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Enligt distributionslistan

Begäran om utlåtande om den kompletterade miljökonsekvensbeskrivningen gällande
Hangö Hamns Ab och Trafikledsverkets projekt att utvidga hamnen i Koverhar i
Hangö
NTM-centralen i Nyland bereder alla på sändlistan möjlighet att skriftligen uttala
sig om den kompletterade MKB-beskrivningen av Hangö Hamns Ab och
Trafikledsverket senast den 13.5.2022.
Ett MKB-förfarande har organiserats för projektet 2017–2019. Projektet har
sedan dess förändrats, särskilt vad gäller den planerade slutförvaringen av
muddermassor till havs och byggandet av vattenvägen. Nu inhämtas synpunkter
på tilläggen till bedömningsrapporten och särskilt uppmärksammas ny
verksamhets miljöpåverkan. Denna begäran om utlåtande har skickats till
samma myndigheter som i det tidigare MKB-förfarandet för projektet.
NTM-centralen i Nyland, Ansvarsområdet för miljö och naturresurser, är
kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om MKB.
Närmare upplysningar ger Erika Heikkinen, tfn +358 295 021 142.
Den kompletterade MKB-beskrivningen och kungörelsen finns på adressen:
miljo.fi (www.miljo.fi/koverharhamnudvidgningMKB)
Vi ber att ni skickar in era utlåtanden i tillgänglig form.
Detta dokument har godkänts elektroniskt av Inspektör Leila Laine
Sändlista
Hangö stad, stadsstyrelsen, kirjaamo@hanko.fi
Hangö stad, miljövårdsmyndigheten, ymparistonsuojelu@hanko.fi,
kirjaamo@hanko.fi
Hangö stad, planläggningsmyndigheten, kirjaamo@hanko.fi
Hangö stad, byggnadstillsynsmyndigheten, rakennusluvat@hanko.fi,
kirjaamo@hanko.fi
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Caruna Oy, tekninenasiakaspalvelu@caruna.fi
Sydspetsens miljöhälsa, Hangö, terveystarkastajat@symi.fi, symikansli@symi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Basservicen, rättsskyddsuppgifter och
tillstånd, kirjaamo.etela@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, miljötillstånd,
ymparistoluvat.etela@avi.fi'
Geologiska forskningscentralen, gtk@gtk.fi
Transport- och kommunikationsverket Traficom, kirjaamo@traficom.fi
Naturresursinstitutet, kirjaamo@luke.fi
Västra Nylands landskapsmuseum, museo@raasepori.fi
Västra Nylands räddningsverk, kirjaamo@espoo.fi, pelastuslaitos@espoo.fi
Forststyrelsen, kirjaamo@metsa.fi
Museiverket, museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi
Försvarsmakten, kirjaamo.1logr@mil.fi
Gränsbevakningsväsendet, rajavartiolaitos@raja.fi
Raseborgs stad, raasepori@raasepori.fi
Säkerhets- och kemikalieverket, kirjaamo@tukes.fi
För kännedom
Hangö Hamn Oy, bjorn.peltonen@portofhanko.fi
Trafikledsverket, olli.holm@vayla.fi
Ingenjörsbyron Ecobio Oy, masi.mailammi@ecobio.fi
Nylands förbund, toimisto@uudenmaanliitto.fi
Hangö miljöförening rf, astrid.lindstrom@brev.fi
Natur och Miljö, kansliet@naturochmiljo.fi
Finlands naturskyddsförbund, toimisto@sll.fi
Tvärminne zoologiska station, tvarminne-zool@helsinki.fi
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