
 

Askola kommun  
Byggnads- och miljönämnden  
Askolantie 28 
07500 Askola  
 

 
Enligt miljövårdslagens (527/2014) 84. § gällande 
 
ANSLAG OM MILJÖTILLSTÅNDSBESLUT 
 
Byggnads- och miljövårdsnämnden i Askola avgivit, i egenskap av miljövårdsmyndighet i Mörskom, sitt 
beslut 23.6.2021, § 56, gällande nedan nämnda miljötillståndsansökan. Beslutets publiceringsdatum är 
1.7.2021. Tillkännagivningen av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten, 
d.v.s. 8.7.2021. Beslutet finns till påseende under besvärstiden 1.7.-9.8.2021 på Askola kommuns nätsidor 

under adressen www.askola.fi samt på julkipano.fi –sidorna. Beslutet och besvärsanvisning i anslutning till 

det kan hämtas under påseendetiden i Askola kommun (Askolantie 30, 07500 ASKOLA) genom separat 
överenskommelse 
 
Byggnads- och miljövårdsnämnden i Askola 23.6.2021 § 56. 

 
Beslut: Miljötillståndet beviljades. Förverkligandet enligt beslutet kan påbörjas trots ett eventuellt besvär, om 
sökande inbetalar en garanti som bestäms i tillståndet. I tillståndet har man bestämt om avfallets mängd och 
kvalitet, avfallshantering och jordmånens skyddande, buller och bullerbekämpning samt om skyddande av 
yt- och grundvatten, användningens övervakning samt kontroll och verksamhetens rapportering.  
 
Verksamhetsidkarens kontaktuppgifter 
Takamaa skogsbrukssammanslutning 
Syväjärvivägen 191 
07600 MÖRSKOM 
tel. 0407537144 
matti@viren.fi 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Skogsbrukssammanslutningen Takamaa har ansökt om tillstånd av miljövårdsmyndighet i Mörskom för 
brytande av berg, krossning och mottagning av rent jordmaterial upp till maximalt 50 000 ton per år. 
Dessutom ansöker man om tillstånd för annan hantering av betong-, tegel- och asfaltavfall än placering på 
avstjälpningsplats.  
 
Verksamhetsort 
Mörskom kommun, Backböle by, Takamaa, fastighetsnr. 504-406-18-5 / Hembergsvägen / Takamaa privata 
väg. 
 
Besvär  
Enligt MVL 191. § har sakägare besvärsrätt, d.v.s. de vars rätt eller förmån ärendet kan gälla. Man kan 
inlämna skriftligt besvär gällande beslutet till förvaltningsdomstolen i Vasa, PB 204, 65101 Vasa inom 
besvärstiden 1.7.-9.8.2021. Besväret kan också inlämnas i förvaltnings- och expedieringstjänsten under 
adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Tilläggsinformation i ärendet ger miljövårdssekreterare Minna Isokallio tel. 0400 500 244 eller 
minna.isokallio@askola.fi.  
 
Askola 01-07-2021 
Byggnads- och miljönämnden 
            
 
Detta meddelande har anslagits på elektroniska anslagstavlor i Askola och Mörskom kommuner 
under tiden 1.7.-9.8.2021. 

http://www.askola.fi/

