UTVIDGNINGSPROJEKT AV SVINSTALLSVERKSAMHET, LAPPTRÄSK
Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av utvidgningsprojekt av svinstallsverkasamhet och tillkännager att bedömningsbeskrivningen är anhängigt
(Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med konsekvensbeskrivning avses en
handling som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig bedömning av
deras miljökonsekvenser.
PROJEKTET
Målsättningen med projektet är att öka svinhushållningens kapacitet och effektivitet för att upprätthålla konkurrenskraften och säkerställa näringens kontinuitet för tre kreatursgårdar belägna i Lappträsk kommun, Pockar by.
På gårdarna som är med i projektet utövas djurhållning. För närvarande fungerar en 1 000 platsers
gödsvinsstall på Pockar gård, på Granholm gård en 2 500 platsers gödsvinsstall och på Amerikan
Porsas Oy en 800 platsers suggstall.
Om hela projektet genomförs skulle Pockar gård ha 3 000 gödsvinsplatser och 1 000 platser för
smågrisar och karantänavdelning, Gramholm gård 5 500 gödsvinsplatser och Amerikan Porsas Oy
3 000 gödsvinsplatser och 2 000 suggplatser.
Alternativ som skall granskas:
Alternativ 1/1: Utvidgning av svinhusen is samband med Amerikan Porsas Oy: Nytt svinhus för
3 000 gödsvin och utvidgning av nuvarande svinhuset för suggor till 2 000 platser. Slammet utnyttjas direkt som åkergödsel.
Alternativ 1/2: Ytterligare utvidgning av svinhusen på Pockar gård och Granholms gård till 3 000
gödsvin. Slammet utnyttjas direkt som åkergödsel.
Alternativ 2/1: Utvidgning av svinhusen alternativ 1/1 och uppbyggande av en biogasanläggning
som hanterar 60 000 ton biomaterial årligen i samband med Amerikan Porsas Oy. Utnyttjning av
slammet man har hanterat i biogasanläggningen som åkergödsel.
Alternativ 2/2: Utvidgning av svinhusen alternativ 1/1 och 1/2, och uppbyggande av en biogasanläggning som hanterar 120 000 ton biomaterial årligen i samband med Amerikan Porsas Oy.
Utnyttjning av slammet man har hanterat i biogasanläggningen som åkergödsel.
PROJEKTANSVARIG
Amerikan Porsas Oy, Granholm gård, Pockar gård
YTTERLIGARE UPPGIFTER
Bedömningsbeskrivningen är framlagt till påseende för allmänheten 15.1. – 15.3.2007 på följande
platser:
- Lappträsk kommungård, Lappträskvägen 20 A
- Lappträsk huvudbibliotek, Klockarstigen 5 D

Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i slutet av maj 2007 på Internet:
www.ymparisto.fi/uus.
Ytterligare uppgifter om projektet ges av Kaisa Suvilampi tfn 050 525 4222 från Watrec Oy.
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av Satu Pääkkönen tfn 020 490 101
från Nylands miljöcentral.
PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN
Projektet presenteras för allmänheten måndagen den 15 januari 2007 kl 18.00 – 20.00 i ungdomsföreningslokal Vasargåd, Nystugavägen 22, Lappträsk.
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER
Åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till
Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 15 mars 2007.
Besökadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]

Helsingfors den 4 januari 2007
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