Dnr EPOELY/79/2018

MKB-KUNGÖRELSE
MKB-förfarandet gäller Keliber Oy:s projekt för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby.
Projektets miljökonsekvenser bedöms i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Den projektansvarige har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.
Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag specialiserat på brytning och anrikning av litiummalm
(spodumen) samt produktion av litiumkarbonat. Ca 600 000 ton malm per år bryts i bolagets brott,
som ligger i Mellersta Österbottens litiumprovins. Malmen som bryts transporteras till bolagets
anrikningsverk i Kalavesi i Kaustby kommun för anrikning. Enligt planerna transporteras spodumenkoncentratet, som uppkommer i anrikningen, till vidareförädling i den kemiska anläggningen
som byggs i Karleby.
Utöver det s.k. nollalternativet granskas dessutom tre egentliga genomföringsalternativ.
Alternativen skiljer sig från varandra i fråga om deponeringen av analcim, dvs. lösningsmedelsresten. Enligt uppskattning uppstår ca 130 000 ton analcim per år.
Alternativ 0: Den kemiska anläggningen förläggs inte till Karleby. Anläggningen förläggs i anslutning till anrikningsverket i Kalavesi i Kaustby och konsekvenserna bedöms i MKB-förfarandet för
anrikningsverket.
Alternativ 1: Den kemiska anläggningen förläggs till Karleby och analcim, som uppstår som biprodukt, utnyttjas i hamnkonstruktionerna.
Alternativ 2: Den kemiska anläggningen förläggs till Karleby och analcim utnyttjas i fältkonstruktionerna.
Alternativ 3: Den kemiska anläggningen förläggs till Karleby och analcim transporteras och deponeras i Kalavesi.
Kungörelsen och programmet för bedömning av projektets miljökonsekvenser är framlagda till
påseende under tjänstetid 15.1. – 13.2.2018 på Karleby stads officiella elektroniska anslagstavla
(www.karleby.fi). Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras dessutom på webbplatsen
www.miljo.fi/karlebylitiumkemifabrikMKB
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga
ställningstaganden skickas senast 13.2.2018 till NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262,
65101 Vasa eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
Kontaktmyndigheten i projektet Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens utlåtande
om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende senast en månad efter att tiden för att ge
utlåtande och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt på samma platser som bedömningsprogrammet.
Ett evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet 16.1.2018 kl. 18 på
Ykspihlajan Toimitalo, Hamngatan 40, Karleby. Kaffeservering börjar kl 17.30.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Korsholmanpuistikko 44
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Korsholmsesplanaden 44
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby

2/2

Mer information:
Den projektansvarige: Keliber Oy, kontaktperson Kari Wiikinkoski, tfn 050 375 3204,
fornamn.efternamn@keliber.fi.
Den projektansvariges MKB-konsult: Envineer Oy, kontaktpersoner Toni Uusimäki,
tfn 040 187 8408 ja Heli Uimarihuhta, tfn 040 524 9793, fornamn.efternamn@envineer.fi
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Niina Pirttiniemi, tfn 0295 027 904,
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi.
Vasa 14.1.2018
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

