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07870 Skinnarby 
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BESLUT SOM ÖVERKLAGAS 

 

 

Lovisa stads beslut på min ändringsansökan YL-42-434-2019-2 

 

YRKANDEN  

 

Vi yrkar på att svämgödselbehållarna inte skall behöva fasta tak, utan fast täckning räcker för 

att minimera de luktolägenheter svämgödselbehållarna kan åstadkomma. Fast täckning är 

alltså polystyrenkross eller nollfiber som man sprider på ytan för att ge svämgödseln ytterli-

gare ett skikt för att isolera lukt. Nötsväm i sig bildar ett naturligt torrt hårt skikt på ytan då 

den får stå och ytan inte spräcks. Våra svämgödselbehållare kommer att fyllas nedre vägen så 

ytan spräcks inte vid påfyllning. Skiktet med torr gödsel och fast täckning skulle därmed iso-

lera lukt, värme och sänka ph. Med södra Finlands snöfall på 25 Kn/m2 skulle fasta tak däre-

mot kräva en sluttning på 28° och den storlekens tak på behållarna skulle bli fult i lands-

bygdsmiljön och hindra grannarnas synfält. Svämgödselbehållarna med fast täckning skulle 

bara bli 1m ovanför markytan och skulle inte alls förstöra synfält. I beslutet hänvisar man till 

lagförordningen 138/2019 §3 som lyder att minimiavståndet till närmaste bostadshus från 

svämgödselbehållare med fast täckning skall vara minst 250m. I vårt fall är avståndet 170m 

till närmaste bostadshus. Ändringsansökan var offentlig 31.5-1.7.2019 och öppen att klaga på. 

Ändringsansökan skickades också hem till våra grannar. Ingen har anmält klagomål eller åsik-

ter till ändrinsansökan. Mellan svämgödselbehållarna och närmaste bostadshusen går också en 

väg och där finns skog. I beslutet borde man ha kunnat bedöma mer fallspecifikt, och tagit i 

beaktan att ingen i nejden besvärat ändringen. Det att man också gjort ett antagande, att det 

ursprungliga miljölovet troligtvis inte skulle ha godkänts utan fasta tak på svämgödselbehål-
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larna, är bara ett antagande. I miljölovet står det att behållarna täcks med plåt eller annan 

täckning. Viktigt för oss i det här skedet, då byggandet är i full gång, är att få ta i bruk an-

läggningen före Ni ger ett beslut angående svämgödselbehållarnas täckning. Det är för sent nu 

att få fasta tak före det beräknade ibruktagningsdatumet.  

 

 

 

MOTIVERINGAR 

 

Vi yrkar att beslutet hävs eftersom fast täckning har lika bra påverkan som fasta tak i frågan 

om att minimera ammoniakutsläpp och lukt i detta fall. 

 

Vi anser även att beslutet kunde ha bedömts mer fallspecifikt och att man tagit i beaktan om-

givningens åsikt. 

 

Vi redogör bakgrunden till vår situation med bilagor: 

Bilaga 1: Miljölov Nr 35/2019 Dnr ESAVI/16640/2018 

Bilaga 2: Loviisan Kaupungin ilmoituspäätös YL-42-434-2019-2 

Bilaga 3: Skannad kopia av kuvertet beslutet kom i 

 

Jag har begärt Södra Finlands Regionalförvaltningsverk och Nylands NTM-central att ge utlå-

tanden angående saken, men på grund av deras semestrar kan jag få dem tidigast i mitten av 

augusti. Så jag kompletterar besväret senare.  

 

Slutligen vill jag kunna ta i bruk anläggningen före Ni ger ert beslut.  

 

 

 

 

Harsböle, Lappträsk den 22.7.2019 
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