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Kungörelse
En ansökan om miljötillstånd i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) för strängkompostering av blandat
slam från skogsindustrin.
Sökande
Soilfood Ab, Kalevavägen 7 C, Tammerfors.
Verksamheten och dess placering
Lovisa behandlingsplats, vid Flokomvägen, ett 6,2 hektar stort område på lägenheten Rnr: 434-405-1-33. Området finns
vid riksväg 7 (motorvägen) i närheten av den östra infarten till Lovisa. Verksamheten är inte belägen på
grundvattenområde.
Verksamhetsidkaren ansöker om miljötillstånd för att kompostera blandat slam från skogsindustrin. Mängden slam som
komposteras på det 2,3 hektar stora asfalterade behandlingsområdet är högts 19 900 ton/år. Slammet komposteras i
strängar och är moget efter 1-3 månader. Den färdiga produkten är Tuorekomposti 3A2-3. Komposteringen och
slutproduktens kvalitet granskas i enlighet med lagstiftningen för gödselfabrikat samt enligt
villkoren i anläggningsgodkännandet.
Ytvatten som bildas på området leds till nackdiken som omger området och vidare till ett befintligt dike. Nackdikena
anläggs med bottendammar som saktar ner ytvattenströmmen så att suspenderat material sjunker ner till botten.
Ytvattnets kvalitet granskas två gånger per år före vattnet leds vidare till det befintliga diket.
I verksamheten används inte kemikalier, vatten eller energi. I verksamheten uppstår inte avfall eller avloppsvatten som
bör behandlas. Verksamheten ger inte upphov till betydande buller, vibrationer eller konsekvenser på naturen. Slammen
som hanteras innehåller inte farliga ämnen som kan påverka den kemiska kvaliteten på ytvattnet eller orsaka risk för
förorening av vattendrag. Materialen som hanteras är fuktiga och orsakar därmed inte dammolägenheter. Verksamheten
ger upphov till luktolägenheter i samband med hantering av slam, lossning av slam och när kompoststrängarna anläggs.
Närmaste bebyggelse finns på cirka 1,2 kilometers avstånd och luktolägenheterna bedöms inte nå till bebyggelsen. De
färdiga kompoststrängarna orsakar inte luktolägenheter.
Transport av slam som används i verksamheten samt transport av färdiga produkter kräver cirka 900 lastbilstransporter
per år, vilket motsvarar cirka 20 lastbilstransporter per vecka. Till hanteringsområdet trafikeras via riksväg 7 till
Flokomvägen.
I ansökan om miljötillstånd ansöker man om att få inleda verksamheten oberoende av eventuellt överklagande (199 § i
miljöskyddslagen).
Kungörelsen och ansökningshandlingarna jämte bilagor är framlagda 12.8–20.9.2021 på Lovisa stads
anslagstavla på stadens webbplats, www.lovisa.fi. Delfåendet av kungörelsen anses ha skett den sjunde dagen efter att
kungörelsen publicerades dvs. 19.8.2021.
Med anledning av ansökan har sakägarna, det vill säga de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra, möjlighet
att framställa en anmärkning. Också personer och sammanslutningar som inte representerar sakägare har rätt att
uttrycka sin åsikt.
Eventuella anmärkningar eller åsikter ska lämnas in senast 20.9.2021 till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo
(öppet till kl. 16.00), Mariegatan 12, elektroniskt till adressen ymparisto@loviisa.fi eller per post till adressen Lovisa stad,
byggnads- och miljönämnden, PB 77, 07901 Lovisa.
Lovisa stads byggnads- och miljönämnd granskar miljötillståndsansökan och fattar på basis av denna ett tillståndsbeslut
med iakttagande av miljöskyddslagen. Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, epost maud.ostman@loviisa.fi.

