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Kungörelse 
 
 

En anmälan om djurstall enligt miljöskyddslagen (527/2014) och miljöskyddsförordningen 
(138/2019) har inlämnats hos byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad. Anmälan berör 
tillbyggnad av ladugård för mjölkboskap. 

 
 
Sökande 
 

Henna och Marko Hasu 
Hasugränd 151 
47350 KIMOBÖLE 
  

 

Förläggningsplats 
  
              Hasugränd 151, 47350 KIMOBÖLE, 407-404-17-7 
 

För gården finns ett gällande miljötillstånd (Nylands miljöcentral 30.11.2009, UUS-2009-Y-363-
113). Enligt miljötillståndet får det på gården finnas högst 87 mjölkkor, 70 ungdjur och 30 kalvar. 
Efter tillbyggnaden skulle det finnas plats för 147 mjölkkor, 47 ungdjur och 30 kalvar. 
 
Tillbyggnaden genomförs genom att bygga ut en nuvarande ladugårdsbyggnad. Två 
mjölkningsrobotar kommer att installeras i ladugården. Syftet är att samtidigt bygga en ny 
behållare om 1 600 m3 för flytgödsel. Sedan tidigare finns det på gården två slambehållare, vilkas 
sammanlagda volym uppgår till 2 400 m3 samt en gödselstack om 1 140 m3 för torrgödsel.  
Stallgödseln utnyttjas vid åkerodling. 
 
På gården tillverkas 1 200 ton förtorkat foder som lagras i plansilo. Lakvattnen från plansilon 
avleds till en sluten brunn, därifrån de pumpas till slambehållaren och och används som 
åkergödsel. Ungefär 50 ton förtorkat foder balas. 
 
Avsikten är att leda tvättvattnen från robotarna och mjölkrummet till en behållare för flytgödsel.  
 
Den mest väsentliga miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till i närheten av gården kan 
vara luktolägenheter från själva djurstallsbyggnaderna samt från hanteringen och lagringen av 
gödsel. 
 
Kungörelsen och ansökningshandlingarna jämte bilagor hålls till påseende 21.2–22.3.2019  på 
Lappträsk kommungård på adressen Lappträskvägen 20 och på Lappträsk kommuns webbplats 
på adressen www.lapptrask.fi. 
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Med anledning av ansökan har sakägarna, det vill säga de, vilkas rätt eller fördel ärendet kan 
tänkas beröra, möjlighet att göra en anmärkning. Också andra personer och samfund, som inte 
representerar sakägarna, har rätt att ge sin åsikt. 
 
Eventuella anmärkningar eller åsikter ska lämnas in senast 22.3.2019 till adressen Lovisa stad, 
byggnads- och miljönämnden, PB 11, 07901 Lovisa eller elektroniskt till adressen 
ymparisto@loviisa.fi  
 
Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad granskar ansökan om miljötillstånd och fattar utifrån 
den ett tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen. 
 
Tilläggsuppgifter gällande ansökan om och behandlingen av miljötillståndet: 
 miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki, tfn 040 777 34 60, eller på adressen ymparisto@loviisa.fi 
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