MKB-KUNGÖRELSE
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten är kontaktmyndighet i Fortum Power and
Heat Oy:s förfarande med miljökonsekvensbedömning (MKB) i projektet som gäller en vindkraftspark på Bergö. Kontaktmyndigheten meddelar att projektet har blivit anhängigt. Projektet planeras
så att en vindkraftspark på ca 36 ha förläggs till Bergö i Malax kommun. Vindkraftsparken omfattar
4-5 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 15-20 MW. Till projekthelheten hör också elöverföring i jordkablar eller luftledningar (ca 24,5 km) via Bredskäret i Korsnäs kommun till Petalax i
Malax.
Som en del av projektberedningen har det utarbetats ett bedömningsprogram i enlighet med lagen
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (458/2006). Programmet är en plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska utföras.
I bedömningsprogrammet granskas tre olika projektalternativ för vindkraftsparken:
ALT 1: det byggs en 15 MW:s vindkraftspark, som består av fem ca 3 MW:s vindkraftverk.
ALT 2: det byggs en 20 MW:s vindkraftspark, som består av fyra ca 5 MW:s vindkraftverk.
ALT 0: projektet genomförs inte, motsvarande elmängd produceras på annat sätt.
Kraftledningsalternativen är:
ALT A: kraftledningen fortsätter från norra Bredskäret söderut i en110 kV:s öppen ledning bredvid
20 kV:s kraftledningen på den östra sidan av den nuvarande vägen. Kraftledningen kopplas till regionnätet i Petalax i Malax kommun. Elunderstationen byggs i norra Bredskäret.
ALT B: i övrigt samma som i ALT A, men på Bredskäret ersätts den öppna ledningen med en 110
kV:s jordkabel.
ALT C: i övrigt samma som i ALT A, men Bredskärsavsnittet ersätts med en 20 kV:s jordkabel.
Elunderstationen byggs på södra Bredskäret.
I alla alternativ är kraftledningen på fastlandsavsnittet en 110 kV:s luftledning. På fastlandet går
ledningen söder om Molpe till elunderstationen i Petalax i Malax kommun. Kraftledningsrutten,
bygg- och servicevägen är desamma i alla alternativ. Planläggningen av området ska till vissa delar
försöka förenas med MKB-förfarandet.
DEN PROJEKTANSVARIGE
Fortum Power and Heat
PB 100
00048 FORTUM
BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR OFFICIELLT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
10.5- 8.6.2010 under tjänstetid på de officiella anslagstavlorna:
Malax kommun, Malmgatan 5, Malax
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, Korsnäs
Kungörelsen och bedömningsprogrammet skickas också till biblioteken som lägger fram dem
till påseende för allmänheten under samma tid:
Huvudbiblioteket i Malax, biblioteket i Yttermalax, Malmgatan 5, Malax
Filialbiblioteket på Bergö, Bredhällsvägen 61 c, Bergö
Huvudbiblioteket i Korsnäs, Silverbergsvägen9, Korsnäs

Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens webbplats: www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten
MER INFORMATION
Projektet och bedömningsprogrammet
Fortum Power and Heat Oy, PB 100, 00048 FORTUM, www.fortum.fi, miljöexpert Seppo Partonen
tfn 010 453 3958, fornamn.efternamn@fortum.com [seppo.partonen]
Den projektansvariges MKB-konsult:
FCG Finnish Consulting Group Oy, planeringschef Mattias Järvinen, tfn 010 409 5036,
fornamn.efternamn@fcg.fi [mattias.jarvinen]
MKB-förfarandet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljö och naturresurser, PB 262, 65101 VASA, utvecklingschef Riitta Kankaanpää-Waltermann, tfn 0400 809 335,
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi [riitta.kankaanpaa-waltermann]
FRAMFÖRANDE AV ÅSIKT
Alla som är intresserade kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga ställningstaganden skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens registratur senast tisdagen 8.6.2010 på adress ELY-centralen i Södra Österbotten, ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@elycentralen.fi
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
ELY-centralen i Södra Österbottens utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram till påseende
inom en månad från att tiden för att ge utlåtande och lämna in åsikter har gått ut. Utlåtandet är framlagt till påseende under en månads tid på samma platser som bedömningsprogrammet. Utlåtandet
publiceras också på ELY-centralen i Södra Österbottens webbplats på adress: www.elycentralen.fi/sodraosterbotten
INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSMÖTE
Ett informations- och diskussionsmöte öppet för allmänheten ordnas tisdagen 18.5.2010 med början
kl. 17:00 i Bergö skola på adress Bredhällsvägen 61 c, Bergö.
Vasa 8.5.2010

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten,
ansvarsområdet för miljön och naturresurserna

