återfinns i bild 13 på sida 25.

6.6.2

Fornlämningar
Enligt Museiverkets databas har inga fornlämningar identifierats inom Mäntsälä
kommun.

- 23 -

Solvera Oy

Bild 13 Värdefulla kulturmiljöer ur av intresse på landskapsnivå
6.7

Berggrund och jordmån
Den dominerade jordarten på projektområdet är morän. Områdets berggrund består
mikroklingranit. (Geologiska forskningscentralen)

6.7.2

Grundvatten
På projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste
klassificerade grundvattenområde är klass 1 grundvattenområde Ojala (0150501) som
ligger på 2 800 meter avstånd från projektområdet i nordlig riktning. (Finlands
miljöcentral) Övriga klassificerade grundvattenområden områden presenteras i bild
14.
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Bild 14 Natura 2000 områden och grundvattenskyddade områden
6.7.3

Ytvatten
Det finns inget ytvatten i form av sjöar, åar eller andra ytvattensamlingar i närigheten
av projektområdet. Projektområdet är utrustat med ett avloppssystem för uppsamling
av dränerings- och dagvatten som leds till grönskyddsområde belägen i sydlig
riktning.

6.8

Naturmiljö och skyddsobjekt

6.8.1

Växt och djurliv
Projektområdet är beläget på ett befintligt industriområde där det inte finns någon
naturlig miljö och dess flora och fauna består av arter som är typiska för
industrimiljöer.

6.8.2

Skyddsobjekt
Det närmaste skyddsobjektet till projektområdet är Kotojärvi – Isosuo (FI0100058)
som ingår i Natura 2000-nätverk. Området ligger ca fyra och halv kilometer norr om
projektområdet. Skyddsområdet är topografiskt platt och marken består mestadels av
lera, torv och morän. Skyddsgrunden för Naturaområdet är att den är bebodd av
nationellt betydelsefulla kärr- och sjöfåglar samt representerar livsmiljöer och arter
nämnda i fågeldirektivet. Resterande naturskyddsområden presenteras i bild 14.
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7.

KONSEKVENSBEDÖMNING

7.1

Miljökonsekvenser som ska utredas
Enligt MKB-lagen ska man granska de direkta och indirekta verkningar som ett
projekt eller verksamhet medför för:
-

människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel,
marken, vatten, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för
naturens mångfald,
samhällsstrukturen, byggnader, landskapen, stadsbilden och kulturarvet,
utnyttjande av naturresurserna, samt för
växelverkan mellan de ovannämnda faktorerna

De mest centrala konsekvenser för det här projektet som speciellt ska bedömas är:
-

utsläppskonsekvenser
konsekvenser av avfall och avfallshantering
miljörisker och störningar

Miljökonsekvensbedömning skall baseras på:
-

mätningar som samlas under tiden för försöksverksamheten
existerande utredningar om Veturi industriområde
litteratur
information om grundvatten och övriga skyddsområden
Nylands landskapsplan
avfallsplan för södra och västra Finland till året 2020
frågor som tas upp i utlåtanden och åsikter
frågor som har framkommit i samband med möten med allmänheten
konsekvensbedömningar som görs med olika metoder

Man avser inte genomföra några nya utredningar rörande miljöns nuläge.
7.2

Granskningsområde
Granskningsområde är det område inom vilken miljökonsekvenser ska utredas, vars
storlek beror på de miljökonsekvenser som undersöks. Området har definierats så
stort att inga kännbara miljökonsekvenser kan antas uppkomma utanför
granskningsområdet. Om det, under bedömningsarbetet, visar sig att någon
miljökonsekvens
har
större
verkningsområde
än
förutsett,
utökas
granskningsområdet utifrån de fakta som framkommit. Granskningsområdet i denna
bedömning är 150 meter från projektområdet.
Konsekvensernas betydelse bedöms för varje alternativ och objekt på en femskalig
skala:
mycket betydande – betydande – måttliga – ringa – obetydliga
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Bild 15 Det närmaste granskningsområdet 150 meter från projektområdet
7.3

Utsläpp från verksamheten och bedömning av dess konsekvenser

7.3.1

Konsekvenser för markanvändningen
I den fastställda general- och detaljplanen har anläggningens projektområde anvisats
som ett kvartersområde för industri och lagerbyggnader, vilket möjliggör placering av
en anläggning med liten industriell hantering och upplagring av kemikalier. Projektets
konsekvenser för markanvändningen bedöms utifrån hur projektet förbättrar,
begränsar, försämrar eller lämnar oförändrat den nuvarande markanvändningen på
projektområdet. Med projektets konsekvenser för markanvändningen avses
bestående ändringar i markanvändningen på området.
Vid bedömningen används gällande landskaps-, general- och detaljplaner,
miljöförvaltningens datasystem OIVA, publikationer från miljöministeriet och
kommunerna samt projektets tekniska planer.

7.3.2

Konsekvenser för landskapet och kulturarvet
Projektet placeras på ett industriområde som redan idag kan urskiljas som en
industriell miljö i landskapet. I bedömningen utreds de konsekvenser som projektet
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orsakar för det närliggande landskapet genom en landskapsanalys. En
landskapsanalys utgår från att sammanställa dragen och väsentliga faktorer för
närmiljöns landskap till en helhet. Med väsentliga faktorer för landskapet avses de
ändringar som projektet orsakar landskapet i förhållande till nuläget. Som
utgångsinformation
används flygbildsgranskningar, kartgranskningar
och
terrängbesök. Vid bedömningen utreds hur och om projektet förändrar landskapet på
området, samt från vilka riktningar vyerna mot området ändras på ett betydande sätt.
För kulturmiljöer bedöms huruvida projektet medför några konsekvenser för
värdefulla kulturmiljöer samt byggda kulturmiljöer av riksintresse. Som
utgångsmaterial används Museiverkets informationsregister samt Nylands förbunds
publikation E 114 – 2012 ”Nylands kulturmiljöer”. Ett utlåtande om projektets
inverkan på kulturmiljöer begärs av Museiverket.
7.3.3

Trafik- och bullerkonsekvenser
Trafikmängderna som projektet medför uppskattas utifrån tillgängliga uppgifter. Som
utgångspunkt används projektets tekniska planer samt statistik från Trafikverket. Vid
bedömningen utreds ökningen av tunga fordon som projektet ger upphov till vilket
därefter jämförs med nuvarande trafikmängden.
Projektansvarige kommer att skicka anmälan till Regionalförvaltningsverket att
bedriva försöksverksamhet enligt Miljöskyddslag § 30 avsnitt 3 samt § 61. Det
sammanlagda bullret som uppkommer från trafiken och processutrustningen
kommer att bedömas utifrån bullermättningar erhållna under tiden för anläggningens
försöksdrift. Bullermättningar kommer att jämföras med områdets nuvarande
bullernivå samt även med riktvärden för buller.

7.3.4

Konsekvenserna för klimat och luftkvalitet
Projektet medför positiva konsekvenser för klimatet eftersom den minskar utsläppen
i luft från förbränningen av farligt avfall. Dessa konsekvenser bedöms genom
energieffektivitet då man jämför regenereringsalternativet med förbränningsalternativet.
Projektet medför småskaliga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (FOF) i luft.
Dessa utsläpp kommer att undersökas under tiden för anläggningens försöksdrift.
Mätningarna kommer att erhållas med hjälp av en portabel flamjonisationsdetektor
som ska installeras i industrihallens frånluftsventilation. Koncentrationen av FOF i
frånluften kommer att mätas och registreras. Mätningar skall ske för varje
produktionssteg så som lastning, lossning, behandling och förvaring. När tillräcklig
mängd observationer har samlats in kommer dem att analyseras med hjälp av
statistiska och ekonometriska metoder. Om utsläppen anses vara betydande kommer
dem att analyseras med hjälp av en spridningsmodell.
Utsläppen av FOF kommer att jämföras med allmän luftkvalitetsnivå på
projektområdet samt med riktvärden för FOF koncentration i luften.

7.3.5

Konsekvenser för levnadsförhållanden, trivsel, rekreation och hälsan
Vid bedömningen
levnadsförhållanden,

behandlas projektets konsekvenser för människors
trivsel och
rekreation.
Med konsekvenser
för
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levnadsförhållanden och trivsel avses sådana konsekvenser som riktas mot
människor och samfund. Konsekvenserna för människorna bedöms främst utifrån
projektets utsläpp, buller och trafik. Dessa konsekvenser bedöms genom en
jämförelse av riktvärdena med den situation som förutses med stöd av modellerna.
Alla kommentarer som framkommer under MKB-förfarandet, exempelvis vid möten
med allmänheten, kommer att sammanställas i bedömningsbeskrivningen.
Enkätsvaren som tas emot under de två offentliga tillställningar kommer att
sammanställas och granskas. Annan konsekvensinformation som produceras i övriga
delar av konsekvensbedömningen kommer också att användas som utgångsmaterial.
7.3.6

Konsekvenser för jordmån, berggrund samt grund- och ytvatten
Projektet, under normala driftsomständigheter, medför inga konsekvenser för
jordmån, berggrund samt grund- och ytvatten. Utsläpp av skadliga ämnen kan endast
ske i vid en störning. I bedömningen används den utredning som produceras i
samband med bedömningen av konsekvenser vid störningar.

7.3.7

Konsekvenser för naturen och naturskyddet
Projektområdet förläggs på ett befintligt industriområde där så kallad naturmiljö inte
förekommer. I miljökonsekvensbeskrivningen återges det närliggande områdets
naturmiljö och man bedömer om projektet har konsekvenser som riktas mot
området. Som utgångsmaterial används befintligt material om området och dess miljö
samt
konsekvensinformation
som
produceras
i
övriga
delar
av
konsekvensbedömningen.

7.3.8

Konsekvenser för avfallshantering
Då projektet genomförs kommer det att påverka den nationella avfallshanteringen.
Jämfört med nuläget kommer projektet att minska mängden farligt avfall som
förbränns och öka materialåtervinningsgraden för farligt lösningsmedelsavfall.
Ökningen av materialåtervinningsgraden kommer att analyseras med hjälp av
nationell avfallsplan.
Konsekvenser för avfallshantering undersöks utifrån de avfallsplaner som gäller på
nationell, regional- och landskapsnivå. Avfallets uppkomst och mängd analyseras
utifrån anläggningens bokföring över avfallsmängder vilket ska föras under tiden för
anläggningens försöksdrift.

7.3.9

Konsekvenser vid störningar
Riskerna av en avfallsbehandlingsanläggning kan indelas på följande sätt:
-

oförutsedda fraktioner i det avfall som tas emot
störningar i behandlingsprocessen
läckage av kemikalier och farligt avfall
brand

Konsekvenser till följd av störningar utreds med hjälp av analyser beskrivna i avsnitt
3.5.
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7.4

Osäkerhetsfaktorer och antaganden
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen påverkas av eventuella
osäkerhetsfaktorer i de utgångsuppgifter och metoder som har använts. Osäkerheten
i informationen och bedömningarna kommer att presenteras separat för de olika
konsekvenserna i bedömningsbeskrivningen.

7.5

Metoder att minska de negativa konsekvenserna
Förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser
kommer att presenteras i bedömningsbeskrivningen.

7.6

Jämförelse av alternativ
I miljökonsekvensbedömningen jämförs miljökonsekvenserna av projektet för varje
projektalternativ inklusive nollalternativet. Jämförelsen görs utifrån tillgänglig
information och innefattar en beskrivning av varje alternativs skillnader och
konsekvenser.
Alternativjämförelsen
görs
enligt
lagen
om
förfarandet
miljökonsekvensbedömning utgående från följande konsekvenser:
-

7.7

vid

konsekvenser för människor
konsekvenser för naturen
konsekvenser för samhällsstrukturen
konsekvenser för utnyttjande av naturresurserna

Konsekvensuppföljning
Huruvida det i närområdet finns objekt mot vilka betydande konsekvenser riktas
utreds under bedömningsarbetet. I så fall introduceras förslag för uppföljningen i
bedömningsbeskrivningen enligt MKB-förordningen.
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