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MKB-KUNGÖRELSE
Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) meddelar att miljökonsekvensbeskrivningen av Esbogård Ab:s jordtäktverksamhetprojekt på Högberget i Esbo, är anhängigt
(Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning).
Esbogard Ab undersöker möjligheterna for stenmaterialverksamheter vid Högberget i Vinkelkärr, Esbo. Projektet som bedömts omfattar kommersiell schaktning och krossning av
stenmaterial amt mottagande av rena överloppsjordmassor som uppstår vid byggnadsverksamhet. Överloppsjordmassorna placeras i schakten samt överom dessa. Dessutom förbereder man sig på att ta emot schaktsten som uppstått vid byggnadsverksamhet på andra
stallen. Schaktstenen krossas på området till olika krosstenssorter. Projektområdet som undersökts är till arealen 68 hektar. De planerade marktaktsområdena (schaktningsområdena)
ar till arealen 25-36 hektar, beroende på alternativen. Mängden berg som schaktas på området ar 8-14 miljoner fasta kubikmeter, beroende på alternativen. Mottagande av rena överloppsjordmassor skulle förverkligas på ett till arealen 29-44 hektars område, beroende på
alternativen. Markdeponin ar till mängden 10-17 miljoner kubikmeter.
MKB-beskrivningen presenteras de olika alternativen att genomföra projektet.
MKB-beskrivningen är framlagd till påseende 1.6.2015 – 10.7.2015 på följande platser:
Esbo miljöcentral, Kyrkträskvägen 6 B, 4 vån., 02770 Esbo
Esbo centrum Samservice, Kyrkträskvägen 4, 02770 Esbo
Kyrkslätts kommun, Servicekontoret, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
Kyrkslätts kommun, huvudbiblioteket, Kyrktorget 1, 02400 Kyrkslätt
och på internet www.miljo.fi/esbogardMKB
Projektet presenteras för allmänheten på torsdagen den 11 juni 2015 kl. 18.00 - 20.00 i
föreningshuset Honkamaja, Nupurvägen 24, 02820 Esbo.
Åsikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall
riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 10 juli 2015.
NTM-centralens utlåtande om MKB-beskrivningen och alla inlämnade åsikter och utlåtanden om den samma publiceras på internet i början av september på adressen
www.miljo.fi/esbogardMKB efter det att MKB-utlåtandet givits.
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