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KUNGÖRELSE OM ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANMÄLAN OM
DJURSTALLSVERKSAMHET
Följande anmälan om djurstallsverksamhet är anhängig hos byggnads- och miljöutskottet i
Sibbo kommun:
Käsis gård har gjort en anmälan om ett befintligt djurstall enligt 115 a § i miljöskyddslagen
(527/2014).
Djurstallet finns i Paipis på adressen Käsisvägen 120. Enligt anmälan har gården 48 mjölkkor
och 19 kvigor. Ungefär hälften av gårdens kalvar är i åldern 6–12 månader och hälften under 6
månader. Kokalvarna är 25 till antalet och tjurkalvarna 4. I gårdens två ladugårdar används
ströbädd och torrgödselstad. I anknytning till djurstallet finns två slam- och urinbehållare av
gummi. Bägges volym är 250 m3. Gården har en torrgödselstad av betong vars volym är 600
m3. Urinbehållararna och torrgödselstaden har en lagringskapacitet på 12 månader. I
djurstallets ströbäddar används halm och torv, och de töms 4–8 gånger om året i
torrgödselstaden. Djuren är på bete ungefär 6 månader om året. Gården har cirka 210 ha åker
till sitt förfogande för spridning av gödsel. Plasten som uppstår på gården avhämtas och övrigt
avfall förs till avfallshanteringen. Gården har två bränslecisterner. Övriga kemikalier lagras
beroende på användningsändamålet antingen inomhus eller övertäckta utomhus.
Denna kungörelse publicerades 2.10.2020. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter
kungörelsedatumet. Kungörelsen och de offentliga handlingarna som hänför sig till anmälan
hålls framlagda 2.10–9.11.2020 på Sibbo kommuns webbplats www.sibbo.fi.
Anmälningshandlingarna kan läsas också vid SibboInfo (Norra Skolvägen 2, Nickby) under
öppettiderna, må–to kl. 8.00–17.00 och fr kl. 8.00–14.00.
De vilkas fördel eller rätt saken berör (part) har med anledning av ansökan möjlighet att
framföra en skriftlig anmärkning. Övriga personer och samfund har rätt att framföra sin åsikt.
Eventuella skriftliga anmärkningar och åsikter som ska innehålla ärendenumret 412/2019 ska
lämnas in senast 9.11.2020 till adressen Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet/JK, PB
7, 04131 SIBBO eller per e-post till miljovard@sibbo.fi. Vid användning av e-post bör beaktas
att e-posten inte är särskilt skyddad för att sända personuppgifter eller konfidentiella
uppgifter.
Beslut i ärendet fattas av byggnads- och miljöutskottet som fungerar som
miljövårdsmyndighet i Sibbo kommun. Tilläggsuppgifter ger miljöexpert Jessika Karvinen,
tfn 050 590 9984 jessika.karvinen@sibbo.fi.

