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MKB-KUNGÖRELSE
Keliber Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat
en komplettering av bedömningsprogrammet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Kompletteringen gäller projektet för en litiumkemifabrik på storindustriområdet i Karleby
(KIP). I projektet pågår ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). Det tidigare bedömningsprogrammet har kungjorts 15.1–13.2.2018.
Keliber Oy har gjort en komplettering av bedömningsprogrammet, enligt vilken den årliga produktionskapaciteten av litiumkarbonat som tillverkas vid litiumkemifabriken fördubblas från 12 000 ton
till 24 000 ton. Av spodumenkoncentratet, som behövs i tillverkningen av litiumkarbonat, framställs
ungefär hälften (ca 120 000 t/a) vid Keliber Oy:s Kalavesi anrikningsverk i Kaustby och ungefär
hälften (ca 120 000 t/a) anskaffas från utlandet. Dessutom har avfallsklassificeringen19 för analcimsanden som uppstår i processen och möjligheterna att återvinna och deponera den preciserats.
I samband med kompletteringen har genomföringsalternativen som granskas i förfarandet ändrats.
Utöver det s.k. nollalternativet granskas tre egentliga alternativ som avviker från varandra i fråga
om återvinningen av analcimsanden som uppstår i processen. Enligt uppskattning uppstår ca
260 000 t analcimsand per år.
Alternativ 0: Den kemiska anläggningen förläggs inte till Karleby. Anläggningen byggs i Kalavesiområdet i Kaustby.
Alternativ 1: Kemifabriken förläggs till storindustriområdet i Karleby och analcimsanden återvinns i
Karleby Hamns hamnkonstruktioner.
Alternativ 2: Kemifabriken förläggs till storindustriområdet i Karleby och analcimsanden återvinns i
storindustriområdets fältkonstruktioner och i Karleby Hamns hamnkonstruktioner.
Alternativ 3: Kemifabriken förläggs till storindustriområdet i Karleby och analcimsanden återvinns i
hamnkonstruktionerna. Utöver detta transporteras den till annan tillståndspliktig återvinnings- och
mottagningsplats.
BEDÖMNINGSPROGRAMMET FRAMLAGT ÄR TILL PÅSEENDE
Kungörelsen och kompletteringen av programmet för bedömning av projektets miljökonsekvenser
är framlagda till påseende under tjänstetid 24.4–23.5.2018 på Karleby stadshus (Salutorget 5, Karleby. Kungörelsen och kompletteringen av bedömningsprogrammet läggs under kungörelsetiden
även fram för allmänheten på stadsbiblioteket i Karleby (Storgatan 3, 67100 Karleby) samt publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/karlebylitiumkemifabrikMKB
ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om kompletteringen av bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas senast 23.5.2018 till NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi.
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Utöver de ställningstaganden som nu lämnas in beaktas i kontaktmyndighetens utlåtande även
tidigare ställningstaganden om bedömningsprogrammet för litiumkemifabriksprojektet.
Kontaktmyndigheten i projektet Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens utlåtande
om bedömningsprogrammet och kompletteringen av det 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 kompletteringen av bedömningsprogrammet.

EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Ett evenemang för allmänheten ordnas om kompletteringen av bedömningsprogrammet måndagen 14.5.2018 kl. 18 på allaktivitetshuset i Yxpila, Hamngatan 40, Karleby. Kaffeservering börjar kl. 17.30.
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, Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403,
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
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