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Hej!
Vi bifogar vår åsikt angående den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen (UUDELY/4320/2018) i ett PDF-dokument.
Med vänlig hälsning,
Mathias Creutz
Creutz, Carpentier & Ahlbäck jordbrukssammanslutning Lovisa
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Beträffande YIT Infra Ab:s stenmaterialområde i Malmgård, Lovisa

Åsikt om den kompletterade miljökonsekvensbedömningen
Vi äger och odlar åkrar (434-451-1-8 Blomdal-Marsåkern, ca 37 hektar) som angränsar till
YIT Infra Ab:s berg- och grustäkter i Malmgård, Lovisa. Som tillägg till vår tidigare åsikt
(2.12.2018) om MKB-programmet och vår uppdaterade åsikt om
Miljökonsekvensbeskrivningen (2.5.2019) vill vi framföra följande synpunkter på den
kompletterade miljökonsekvensbedömning.

1. Angående hur yt- och grundvatten behandlas och leds bort från bergtäkten:
Den utlovade utbyggnaden av sedimenteringsbassänger för att förhindra småpartiklar att
spolas ut i dikessystemet är välkommen och nödvändig. Detta bör ställas som ett krav och
övervakas av myndigheterna.
Angående dimensioneringen av dikessystemet hävdas i den kompletterade MKB att
kapaciteten är tillräcklig. Det presenteras dock fortfarande inga mätningar, kalkyler eller
fakta som stöd för detta påstående. Hur har det befintliga dikessystemets kapacitet
beräknats och hur vet utredarna att det är tillräckligt?
I ”Alternativ 2” uppskattas avrinningen från Berg-Malmgård till i medeltal 2000
kubikmeter per dygn. Om denna vattenmängd rör sig framåt 20 cm i sekunden, motsvarar
detta en vattencylinder med en diameter av cirka 40 centimeter. Detta är alltså den mängd
vatten som de befintliga dikena ständigt och permanent skall transportera i tillägg till all
nuvarande avrinning från området. De närmaste vägtrummornas diameter är bara 30
centimeter.

Det dikessystem till vilket YIT planerar att avleda denna vattenmängd från bergtäkten
ombesörjer dräneringen av ett enhetligt platt åkerområde som omfattar mer än 400 hektar.
Särskilt vårbruket försvåras eller omöjliggörs om dräneringen av åkrarna inte fungerar,
med betydande ekonomiska konsekvenser.
Den kompletterade utredningen kommenterar fortsättningsvis inte frågan om
underhållsskyldigheten för dikessystemet. Oberoende av alternativ måste YIT vara
skyldigt att ta ansvar för det underhåll av dikena som föranleds av bolagets verksamhet,
inklusive vägtrummor och dräneringsbrunnar.

2. Angående projektets inverkan på luftkvalitet och spridning av damm:
Den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen har fortsättningsvis inte kommenterat
möjliga skadliga verkningar på odlingsmark, grödor och naturmiljö. I utredningen enbart
konstateras att dammbelastningen på våra angränsande åkrar blir betydlig och att
gränsvärdena överskrids där Blomdal-åkern angränsar mot landsvägen. Däremot utreds
varken inverkan på odlingsmarken eller vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare
begränsa dammbildningen.
Vi yrkar på en utredning av stendammets inverkan på jordbruksmarkens kvalitet,
odlingsgrödornas avkastning och de producerade ekologiska livsmedlen.

3. Vi anser fortsättningsvis att det är omotiverat med tanke på bedömningen av risker och
oförutsägbara konsekvenser för bl.a. grundvattnet att nu ge YIT tillstånd för ”Alternativ
2” där verksamheten kan fortsätta i 60 år. I fall att ”Alternativ 1” genomförs kan
verksamheten fortsätta i 40 år. Det finns i så fall gott om tid att återkomma till en
eventuell tillståndsprövning av ”Alternativ 2”.

Tetom gård, Lovisa, den 4 mars 2020
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