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Etelä-Suomi

KUULUTUS
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Kuulutuksen julkaisupäivä
27.8.2020
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 3.9.2020.
Hakija

Isotalon kasvattamo Oy

Asia

Eläinsuojan ympäristöluvan tarkistaminen ja muuttaminen, Salo

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Ympäristölupahakemus koskee olemassa olevan toiminnan tarkistamista (BAT) ja toiminnan muuttamista. Tilalla on lainvoimainen ympäristölupa 240 lihanaudan ja 180
nuorkarjan sekä 13 400 munivan kanan ja 100 000 kananuorikon eläinsuojille.
Lupaa haetaan 304 lihanaudan (12-24 kk) ja 160 nuorkarjapaikan (<6 kk) sekä 13 400
munivan kanan ja 40 000 kananuorikon eläinsuojille.
Tilalla on noin 3 000 m3 lietelantalatilavuutta ja noin 4 500 m3 kuivikelantalatilavuutta.
Lanta levitetään omassa hallinnassa oleville ja sopimuspelloille.
Toiminnan sijainti
Salon kaupungissa kiinteistöillä Nurmela 734-700-4-83, Kantola 734-700-4-95 ja Yliheikkilä 734-700-4-101
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 27.8.–5.10.2020 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Muistutukset ja mielipiteet
Ne joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/3274/2020
- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016 000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
Helsingin toimipaikka
fax 029 5016661
Birger Jaarlin katu 15
Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi
PL 150, 13101 Hämeenlinna
PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään
5.10.2020:
- sähköisen asioinnin kautta: www.avi.fi/muistutus
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 110, 00521 Helsinki.
Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

