UUDELY/5/07.04/2014

JORDTÄKTVERKSAMHETET PÅ HÖGBERGET
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) är kontaktmyndighet för en
miljökonsekvensbedömning (MKB) av Esbogårds jordtäktverksamhetprojekt på Högberget
i Esbo. NTM-centralen kungör att bedömningsprogrammet är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med bedömningsprogrammet avses ett program som
den projektansvarige gjort upp för behövliga utredningar och arrangemang för bedömningsförfarandet.
PROJEKTET
På Högbergets område i närheten av Vinkelkärret och Kärringmossen i Esbo planerar man
att utföra verksamhet som innebär schaktning och krossning av berg samt mottagning och
de-ponering av rena marksubstanser. Projektområdet omfattar ca 73 hektar och är beläget
i västra Esbo, som närmast ca 800 m från gränsen till Kyrkslätt kommun.
ALTERNATIV SOM SKALL GRANSKAS
ALT 1: Schaktning av berg samt deponering av marksubstans så, att kraftledningen och
gasröret som finns på området inte behöver flyttas. Områdena som schaktas är ca 32 hektar. Berg schaktas och krossas som mest ca 10 miljoner fasta kubikmeter. Den lägsta
scaktningsni-vån är +15 meter över om havsnivån och den kommande utfyllnadsbackens
nivå sträcker sig som mest till nivå +100 m över havsnivån. Markdeponi utförs på områden
som till ytan samman-lagt är ca 40 hektar. Deponiområdets volym är som mest ca 15 miljoner kubikmeter.
ALT 2: Schaktning av berg samt deponering av marksubstans så, att kraftledningen och
gasröret som finns på området flyttas. Områdena som schaktas är sammanlagt ca 40 hektar. Berg schaktas och krossas som mest ca 15 miljoner fasta kubikmeter. Den lägsta
scaktningsni-vån är +15 meter över om havsnivån och den kommande utfyllnadsbackens
nivå sträcker sig som mest till nivå +100 m över havsnivån. Markdeponi utförs på områden
som till ytan samman-lagt är ca 47 hektar. Deponiområdets volym är som mest ca 20 miljoner kubikmeter.
ALT 0: Projektet förverkligas inte.
PROJEKTANSVARIG
Esbogård Ab
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Konsekvensprogrammet är framlagt till påseende för allmänheten 12.5.2014 - 13.6.2014
på följande platser:
Esbo miljöcentralen, Kyrkträskvägen 6 B, 4 vån., 02770 Esbo
Esbo centrum Samservice, Kyrkträskvägen 4, 02770 Esbo
Kyrkslätts kommun, Servicekontoret, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
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Kyrkslätts kommun, huvudbiblioteket, Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt
och på internet www.miljo.fi/esbogårdMKB
Utlåtandet av Nylands NTM-central kommer att finnas till påseende till 14.7.2014 på internet: www.miljo.fi/esbogårdMKB
Ytterligare uppgifter om projektet ges Rolf Saxberg av Esbogård, tfn 040 595 7150 samt
om konsekvensprogrammet Antti Lepola av Ramboll Finland Oy, tfn 040 588 7557.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges av överinspektör Leena Eerola
från NTM-centralen i Nyland tfn 0295 021 380.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten på tisdagen den 20 maj 2014 kl. 18.00 – 20.00 i auditorium vid Espoon yhteislyseon koulu, Hansaberget 2, 02780 Esbo.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 13 juni 2014.
Åsikterna och utlåtandena offentliggöras i Internet efter MKB-utlåtandet.
Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: registratur.nyland(at)ely-centralen.fi
Helsingfors den 7 maj 2014
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