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MKB-KUNGÖRELSE
Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) meddelar att miljökonsekvensbeskrivningen för Balticconnector naturgasledningprojekt av Gasum Oy, är anhängigt
(Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning).
FN:s ekonomiska kommissions för Europa konvention om miljökonsekvensbedömning i ett
gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) tillämpas på projektet konventionen ger möjlighet att framföra åsikter också om projektets miljökonsekvenser från Estland till Finland.
Syftet med Balticonnector naturgasledningsprojekt är att förbinda naturgasledningsystemen
i Finland och Estland. En sammankoppling av gasinfrastrukturerna i Finland och Estland
garanterar ett mer sammanhängande och diversifierat naturgasnät i Östersjöregionen och
ger därigenom en säkrare tillgång till naturgas för EU:s nordostliga medlemsländer. Undervattensrörledningen skulle möjliggöra utbyte av naturgas mellan Finland och Estland och
samtidigt erbjuda möjligheten att utnyttja de underjordiska lagringsutrymmena för naturgas
i Lettland. Rörledningen skulle kunna fungera i båda riktningarna och även göra det möjligt
att överföra naturgas från Finland till Estland. Balticconnector naturgasledning ansluts i Finland till Gasums naturgasnät genom att man bygger ett förbindelserör från Ingå till Sjundeå.
I Estland ansluts Balticconnector till det estniska gasnätet genom ett förbindelserör från den
planerade kompressorstationen till rörledningsavsnittet som ska byggas i Kiili. Genom att
ansluta Balticconnector till en regional LNG-terminal skapas ett enhetligt gasnät i de baltiska
länderna och i Finland.
MKB-beskrivningen är framlagd till påseende 11.5.2015 – 7.7.2015 på följande platser:
- Ingå bibliotek, Strandvägen 2, 10210 Ingå
- Ingå kommun, samservice, Strandvägen 2, 10210 Ingå
- Sjundeå kommunbibliotek, Stationsvägen 2, 02580 Sjundeå
- Raseborgs stad, Kanslihuset, Ystadsgatan 3, 10600 Ekenäs
- www.miljo.fi/balticconnectorMKB
Projektet presenteras för allmänheten på onsdagen den 27.5.2015 kl. 18 - 20 i Wilhelmsdal
(gamla biblioteket), Ola Westmans allé 1, 10210 Ingå.
Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall
riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 7 juli 2015.
NTM-centralens utlåtande om MKB-beskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden om den samma publiceras på internet på adressen www.miljo.fi/balticconnectorMKB
efter det att MKB-utlåtandet givits.
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)ntm-centralen.fi
Helsingfors den 5 maj 2015
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

