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Kuulutus

19.4.2021

LPR/591/11.01.00.00/2021

KUULUTUS
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä
21.4.2021
Tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen/ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivä kuulutuksen julkaisemispäivästä eli 28.4.2021
Hakija
Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7
54800 Savitaipale
yhteyshenkilö Eemeli Jurvanen p. 0400 936919,
eemeli.jurvanen@ jurvanen@juho-laastit.com
Toiminta
Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy hakee lupaa betoni- ja tiilijätteen vastaanotolle,
välivarastoinnille ja käsittelylle tilalle Nieriä RN:o 2:391 (Savitaipale, Peltoinlahden
kylä). Vuosittainen käsiteltävä määrä olisi maksimissaan 10 000 t betoni- ja
tiilijätettä.
Alueella on aiempi Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen
ympäristölupa, joka koskee soran seulonta- ja murskauslaitoksen toimintaa (lupa
on myönnetty 22.12.2005 ja sitä on tarkistettu 20.5.2015). Alueella on myös maaainestenottolupa, joka on myönnetty 14.8.2012
Hakemuksella on haettu lupaa aloittaa toiminta ympäristönsuojelulain
199 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.
Hakemus sisältää selvityksen hankkeesta ja toimintasuunnitelman.
Kuulutuksen nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 21.4 – 28.5.2021 Lappeenrannan kaupungin
verkkosivuilla https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-jatalous/Kaupungin-kuulutukset ja Savitaipaleen kunnan internet-sivuilla.
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Asiakirjojen nähtävilläpito
Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti 21.4 – 28.5.2021 Lappeenrannan kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa
https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Ymparisto/Ymparistovalvonta-ja-lupa-asiat
sekä kaupungintalon asiakaspalvelupiste Winkissä, osoitteessa Villimiehenkatu 1,
53100 Lappeenranta. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä Savitaipaleen kunnassa.
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää
mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle
viimeistään 28.5.2021:
 postitse: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta
 sähköpostilla: ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi
Muistutuksessa tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
 muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 diaarinumero LPR/591/11.01.00.00/2021
 kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
 yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
 muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu
selvitys asiamiehen toimivallasta.
Lisätietoja antavat
ympäristötarkastaja Salme Muurikka, p. 040 673 3393
sähköposti: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Jakelu:
Lappeenrannan kaupungin internetsivut
Savitaipaleen kunnan ilmoitustaulu, sähköinen
Rajanaapurit – erikseen tiedoksiannettavat

