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mustasc
chfladdermus) flytt, som huvudsaklig
h
gen konce
entreras nedanför
trädtopp
par. Egenttlig långdisstansflytt förekomme
f
er i Finlan
nd i tämlig
gen små
mängde
er. De anv
vända me toderna ger en tillrräckligt om
mfattande bild om
fladderm
mössens hö
östflytt i Bö le projektområde.
Osäkerh
het till resultaten och bedömning
gar orsakas
s även av v
variationen i naturen
mellan olika
o
år. Va
ariationen m
medför bl.a. att alla po
otentiella re
evir till tillflygekorre
inte nö
ödvändigtvis
s har varrit bosatta under ka
arteringsåre
et. Alla potentiella
livsmiljö
öer har dock
d
iaktttagits i planeringen
p
av vind
dkraftparken. Även
fladderm
mössens fly
yttrutter ka
an variera mellan
m
olik
ka år. I Böl e projektområde är
flyttning
gen dock så
s liten attt variatione
en mellan olika år in
nte bedöm
ms orsaka
betydan
nde osäkerh
heter i bedö
ömningen.

20 KONS
SEKVENSER
R FÖR VIL
LT OCH JAK
KT
20.1 Kons
sekvensme
ekanismer
r
Konsekv
venserna fö
ör viltartern
na är av sa
amma typ som
s
konse
ekvenserna för övrig
fauna och
o
för fåg
gelbestånde
et. De huv
vudsakliga konsekven
nsmekanism
merna är
störning
garna unde
er anläggni ngen av vindkraftpar
v
rken, den minskade arealen i
livsmiljö
öerna på grrund av an
nläggningen
n av vindkrraftverken och servicevägarna
samt sp
plittringen av livsmiljjöerna och
h förändrin
ngen i livs miljöernas kvalitet.
Servicev
vägarna kan också me
edföra en s.k.
s
barriäreffekt, som
m dock främ
mst gäller
små däg
ggdjur. Å andra
a
sidan
n kan väga
arna medfö
öra en s.k. korridorefffekt som
styr och
h underlätta
ar rörelsern
na för störrre djur (bl.a. stora ro
ovdjur) (Ma
artin m.fl.
2010).
Konsekv
venserna under drifte
en av vindk
kraftparken
n utgörs av
v den störn
ning som
driften av
a kraftverk
ken orsaka r (rotorblad
dens rörels
ser och ljud
det som upp
pkommer
av de roterande rörelserna ) samt ev
ventuellt störningar på grund av ökad
g aktivite
et (underrhållstrafik till kra
aftverken
a. ökad
mänsklig
och bl.a
rekreationsanvändning av p
projektomrrådet). Även viltfågllar utsätts
s för en
ell kollisionsrisk me
ed vindkrraftverkens
s konstruk
ktioner och med
eventue
kraftledningarna som byggs i anslutning till vindk
kraftparken
n. I utredningen har
kanismer sttått i fokus:
bl.a. följjande konsekvensmek







Bullerr och andra
a störningarr under anläggningen
Ökad mänsklig aktivitet
a
på
å området
Underhållstrafik till vindkra
aftparken när den är i drift
Ökad rekreationsanvändnin
ng (bär- oc
ch svampplo
ockning, ja
akt och s.k.
”nöjeskörning”)
Barriä
äreffekt och
h/eller s.k. korridorefffekt till följd
d av service
evägarna
Livsm
miljöer som försvinner,, ändras oc
ch splittras

20.2 Utgå
ångsdata och
o
metoder
Bedömn
ningen av konsekvens
k
ser för vilta
arter och ja
akt grundarr sig på infformation
om tills
ståndet förr områdetss viltstam,, viltets vandringsled
der och eventuella
e
förändringar av dessa samt h
hur jaktmöjligheterna förändras p
på områdett.
sdata om viltarterna p
på projekto
området har samlats iin från stattistik från
Utgångs
forsknin
ngscentret för vilt och fisk
ke (bl.a. vilttriang elberäkning
gar och
älgberäk
kningar). Statistiken
S
presentera
ar viltstam
mmens stattus för ettt område
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som är
ä större än projekttområdet, närmare bestämt fö
ör kust-Ös
sterbottens
s
viltcen
ntrals och Närpesnejde
N
ens viltvård
dsförenings
s områden.
Viltarter på området obse
erverades vid naturk
kartläggning
gar som gjordes
g
på
å
artläggning
garna skrev
v man upp
p
våren,, sommaren och höstten 2014. I terrängka
alla observatione
er av vilta
arter (små och stora
a rovdjur, hjortdjur och annatt
kogshare). En allmän
n bild över tätheten av projek
ktområdets
s
småvillt, t.ex. sk
hönsfå
ågelstam ha
ar erhållits från den liinjeberäkning som gjo
ordes i sam
mband med
d
beräkn
ningarna av häcka nde fågla
ar (se ka
apitel 18 ”Konsekv
venser förr
fågelbeståndet”).
dningen fok
kuserade m
man på att lokalisera viktiga om
mråden för viltarterna.
v
I utred
Områd
dena är bl.a
a.:





Biottoper som är
ä viktiga fö
ör viltfåglar (bl.a. spelplatser förr tjäder och
h orre)
Färd
drutter och viktiga bettesmarker för hjortdju
ur
Livs
smiljöer och
h färdrutterr för stora rovdjur
r
Vikttiga ekologiska förbind
delser

På pro
ojektområd
dena finns inga inve
enteringsruttter inom ramen förr Vilt- och
h
fiskerifforskningsinstitutets ((VFFI) vilttrriangelinventering, uttifrån vilka man skulle
e
ha fåttt mer detalljerad inforrmation om
m viltstammarna på om
mrådena (V
VFFI 2015).
På
p
projektområ
ådets
syd
dvästra
sida
s
finns
en
g
gammal
vilttriangel.
v
Beräkn
ningsmaterrial för den
nna vilttrian
ngel har do
ock inte an
nvänts i bed
dömningen
n
efterso
om triange
eln har ta
agits bort från nuva
arande be
eräkningsnä
ätverk och
h
uppdaterad beräkningsinforrmation fin
nns inte tillgänglig (V
VFFI 2015).. Skogarna
a
öle projekto
område ha
ar under de senaste åren beha
andlats så starkt attt
på Bö
gamm
malt beräkningsmateria
al inte längre kan beskriva den n
nuvarande situationen
n
för om
mrådets vilts
stam.
I kons
sekvensbed
dömningen har använ
nts nyligen publicerad
d litteraturinformation
n
om vindkraftens konsekven
nser för fa
auna. Inhemsk forskn
ning om viindkraftens
s
kvenser förr viltfauna ffinns inte ännu
ä
i stor utsträcknin
ng och därfför grundarr
konsek
sig be
edömningen
n huvudsak
kligen på in
nformation som finnss att tillgå från andra
a
länderr (bl.a. Ryd
dell m.fl. 2
2012). I ko
onsekvensb
bedömninge
n
en för jaktt har även
intervjjuer med jä
ägare som gjorts i sa
amband me
ed andra v
vindkraftparrkers MKB-förfara
anden anvä
änts.
Konsekvenserna för jakt occh viltarterr har bedöm
mts av bio
olog, FM Tiina Mäkelä
ä
CG Design och planer ing Ab.
från FC
20.3 Nu
uläge
20.3.1 V
Viltstammarr
I samba
and med te
errängkartlläggningarn
na gjordes syn- och spårobserv
vationer av
v
älg, vits
svanshjort och
o
rådjur.. Enligt statistik som VFFI samla
at in finns det
d ganska
a
tät älgs
stam på området förr viltcentra
alen i Kust-Österbottten. Baserrat på den
n
senaste uppskatttningen v
var Närpesnejdens jaktvårdsfförenings beräknade
e
älgtäthe
et efter jak
kt cirka 3 älgar/1 000
0 hektar, vilket
v
är Fiinlands tättaste (VFFII
2015). Områdets älgstam ha
ar ändå minskat lite jämfört m ed tidigare
e år. Enligtt
agt högst cirka
c
6-7 älgar på dett cirka 2 10
00 ha stora
a
uppskatttning leverr sammanla
projekto
området. På projekto mrådet finns en starrk stam av
v vitsvanshjortar, och
h
dessutom förekom
mmer rådj ur i någo
on mån på områdett. År 2014 uppgick
k
stammen på
p Böles o
område eftter jakten till 35 ind
divider (NJJVF 2015).
rådjurss
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Förekomsten av älgar och hjortar på området varierar dock från årstid till årstid
och år till år.
Utifrån
observationerna
använder
hjortdjuren
det
planerade
vindkraftparksområdet som livsmiljöer sommartid i tämligen stor omfattning.
Vanligen flyttar älgarna för att övervintra i inlandet. I Sydösterbotten rör sig
älgarna mellan vinter- och sommarbeten på flera olika stråk från inlandet mot
kusten. På projektområdet finns mycket plantor som erbjuder älgar rikligt med
näring vintertid. Sannolikt övervintrar enstaka älgar också på projektområdet
varje år.
I samband med terrängkartläggningarna på sommaren 2014 observerades flera
tjädrar,
orrar
och
järpar
på
projektområdet.
I
samband
med
terrängkartläggningen observerades ingen dalripa men ripan kan förekomma
sporadiskt på området. Ripstammarna har minskat nationellt och projektområdet
ligger i de södra delarna av ripans huvudsakliga förekomstområde. Dalripa är
fredad från jakt på området.
Hönsfågelstammen varierar i någon mån årsvis både nationellt och regionalt.
Fåglarnas överlevnad och häckningsframgång påverkas av bl.a. förändringar i
livsmiljön, rovdjur, näringsläget, väderförhållanden och jakt. Enligt de
fågelkartläggningar som gjorts på projektområdet är hönsfågeltätheten lite lägre
än de regionala medelvärden som finns i vilttriangelberäkningsmaterialet från
forskningscentralen för vilt och fiske. Tätheten av hönsfågelstammarna på
området för viltcentralen i Kust-Österbotten år 2014 (VFFI 2015) och på Böle
projektområdet enligt linjetaxering 2014 presenteras nedan (Tabell 20.1).
Resultaten från de fågelkartläggningar som gjorts på projektområdet finns
närmare beskrivna i kapitlet 18 ”Konsekvenser för fågelbeståndet”.
Tabell 20.1. Tätheten av skogshönsfåglar (fåglar/km2 skogsmark) på kustÖsterbottens viltcentrals område samt på Böle projektområde år 2014 (VFFI
2014).

Tjäder
Orre

2
7,4

Böle projektområdet,
linjetaxering 2014
inte beräknat
4,4

Järpe
Ripa

6,6
0,4

2,6
0

Art

Viltcentralen Kust-Österbotten 2014

Enligt vilt- och fiskecentralens forskningsinstituts TASSU-system för iakttagelser
av stora rovdjur har det i närheten av projektområdet gjorts flera iakttagelser av
lodjur och enstaka iakttagelser av björn och varg under de senaste åren (RKTL
2014). De stora rovdjur som iakttagits på området är sannolikt individer som rör
sig på större områden. Det finns t.ex. ingen information om att det skulle finnas
något björnide på projektområdet.
I samband med terrängkartläggningarna gjordes syn- och spårobservationer av
mindre viltdjur på projektområdet, bl.a. av räv, ekorre och skogshare. Övriga
viltarter som påträffas på projektområdet är bl.a. ringduva och kricka.
20.3.2 Jakt
Böle
projektområde
hör
till
verksamhetsområdet
för
Närpesnejdens
jaktvårdsförening och ligger på Böle jaktförenings jaktarrendeområde. De
huvudsakliga jaktformerna på förenings område är älg- och hjortjakt samt
hönsfågeljakt. Det finns tre jaktstugor på projektområdet. Enligt invånarenkäten
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(se kapiitel 13) anv
vänder 25 % av svarspersonerna
a området fför Böle vin
ndkraftpark
k
för jakt.
20.4 Ko
onsekvenser av vind
dkraftpark
ken
20.4.1 K
Konsekvenser för viltsttammarna
a viltdäggd
djurarter ärr av samm
ma typ som
m
Konsekvenser för hjortdjurr och andra
kvenser fö
ör övrig fauna oc
ch de har bedömtss i samb
band med
d
konsek
konsek
kvenserna för djuren
n (se kapittel 19). Ko
onsekvense
er för höns
sfåglar harr
behandlats i sam
mband med
d konsekvenserna för fågelbestå
åndet (se kapitel
k
18).
na i vilte
ets livsmiljjöer unde
er anläggn
ningen av
v
De direkta förrändringarn
vara små, eftersom livsmiljöe
erna som blir underr
vindkrraftparken bedöms v
kraftve
erken och serviceväga
s
arna är van
nlig skogsm
mark som a nvänds för skogsbruk
k
och arealen
a
av den förlo
orade livsm
miljön är tämligen liten (se kapitel 17
7
”Konse
ekvenser fö
ör naturtyp er och växtter”).
Särskilt konsekvenserna fö
ör stora artter som rörr sig på ettt stort område (bl.a.
ora rovdjurr) är små, eftersom fö
örändringa rna bara uppkommerr
hjortdjjur och sto
på en
n del av djurens
d
livssmiljöer (A
Arnett m.fl. 2007). I och med
d projektett
föränd
dras bara cirka
c
3 proccent av pro
ojektområdet till bygg
gd miljö. I nuläget ärr
ca 1,6
6 % av området beby
yggt (se kapitel 17 ”K
Konsekvensser för växttligheten”).
Splittringen av livsmiljöer som servicevägarna medför ärr liten, efttersom dett
e omfatta
ande nät av
v skogsbilv
vägar på om
mrådet och
h man inte
e
redan nu finns ett
måste bygga så många
m
nya
a vägar.
k
utnyttja förändrin
ngar i livsm
miljön som
m
Det ärr känt att de flesta d
djurarter kan
orsaka
as av männ
niskan (And
dersen m.fl. 1998). I kanten av områden som
s
måste
e
röjas uppstår
u
ettt bestånd a
av lövträd, som erbjuder en ny livsmiljö oc
ch föda förr
bl.a. harar, älga
ar och hjo
ortar. Det ökade be
eståndet av
v smågnag
gare längs
s
na kan föra små rov
vdjur, som räv och hermelin, tiill områdett, eftersom
m
vägarn
dessa snabbt rea
agerar på d
den förändrrade tillgången på ma t. Konsekv
venserna ärr
olika för
f
olika arter, och d
det är bl.a
a. känt att mården ä
är särskilt känslig förr
splittriingen av sa
ammanhäng
gande skog
gsområden (Helldin m
m.fl. 2012).
Störningarna under anlägg
gningsfasen
n av vindk
kraftparken skrämmer sannoliktt
mrådet i någon mån, men störniingen är ko
ortvarig tilll
bort storvilt från projektom
atur och stträcker sig inte till ettt stort om
mråde. Anlä
äggningen genomförs
s
sin na
gradvis, och därrför är en d
del av projjektområde
et alltid en lugnare livsmiljö förr
n och dju
uren kan eventuellt förflytta sig längrre bort frrån aktiva
a
faunan
byggområden.
eten av älg
garnas kalv
vningsområ
åde på sen
nvåren kan
n
Ifall byggande sker i närhe
ga honälga
ar störas. I synnerhe
et mot slutet av dräk
ktighetstide
en kan alla
a
dräktig
extra störningarr och stre
ess vara till
t
nackdell för älgen
ns förökning. Underr
ningstiden på
p våren occh början av sommare
en söker sig
g honälgarn
na till äldre
e
förökn
skogarr och utka
anterna av träsk i ja
akt på närring och de
et skydd som
s
tätare
e
växtlig
ghet erbjud
der.
Det är
ä
också känt att hjortdjurr vänjer sig gansk
ka snabbt vid nya
a
störnin
ngsfaktorerr som inte
e orsakar omedelbar
o
fara för d
dem (Grandin 1997).
Enligt representa
anter för jjaktförenin
ngarna har älgar som
m lever på områdett
observ
verats vän
nja sig m
mycket sna
abbt vid bl.a. skog
gsbruksmas
skiner, då
å
flyktav
vståndet fö
ör enskilda älgar i närrheten av maskinerna
m
kan vara bara några
a
meter. Enligt undersökning
gar har älga
ar observerats vänja sig snabbtt också vid
d
ex. vandrin
ngsleder (Reimers &
nya vägar eller människorr som rör sig på t.e
Colman 2006, Stankowicch 2008). Konsekvenserna fför hjortdjur underr
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anläggningen på sin höjd måttliga, eftersom störningen under anläggningen inte
nödvändigtvis skrämmer bort älgar från ett område som är betydligt större än
de egentliga byggområdena.
De av villebråden som är känsligast för störningar under anläggningen är stora
rovdjur (björn, järv och varg) (Berger 2007). Det är känt att särskilt björnar och
vargar undviker områden där människor rör sig regelbundet (George & Croocs
2006). Stora rovdjur som sporadiskt förekommer på Böle projektområde
undviker
sannolikt
området
under
anläggningstiden.
Den
negativa
konsekvensen för medelstora rovdjur (bl.a. räv) är liten, eftersom dessa i större
grad har anpassat sig till människors närvaro och deras livsmiljöer ofta finns på
ställen som ändrats av människan (Ordenanan m.fl. 2010). Anläggningsskedet
bedöms hålla på som längst till år 2017. Störningen är således tillfällig och dess
betydelse för viltarterna bedöms vara på sin höjd måttliga totalt sett.
Störningen för viltarterna när vindkraftparken är i drift bedöms vara tämligen
liten, eftersom villebråd enligt undersökningar inte har konstaterats undvika
vindkraftparksområden i någon större omfattning när de är i drift (Helldin m.fl.
2012). Man har till exempel inte observerat förändringar i förekomsten och
beteendet hos fälthare, räv och ren i närheten av vindkraftverk (Menzel &
Pohlmeyer 1999).
Servicevägarna som byggs bedöms inte utgöra ett stort hinder för viltfaunan.
För stora djur kan vägarna också fungera som färdstråk. Det är känt att särskilt
älgar, hjortar och vargar använder snöröjda vägar för att färdas mellan olika
områden särskilt vintertid, när det tjocka snötäcket försvårar rörelser i
skogsområden (s.k. korridoreffekt) (Martin m.fl. 2010).
För skogshönsfåglar uppstår en liten kollissionsrisk som dock inte bedöms
inverka på populationsnivån för någon av de hönsfågelarter som förekommer på
området, se kapitel 18 ”Konsekvenser för fågelbeståndet”.
Vindkraftparkens konsekvenser för viltarterna bedöms vara i genomsnitt små i
fråga om de övriga viltarterna.
20.4.2 Konsekvenser för jakten
Vindkraftparksområdet inhägnas inte och vistelse på området i enlighet med
allemansrätten begränsas inte, med undantag för den
inhägnade
transformatorstationen. Konsekvensen för jägarna, liksom för andra som
använder området för rekreation när vindkraftparken är i drift orsakas av
säkerhetsrisken som beror på att is samlas på rotorbladen vintertid.
Säkerhetsrisken kan lindras genom informering samt med hjälp av skyltar som
varnar om risken.
Vindkraftverkens konstruktioner förhindrar inte att man skjuter på området,
särskilt som det under älgjakten sker på låg höjd och kulbanan närmast går
vågrätt eller snett nedåt. Eventuella skador på kraftverkens konstruktioner till
följd
av
jakt
har
bedömts
vara så
osannolika
att
jakten
på
vindkraftparksområdet inte begränsas för den skull. Projektet påverkar
arrangemanget av älgjakt. De skottlinjer och eventuella jakttorn som finns på
området måste eventuellt placeras om, så att kraftverk inte skadas och risken
för rikoschett elimineras. Kraftverken skall beaktas som andra faktorer för vilka
skott kan utgöra en fara eller skada. Områdets markägare bestämmer om
områdets användning för jaktändamål liksom hittills.
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Älgjak
kten är bety
ydande förr medlemm
marna i älgjjaktlaget m
med tanke på köttets
s
värde och den upplevs ssom en sa
amhälleligt viktig jak
ktform. Älg
gjakten ärr
välorganiserad och desssutom brå
ådskande ifall tillsttånden är många.
nklarna som
m framkom
mmit i intervjuer med älgjägare inom rame
en för olika
a
Synvin
projek
kt har varrierat, och en del jägare
j
ans
ser att se
ervicevägarrna mellan
n
kraftve
erken unde
erlättar tra
ansporten av
a fällda älgar
ä
ur te
errängen oc
ch att nya
a
service
evägar ökar det poten
ntiella antalet pass.
Största delen av
a jägarna
a upplever att älgarrna med tiden välje
er sig vid
d
elser och a tt de fortfa
arande rör sig på vind
dkraftparks
sområdena,,
rotorbladens röre
om avstånd
det mellan kraftverken är cirka en
e halv kilo
ometer. Om
m projektett
efterso
genom
mförs kan älgarnas strråk på projektområdet dock änd ras i någon
n mån. Dett
finns fortfarande
e inte forrskningsdatta eller tidigare erffarenheter av större
e
t lands i Finland, oc
ch därför har
h älgens trivsel i nä
ärheten av
v
vindkrraftparker till
kraftve
erken bedö
ömts främ
mst utifrån undersökn
ningar av andra vilta
arter samtt
utifrån
n älgens allmänna
a
ssningsförm
måga. Enligt en dell
beteende och anpas
tolknin
ngar kan ko
onsekvense
en för älgen efter att störningen
n under anläggningen
n
upphört till och
h med va
ara positiv
v, eftersom
m de öpp
pna områd
dena, dvs.
narna och ledningsom
mrådena, gö
ör att den föda
f
som lä
ämpar sig för
f älg ökarr
vägren
på området (Helldin m.fl. 20
012).
ktet komme
er inte näm
mnvärt att förändra områdets lä mplighet fö
ör jakt och
h
Projek
viltvårrd, eftersom
m markbeh
hoven för att
a bygga upp
u
vindkra
aftparken bara
b
täckerr
en lite
en del av projektomr
p
rådets totalareal. Vind
dkraftparke
ens konsek
kvenser förr
jakten bedöms bli små på lå
ång sikt i båda projektalternative
en.
20.5 Lin
ndring av konsekven
nserna
e lindrande åtgärde
erna kan man räkna lindring av störn
ning underr
Till de
anlägg
gningen ge
enom att in
nte utföra vissa åtgä
ärder, till e
exempel trrädfällning,,
under djurens oc
ch viltfåglarrnas förökningstid.
20.6 Os
säkerhetsffaktorer i bedömnin
b
ngen
Osäkerhet vid bedömninge
en av kons
sekvenserna för jakte
en inkluderrar typiska
a
vid
v
konssekvensbed
dömning.
Det
ffinns
en
ndast
få
å
osäkerrheter
uppföljningsuppg
gifter om vindkrafttens kons
sekvenser för dägg
gdjur och
h
hönsfåglar och därrför måste
e konsekv
vensbedömn
ningen grrundas på
å
skogsh
inform
mation om arters
a
levna
adsvanor oc
ch krav på livsmiljö sa
amt deras anpassning
a
g
till andra av mä
änniskan fö
örorsakade störningar och förä ndringar i livsmiljön.
mningens pålitlighet ka
an ändå se
es som ganska god efftersom pro
ojektet inte
e
Bedöm
förorsa
akar anmärkningsvärrda förändrringar i miljön om ma
an beaktarr områdets
s
nuvara
ande använ
ndning och livsmiljöns
s status.

21 KON
NSEKVENSERNA
SKYDDSOMRÅ
ÅDEN

FÖR

N
NATURA

2000-OMRÅDEN

OCH

ANDRA
A

21.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
Mekan
nismerna fö
ör konsekv
venser som
m inriktas på Natura
a 2000-om
mråden och
h
andra skyddsområden är i huvudsak motsvaran
nde som de
e tidigare definierade
d
e
mekan
nismerna för
f
naturko
onsekvense
erna (se ka
apitlen 17--20). I de
etta kapitell
beakta
as dock de
e naturobje
ekt skilt fö
ör sig som står som kriterier fö
ör enskilda
a
skydds
sområden. En av de mest centrrala konsek
kvenserna i detta kap
pitel utgörs
s
av vin
ndkraftpark
kens poten
ntiella kons
sekvenser för de få
åglar som skyddas i
närligg
gande Natturaområde
ena, efterrsom dess
sa fåglar kan påv
verkas vid
d
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vindkrafftparken på
å avstånd, utanför sittt Naturaom
mråde. En a
annan central del är
hur pro
ojektet kan
n inverka p
på vattenfö
öringen av
v de skydd
dade områdena vid
Bredmossen.
enserna frä
ämst indire
ekta, efters
som man
I detta projekt är de möjlig a konsekve
onstruktion
ner på de sk
kyddade om
mrådena.
inte har placerat kraftverk ell er andra ko
21.2 Utgå
ångsdata och
o
metoder
Som utg
gångspunktter vid bed
dömningen används uppgifterna
u
a från den regionala
miljöcen
ntralens (S
Södra Östterbottens NTM-centtral) Naturra-blankettter samt
innehållet i skyddsområdena
as skyddsbeslut. Dess
sutom utny
yttjas resultaten av
ningarna av konsekv
venserna för
f
växtlig
gheten, dj uren och fåglarna
bedömn
(kapitlen
n 17-20).
21.2.1 Terrrängutredn
ningar
För bedö
ömningen av projekte
ets konsekv
venser har på projekttområdet och
o
i dess
närhet gjorts natu
urtyp- och flygekorrinventering 2014. Åre
ren 2012 och
o
2013
uppföljning,, havsörns
suppföljning
g 2013 sa
amt karterringar av
gjordes flyttfågelu
projekto
områdets häckande fågelbestå
ånd 2014 (bilaga 5
5). Inventering av
förekom
msten av lokala
l
flad
ddermöss utfördes 2013
2
(bilag
ga 5). Ur Naturabedömn
ningens sy
ynvinkel är de mest
m
väse
entliga te
errängutred
dningarna
flyttfåge
eluppföljnin
ngen samt inventering
g av häcka
ande fåglarr och uppfö
öljning av
havsörn
n. För Bred
dmossmyra
ans Natura
a-områdes del utnytttjas resulta
aten från
naturtyp
psinventeringen i Pjellax och Bö
öle i bedöm
mningen. Fö
ör bedömn
ningen av
kollision
nsrisken finns flyttupp
pföljnings- och
o
häckan
nde fågelma
aterialet be
eskrivits i
Böle vindkraftparks utredniing över häckande och flytta
ande fågelbestånd,
aturtyper (b
bilaga 5).
flygekorrre samt na
21.2.2 Bed
dömning av
v kollisionsrrisken
Vindkrafftens biverkningar förr fåglar delas vanligen in i två k
klasser, dirrekta och
indirekta
a konsekve
enser. Ett e
exempel på
å direkta ko
onsekvense
er är kollisio
oner med
vindkrafftverk, vilk
ka inverkarr direkt på
å storleken på fåglarrnas popula
ation. På
senare år
å har det funnits tilllgång till en modellerringsmetod som utvec
cklats för
modellering av kolllisioner (Ba
and ym. 20
007a, Band
d 2012) och
h denna an
nvändes i
gen för att b
bedöma lån
ngvariga ko
onsekvense
er för specifika arter
Natura-bedömning
ammantagn
na konsekv enser. Mettoden finns noggrant beskriven i en skild
samt sa
Natura-bedömning
gsrapport (b
bilaga 8).
21.3 Nuläge
21.3.1 Nattura 2000-o
områden
Europeis
ska unione
en har stä llt som må
ål att stop
ppa utarmn
ningen av naturens
mångfalld inom sitt område. Därför harr områden som är vik
ktiga i avse
eende på
naturens mångflad
d införlivatss i ett nätv
verk vid namnet Nattura 2000. I Natura
n
tryggas
t
liv
vsmiljöer och
o
arter som har definierats
s i EU:s
2000 nätverket
habitatd
direktiv. I samband m
med MKB-förfarandet gjordes
g
en N
Natura-bed
dömning i
enlighett med myndighetsd
direktiven (Söderman
n 2003). Natura-be
edömning
gjordes för fem Na
atura-områ
åden som finns i proje
ektområdetts direkta närhet
n
(<
3 km, SCIS
och SPA-objekt
S
t) eller så finns dera
as möjliga konsekven
nsområde
inom en
n 15 km radie från prrojektområd
det (bild 1.2, på bilde
en syns Po
ohjoislahti
skogen, Tegelbrucksbacken o
och Pyhävu
uori är SCI-områden, övriga SPA
A-objekt).
gen gjordess för följand
de objekt:
Natura-bedömning


Bred
dmossmyra
an (FI08000
085, SCI)
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Nä
ärpes skärg
gård (FI080
00135, SPA ja SCI)
Krristinestads skärgård ((FI0800134
4, SPA ja SC
CI)
Lålby åkrarna
a (FI08001 62, SPA)
Lappfjärds vå
åtmarker (F
FI0800112,, SPA ja SC
CI)

2
Natura-områden
n i den plan
nerade vind
dkraftparke
en i Böles omgivning.
o
.
Figur 21-1.
Den rö
öda zonen är 10 km o
områdets gräns
g
och den
d
orange
e zonen 15
5 km. Inom
m
10 km
m zonen finns Bredmo
ossmyran (SCI/SAC) och
o
Närpes
s skärgård (SPA) och
h
en dell av Pyhävuori (SCI/ SAC). Inom
m 15 km zonen
z
finns
s förutom de
d tidigare
e
nämnd
da även Tegelbruksba
acken (SCI/SAC), Orm
mossliden ((SCI/SAC),, Varisneva
a
(SCI/S
SAC), Lålby
y åkrarna (S
SPA) och Kristinestad
K
ds skärgård
d (SPA).

Bredm
mossmyran (FI0800
0085)
Bredm
mossmyran är belägen
n drygt ca 1 km sydv
väst om prrojektområdet och ärr
cirka 27
2 ha stortt. Områdetss östra delar består huvudsaklig
h
gen av färs
sk moskog.
Mellan
n myrarna Bredmossm
myran och Storliden finns
f
en gra
andunge och en lund
d
intill en
e bäck, Ellfolks skifte
e. Lundens vegetation består av ormbunksrika lundarr
och OM
MaT-lundarr. I den gam
mla granskogen finns det även m
mycket asp och en dell
av dem
m är gamla
a och stadig
ga. I hela området
o
fin
nns det kub
bbar, döda rotstående
e
träd och
o
liggan
nde träd ssom kan erbjuda liv
vsmiljöer för bl.a. flygekorre.
Nämnv
värda arte
er på omrrådet är t.ex.
t
aspgelelav, lun
nglav, gran
nticka och
h
rosttic
cka samt skogsfru,
s
b
blåsippa och strutbräk
ken. Avsiktten med området
o
ärr
skydde
et av värde
efulla arter och naturttyper som upptagits i Europeiska
a Unionens
s
habitatdirektiv (S
SCI).
Naturttyper på om
mrådet som
m upptas i bilaga
b
I till habitatdire
ektivet:

boreala naturs
skogar (55%
%)

boreala lundarr (30%)

*trrädbevuxna myrar (15%
%)
*= prio
oriterad livsm
miljötyp
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Arter på området som upptas i bilaga II i habitatdirektivet:

*flygekorre (Pteromys volans)
*= prioriterad art
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

tjäder (Tetrao urogallus)

Närpes skärgård (FI0800135)
Väster om projektområdet på cirka fem kilometers avstånd, finns ett
Naturaområde vid namnet Närpes skärgård. Området omfattar ett skärgårdsoch havsområde med en areal på cirka 11 828 hektar som sträcker sig från norr
och sydost om Kaskö ända till kusten utanför Korsholm. Största delen av
området i Närpes skärgård hör till strandskyddsprogrammet. Avsikten med
området är skyddet av värdefulla arter och naturtyper som upptagits i
Europeiska Unionens habitatdirektiv (SCI) och fågelarter i fågeldirektivets bilaga
I (SPA). Naturaområdet Närpes skärgård omfattar stora öar och småskaliga
skärgårdsområden såsom Kaldonskär, Grytskäret och en del av Harvungön.
Området har ett värdefullt fågelbestånd och representerar en unik landskapstyp.
Eftersom vindkraftsprojektet inte berör naturtyperna som upptas i Naturaområdets lista
har de lämnats bort.
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

jorduggla (Asio flammeus)

vitkindad gås (Branta leucopsis)

brun kärrhök (Circus aeruginosus)

blå kärrhök (Circus cyaneus)

ängshök (Circus pygargus)

sångsvan (Cygnus cygnus)

spillkråka (Dryocopus martius)

ortolansparv (Emberiza hortulana)

trana (Grus grus)

törnskata (Lanius collurio)

salskrake (Mergus albellus)

bivråk (Pernis apivorus)

brushane (Philomachus pugnax)

tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)

skräntärna (Sterna caspia)

fisktärna (Sterna hirundo)

silvertärna (Sterna paradisaea)

orre (Tetrao tetrix tetrix)

järpe (Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia))

grönbena (Tringa glareola)
+ tre hotade arter
Flyttfågelarter som förekommer på området:

stjärtand (Anas acuta)

skedand (Anas clypeata)

årta (Anas querquedula)

sädgås (Anser fabalis)
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häger (Ardea cinerea)
roskarl (Arenaria interpres)
bergand (Aythya marila)
sandlöpare (Calidris alba)
spovsnäppa (Calidris ferrunginea)
smånäppa (Calidris minuta)
mosnäppa (Calidris temminckii)
tornfalk (Falco tinnunculus)
silltrut (Larus fuscus)
skrattmås (Larus ridibundus)
myrsnäppa (Limicola falcinellus)
rödspov (Limosa limosa)
dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
svärta (Melanitta fusca)
gravand (Tadorna tadorna)
svartsnäppa (Tringa erythropus)
rödbena (Tringa totanus)

Lålby åkarna (FI0800162)
Natura-området Lålby åkrarna (FI0800162) finns i Kristinestads sydöstra del och
på nordvästra sidan om Lappfjärds å som närmast 13 km från projektområdet.
Hela Natura-området är åkerområde som används för jordbruk, där man odlar i
huvudsak potatis samt även spannmål. Åkerområdet är ett av landets viktigaste
vilo- och födoområden för gäss.
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

jorduggla (Asio flammeus)

trana (Grus grus)

blå kärrhök (Circus cyaneus)

sångsvan (Cygnus cygnus)

mindre sångsvanen (Cygnus columbianus bewickii)

pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

stenfalk (Falco columbarius)

vitkindad gås (Branta leucopsis)

brun kärrhök (Circus aeruginosus)

brushane (Philomachus pugnax)

ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Flyttfågelarter som förekommer på området:

stjärtand (Anas acuta)

skedand (Anas clypeata)

sädgås (Anser fabalis)

lärkfalk (Falco subbuteo)

tornfalk (Falco tinnunculus)

skrattmås (Larus ridibundus)

Kristinestads skärgård (FI0800134)
Natura-området Kristinestads skärgård (FI0800134) är ett stort skyddsområde
(8 059 ha). Kristinestads skärgårds Natura-område består av flera skilda
områden som finns i en smal skärgård som går längs kusten mellan Kaskö och
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Merikarvia. Natura-området är inkluderat i Natura 2000-nätverket samt som ett
objekt i enlighet med natur- (SCI) och fågeldirektivet (SPA). Området finns som
närmast 13 km från projektområdet.
Eftersom vindkraftsprojektet inte berör naturtyperna som upptas i Naturaområdets lista
eller arter på området som upptas i bilaga II har de lämnats bort.
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

jorduggla (Asio flammeus)

berguv (Bubo bubo)

vitkindad gås (Branta leucopsis)

brun kärrhök (Circus aeruginosus)

spillkråka (Dryocopus martius)

storlom (Gavia arctica)

smålom (Gavia stellata)

trana (Grus grus)

dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)

brushane (Philomachus pugnax)

svarthakedopping (Podiceps auritus)

småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

skräntärna (Sterna caspia)

fisktärna (Sterna hirundo)

silvertärna (Sterna paradisaea)

orre (Tetrao tetrix)

grönbena (Tringa glareola)

+ en hotad art
Flyttfågelarter som förekommer på området:

stjärtand (Anas acuta)

skedand (Anas clypeata)

snatterand (Anas strepera)

tordmule (Alca torda)

häger (Ardea cinerea)

roskarl (Arenaria interpres)

bergand (Aythya marila)

mosnäppa (Calidris temminkii)

tobisgrissla (Cepphus grylle)

silltrut (Larus fuscus)

skrattmås (Larus ridibundus)

svärta (Melanita fusca)

sjöorre (Melanita nigra)

gravand (Tadorna tadorna)

svartsnäppa (Tringa erythropus)

rödbena (Tringa totanus)

sillgrissla (Uria aalge)

Lappfjärds våtmarker (FI0800112)
Natura-området Lappfjärds våtmarker (FI0800112) är en områdeshelhet på
1224 ha som består av Lappfjärd ås delta och tre sjöar: Härkmerifjärden,
Syndersjön och Blomträsket. Dessa bildar tillsammans en värdefull
fågelvattengrupp.
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Eftersom vindkraftsprojektet inte berör naturtyperna som upptas i Naturaområdets lista
eller arter på området som upptas i bilaga II har de lämnats bort.
Fågelarter på området som upptas i bilaga I till fågeldirektivet:

pärluggla (Aegolius funereus)

jorduggla (Asio flammeus)

berguv (Bubo bubo)

svarttärna (Chlidonias niger)

blå kärrhök (Circus cyaneus)

brun kärrhök (Circus aeruginosus)

kornknarr (Crex crex)

sångsvan (Cygnus cygnus)

storlom (Gavia arctica)

trana (Grus grus)

dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)

brushane (Philomachus pugnax)

törnskata (Lanius collurio)

brun glada (Milvus migrans)

svarthakedopping (Podiceps auritus)

småfläckig sumphöna (Porzana porzana)

skräntärna (Sterna caspia)

fisktärna (Sterna hirundo)

silvertärna (Sterna paradisaea)

järpe (Tetrastes bonasia)

grönbena (Tringa glareola)
+ två hotade arter
Flyttfågelarter som förekommer på området:

stjärtand (Anas acuta)

skedand (Anas clypeata)

sädgås (Anser fabalis)

häger (Ardea cinerea)

lärkfalk (Falco subbuteo)

tornfalk (Falco tinnunculus)

skrattmås (Larus ridibundus)

gråhakedopping (Podiceps grisegena)

svartsnäppa (Tringa erythropus)

rödbena (Tringa totanus)

21.3.2 Andra skyddade områden
På projektområdet finns ett privat naturskyddsområde, Bredmossen (Figur
21-1).
Det finns ytterligare 16 skyddade områden inom 10 km från projektområdet. På
området som utgör Natura 2000-området Bredmossmyran (FI0800085) finns
sju skyddsbeslut. Cirka en kilometer norr om projektområdet finns ett
naturskyddsområde på privat mark, Långmossen.
Cirka fem kilometer nordost om området finns Perälän Kukkaros
naturskyddsområde. Kukkaro är grundat kring den frodiga vegetation i ådalen
där Rääsynluoma går samman med Tjöck å (Teuvanjoki).
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Kring Pjelaxfjärde
P
n, cirka ffem kilome
eter väst om
o
projek
ktområdet finns ett
fågelsky
yddsområde
e och ett privat natturskyddsområde. Be
esluten berör långt
samma område som
s
den ö
östligaste delen
d
av Natura
N
200
00-området Närpes
d (FI0800135).
skärgård
Naturskyddsområd
det Svartö
ön ligger cirka nio
n
kilome
eter sydv
väst om
området. Svartön
S
är en del av Natura 20
000-område
et Närpes skärgård
projekto
(FI0800
0135).
Norrberg
get är upptaget i sskyddsprogrammet fö
ör lundar och består av tre
separata
a naturskyd
ddsområde
esbeslut. Området utg
gör långt sa
amma omrråde som
den nord
dligaste delen av Natu
uraområdett Bötomberrgen (FI080
00077).
Tabell 21.1. Natturskyddso
områden som finns på und
der tio kilometers
d från projjektområd
det (OIVA 2013).
avstånd
Skyddat som
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Lund
Gammels
skog
Privat natturskyddsomrråde

Kod
YSA200988
YSA202577
YSA202578
YSA202584
YSA202712
YSA203246
LHO100337
A
AMO100516
YSA206318

Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Fågelskyd
ddsområde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Privat natturskyddsomrråde
Lund

YSA100465
YSA206267
LVO100224
YSA201795
YSA201040
YSA201041
YSA201149
LHO100325

Namn
Bredmossen
B
Bred
dmossmyran 1
Bred
dmossmyran 2
Bred
dmossmyran 3
Bred
dmossmyran 4
Bred
dmossmyran 5
Ellfolks Skiften
Bre
edmossmyran
n
Långmossen
L
Perä
älän Kukkaron
n
luonnonsuojelualu
ue
Pje
elax skärgård
Pjelaxfjärden
Svartön
Norrberget
N
1
Norrberget
N
2
Norrberget
N
3
Norrberget

Av
vstånd
På området
o
1-2 km

1-2 km
5 km
5 km
9--10 km
9--10 km

21.4 Meto
oder för bedömning
b
g
Bedömn
ningsarbete
et utförs som en så kallad
d prövning
g av beh
hovet av
Naturab
bedömning för de tre Natura 20
000-område
ena inom 1
10 kilomete
ers radie.
Med bedömninge
b
en bedöm
ms huruvida projek
ktet föruttsätter en
n sådan
Naturab
bedömning som avse
es i 65 § i naturv
vårdslagen . Konsekv
vensernas
betydels
se för grunderna förr skyddet av område
ena bedöm
ms i förhållande till
artrikedomen och den eventu
uella föränd
dringen av en gynnsa
am skyddsn
nivå samt
m
tanke
e på om
mrådenas enhetlighett. Vad g
gäller omrrådena i
även med
habitatd
direktivet bedöms b
bland ann
nat sannolikheten fför föränd
dringar i
vattenba
alansen i myrarna
m
occh rörelsern
na av de häckande få
ågelarter so
om utgör
grunden
n för skydde
et av skydd
dsområdet i förhålland
de till proje
ektområdet.
Projekte
ets konsekvenser förr förverklig
gandet av de skyddssmålsättnin
ngar som
presente
erats i sk
kyddsprogrrammen samt
s
huruvida proje
ektet i betydande
omfattning försäm
mrar de nat urvärden som
s
har utgjort grund
den för att området
ats med Na
atura 2000
0-nätverkett bedöms. Vid bedöm
mningen fäs
ster man
införliva
uppmärksamhet vid konsekv
venser som
m berör de naturtyperr i habitatd
direktivet
en som uttgör grund
den för sky
yddet av
och arter i fågel-- och habiitatdirektive
na.
områden
Vid kon
nsekvensbe
edömningen
n beaktas förutom Naturaområ
N
ådena ocks
så andra
närbeläg
gna skyddsområden och objek
kt som hö
ör till skyd
ddsprogram
m. Därtill
inhämta
ades uppgifter från skogscentrralen angående skyd
ddade obje
ekt enligt
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Kemerra- eller Me
etso-progra
ammen. Prrojektets ko
onsekvense
er för förve
erkligandett
av de skyddsmå
ålsättningarr som pres
senterats i skyddsbessluten sam
mt huruvida
a
projek
ktet i betyd
dande omffattning försämrar de
e naturvärd
den som har
h
utgjortt
grunde
en för att området
o
sky
yddas bedö
öms som en
n expertbed
dömning.
Konsekvenserna för skyddssområdena har bedöm
mts av bio log, FD Ma
arjo Pihlaja
a
CG Design och planer ing Ab.
från FC
21.5 Ko
onsekvenser av vind
dkraftpark
ken
kligandet av
a vindkrafftsprojektett ger inte upphov tilll några diirekta ellerr
Förvek
indirek
kta konsek
kvenser förr granskade
e naturtyper eller arrter i naturrdirektivets
s
bilaga II som sk
kulle ha sk
kyddsgrund
d på Naturra-områden
n och därfö
ör bedöms
s
deras förekomst och närvarro på områd
det inte förrändras allss.
b
av inform
mationen om fåglarna
as ekologi och bete
eende som
m
Med beaktande
presen
nteras på Natura-info
N
ormationsblanketten bedöms
b
attt fåglarna inte rör sig
g
på vin
ndkraftpark
ksområdet i betydand
de antal pga.
p
ett til lräckligt av
vstånd. På
å
basen av havsörrnsuppföljn
ningen och bedömningen av ko
ollisionsriske
en uppstårr
ingen betydande
e kollisionssrisk för arrten. På ba
asen av ob
bservatione
erna i den
n
ppföljning som genom fördes under två års tid
t går flytttruttens huvudrutt förr
flyttup
arter med skydd
dsgrund på
å områdets
s västra sida. Projek
ktområdets
s form och
h
erkens plac
cering har m
man sträva
at efter att förverkliga
a så, att de
et inte skalll
kraftve
skapas
s fällor på området occh så att de
en är ganska lätt att undvika. På basen av
v
mängd
den observ
vationer u
uppstår ing
gen märkb
bar störnin
ng för de bedömda
a
arternas populationer ens med långa tidsinterva
all och san
nnolikt är dödligheten
d
n
k
pphov till försvinnand
f
de liten i jä
ämförelse med andra
a
som kollisionsris
ken ger up
dödlighetsfaktore
er som rikttar sig mot arterna, såsom
s
jakt.. Följaktlige
en bedöms
s
på Natura-o
områdenas
s
inte viindkraftparken i sig sjjälv ha en betydande inverkan p
häckan
nde fågelfauna eller p
på fåglar som flyttar genom områ
åden.
På bas
sen av bed
dömningen konstatera
as att proje
ektet inte sskapar en betydande
e
störnin
ng på lång
g eller kortt sikt för de
d Naturao
områden so
f
förr
om varit föremål
bedöm
mningen, fö
ör deras he
elhet eller för
f Natura-nätverket. Trots det är det skäll
att utfföra uppföljning i sam
marbete me
ed olika prrojektägare
e och mynd
digheter så
å
att pllaneringen kan väglledas och utvecklas samt ing
gripa vid eventuella
a
oföruts
sedda prob
blem.
21.6 Lin
ndring av konsekven
nserna
mildringsåtg
gärd för eventuella
e
konsekven
nser som riktas mott
En efffektiv förm
fågelfa
auna som nämns
n
i Na
aturaområd
denas skyddsgrunder är att sporradiskt och
h
riktat stanna viss
sa vindkrafftverk. Det kan bli frå
åga om att stanna kra
aftverk ifalll
nder uppfölljningen av
v projektets
s inverkan på fågelfa
aunan kons
stateras attt
det un
sådana
a arter som
m förekomm
mer på Natura-område
en och näm
mns som sk
kyddsgrund
d
rör sig
g i närheten av vindk
kraftverken under någ
gon viss tid
d och är i fara
f
för attt
kollide
era med de
em. Man k
kan dra ny
ytta av infformation ffrån radars
studien förr
fågelfa
aunan i närrområdets fortsatta planering
p
oc
ch i bedöm
mningen av eventuella
a
förmild
dringsbehov.
21.7 Os
säkerhetsffaktorer i bedömnin
b
ngen
Föränd
dringar i miljöförhålla
m
andena mellan olika år
å inverkarr på fåglarn
nas rörelse
e
på flytttrutten. Be
edömninge
en av kollisionsrisken är endast riktgivande
e men den
n
är upp
pgjord enlig
gt försiktigh
hetsprincipe
en så, att den
d
bedömd
da risken sannolikt
s
ärr
klart större än
n den v erkliga ris
sken. Framtida förrändringar i artens
s
omstområde
en är svå ra att förrutspå och t.ex. förrändringar i rådande
e
föreko
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väderförhållanden under flyttiden kan inverka på hur de dominerande
flyttstråken placeras i inlandet. Kustlinjen fungerar ändå även i fortsättningen
som flyttruttens riktgivande landmärke.
Efter byggandet av vindkraftparkerna är det möjligt att Naturaområdenas
känsliga arter undviker att röra sig på vindkraftverksparkernas område eftersom
vindkraftverken i någon mån kan fördriva och störa fåglar och då förändras
deras rörelse på området. Samtidigt minskar detta fåglarnas möjliga rörelse i
vindkraftverkens omedelbara närhet och minskar på så sätt även fåglarnas risk
för att kollidera med vindkraftverken.
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22 KONS
SEKVENSER
R FÖR NÄR
RINGSLIV
VET OCH NATURRESU
URSER
22.1 Konsekvensm
mekanisme
er
Vindkrafftparkens konsekvens
k
ser för närringarna riktar sig lo
okalt mot jordj
och
skogsbruket samt mot den ö
övriga verks
samheten på projekto
området eller i dess
e
m
marktäkter. Vad gälle
er regionale
närhet, som till exempel
ekonomin påverkar
sysselsätttningen
och
företagsve
erksamhete
en
på
vindkrafftparken
konsekv
vensområde
et på mån
nga sätt om den genomförs. K
Konsekvens
serna för
sysselsä
ättningen gäller fle
era olika sektorer. Till följd
d av den
n ökade
sysselsä
ättningen och
o
företag sverksamheten ökar vindkraftpa
arken även
n intäkter
från kom
mmunal-, fa
astighets- o
och samfun
ndsskattern
na samt frå n arrenden
n.
Anlägga
andet av en vind
dkraftpark är ett betydande
e byggprojekt. I
vindkrafftparkens anläggnings
a
sskede erbjjuds arbets
stillfällen in
nom bl.a. röjnings-,
r
schaktningsoch
grund läggningsa
arbeten
samt
s
ino
om
tjäns
ster
på
betsplatsen och tjänstter som be
ehövs för de
d persone
er som arb
betar där.
byggarb
Exempe
el
på
sådana
s
är
inkvartterings-,
restaurang
g-,
butik
ksoch
rekreationstjänsterr samt be
evakning och
o
transporter. I d
driftskedet erbjuder
kt inom se
ervice och underhåll samt plogning av
vindkrafftparken arbete direk
vägar och indirektt inom bl.a
a. inkvarterrings-, resttaurang- occh transporttjänster
nom detaljhandeln. Demonterringen av vindkraftp
parken sys
sselsätter
samt in
samma yrkesgrupp
per som an
nläggningen
n. Sysselsä
ättningseffe
ekterna kan
n delas in
ättningseffe
ekter och indirekta sysselsätttningseffektter, som
i direktta sysselsä
orsakas till följd av
a produktiionen av in
nsatsvaror och multip
plikatoreffe
ekterna. I
synnerh
het i anläggningssk
kedet anv
vänder man även en stor mängd
mellanprodukter och
o
tjänsterr som prod
duceras ino
om andra b
branscher. Exempel
är
maskine
er
och
utrustning
g,
byggna
adsmateria
al
samt
på
sådana
del av arbetet
a
i
transporrttjänster, underhålll och annan serviice. En d
anläggningsskedett utförs av arbetskrafft som befinner sig i området fö
ör endast
en kort tid.
22.2 Utgå
ångsdata
u
a för be
edömningen
n används
s uppgifte
er om ekonomin,
Som utgångsdata
sysselsä
ättningen och
o
näringa
arna i proje
ektets kons
sekvensomrråde samt uppgifter
som har
h
producerats i samband med be
edömningen
e övriga
n av de
konsekv
venserna.
22.3 Nulä
äge
22.3.1 Närrpes näring
gar
Enligt Statistikcent
S
tralens datta (31.12.2
2011) fanns det år 2
2011 samm
manlagt 4
366 arb
betsplatser i Närpes. P
Primärnärin
ngens ande
el av arbetssplatserna var 22,6
%, förädlingens andel uppgicck till 23,4
4 % och se
ervicenäring
gens andell till 51,7
D
De
arbetslösas ande
el av arb
betskraften år 2011
1 var 4,3
3 procent.
%.
(Statistikcentralen, 2013)
mning är en
n näringsfo
orm som ärr mycket viktig
v
i Öste
erbotten oc
ch även i
Pälsfarm
Närpes. Enligt beffintlig inform
mation är den närma
aste pälsfarrmen beläg
gen öster
om pro
ojektområdet i Kristtinestad. Avståndet
A
till farmen
n är ca 1,5 km.
Pälsfarm
men är belägen på om
mrådet för vindkraftpar
v
rken Kristin
nestad Norrr.
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Tabell 22.1. Arbetsplatsernas fördelning i Närpes 2011.
Arbetsplatser 2011

Närpes

Hela landet

Primärproduktion

22,6 %

3,5 %

Förädling

23,4 %

22,1 %

Service

51,7 %

73,1 %

Bransch okänd

2,2 %

1,3 %

Invånarantal (2012)

9 380

5 426 674

Antalet arbetsplatser

4 366

2 354 422

22.3.2 Skogs- och jordbruk
Projektområdet består till största delarna av skogbevuxen mark samt en del
myrmarker. Projektområdets skogar domineras av tämligen unga och torra
moskogar (Figur 22-1). Skogsbruket är aktivt inom s.g.s. hela projektområdet.

Figur 22-1. Typiskt vägavsnitt inom projektområde över torr momark och ung
ekonomiskog.

Skogsområdena är långt dikade för att främja skogsbruket. Den dominerande
skogstypen på området är barrskog. På området finns det dessutom
sammanlagt över 100 hektar mossområden.
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Tabell 22.2. Skogsbruk är den dominerande näringsformen på projektområdet.
Markanvändning
Barrskog / Havumetsä

Areal (ha)
1 144

Glesbevuxet skogsområde / Harvapuustoiset alueet

440

Blandskog / Sekametsä

416

Öppen mosse / Avosuo

113

22.3.3 Marktäkter
På projektområdet finns en bergtäkt i drift i närheten av väg 67. Bergstäkten
har lov att bryta 19 4000 m3 fram till 8.4.2024. Enligt kontakt med
tillståndinnehavaren finns planer på att ytterligare utvidga verksamheten. I
gränsen mot Kristinestad finns fyra marktäkter för grus och sand. Det två
nordligare områdena har giltigt verksamhettillstånd tillstånd fram till 25.3.2016.
De södra områdena har tillstånd fram till 31.12.2018 och 15.3.2023.
Sammanlagt finns tillstånd för ett uttag om 84 000 m3 grus och sand i dessa
marktäkter (Figur 22-2).

Figur 22-2. Projektområdet i förhållande till befintliga bergs- och marktäkter.
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22.4 Mettoder för bedömnin
b
g
Projek
ktets kons
sekvenser för närringarna bedöms
på basen
n av de
e
säkerh
hetsavstånd
d som d efinierats i kapitel 5 utgåe
ende från befintliga
a
utgång
gsdata och den inform
mation som samlas in under bedö
ömningspro
ocessen.
Enligt de bedöm
mningar s om har gjorts
g
av Teknologi--industrin rf uppstårr
arbets
splatserna inom vindk
kraftbransc
chen i huvu
udsak inom
m teknologi-industrin.
Enligt föreningens bedöm
mningar up
ppgår den sysselsätttningseffekt som en
n
vindkrraftpark på
å 100 MW ger upphov till i Finland till 1 180 ma
anår underr
anlägg
gningen och en driftttid på 20 år.
å Syssels
sättningsefffekten rikta
ar sig mott
projek
ktutveckling
gen och experttjän
nsterna (10 manårr), bygga
andet och
h
monte
eringen av infrastruk
kturen (70
0 manår), tillverknin gen av kraftverken,,
materiialen, kom
mponentern
na och systemen (3
300 manårr) samt driften
d
och
h
underh
hållet unde
er kraftverk
kens livscyk
kel (800 ma
anår).
Vindkrraftparkspro
ojektets sy
ysselsättningseffekt i placering
gskommune
erna samtt
närom
mgivningen kan grovt uppskattas
s utifrån de
e utredning
gar som har gjorts på
å
annat håll. I an
nläggningssskedet harr effekterna
a på place
eringskomm
munen och
h
närom
mgivningen i olika vind
dkraftparks
sprojekt bedömts upp
pgå till 24–50 procentt
av
p
projektets
sysselsä
ättningseffe
ekt
(Emp
power).
I
driftske
edet
harr
syssels
sättningsefffekterna i placering
gskommune
en och n äromgivnin
ngen i tilll
exemp
pel den utrredning som
m har utarb
betats om Mielmukka
avaara vind
dkraftpark i
Muonio
o bedömts uppgå till ccirka 20 pro
ocent av prrojektets sy
ysselsättnin
ngseffekt.
Projek
ktets konse
ekvenser fö
ör näringarrna har be
edömts av AFD Jakob
b Kjellman
n
från FC
CG Design och planer ing Ab.
22.5 Kon
nsekvense
er av vindk
kraftparke
en
22.5.1 N
Närpes närin
ngar
Projek
ktets konsekvenser fö r näringarn
na och regiionalekonom
min i Närpes bedöms
s
vara positiva.
p
Vin
ndkraftens konsekven
nser för sys
sselsättning
gen utsträc
cker sig tilll
flera olika se
ektorer. O
Om vindk
kraftparken
n genomfförs påve
erkar den
n
sättningen och företa gsverksamheten inom
m konsekve
ensområdett på många
a
syssels
sätt. Regionalt
R
erbjuder
e
vi ndkraftpark
ken arbetstillfällen i m
markberednings- och
h
byggnadssektorn
n samt serrvice. Till följd
f
av de
en ökade sysselsättn
ningen och
h
gsverksamheten ökarr genomföra
andet av vindkraftparrkprojektet intäkterna
a
företag
från kommunal- och samfu
undsskatterrna i komm
munerna i re
regionen sa
amt Närpes
s
ån fastighettsskatten.
stads intäkter frå
ch en bedö
ömning av den totala
a
Enligt Teknologiindustrin rff:s uppskatttningar oc
effekte
en
av
de
oli ka
alterrnativen
kan
vin
kprojektets
s
ndkraftpark
syssels
sättningsefffekt inom F
Finland und
der anläggn
ningstiden och en drifftstid på 20
0
år upp
pskattas up
ppgå till cir ka 1 080 manår
m
i alte
ernativ 1 o
och cirka 92
20 manår i
alterna
ativ 2. Om
O
man räknar sysselsättningseffekterrna i driftskedet i
placeringskommu
unen och näromgiv
vningen en
nligt Tekn
nologiindusttri rf och
h
pel i olik
ka projek
kt kan man
m
anta att cirk
ka 50 prrocent av
v
exemp
syssels
sättningsefffekten ske
er under an
nläggningss
skedet och
h cirka 20 procent av
v
syssels
sättningsefffekterna u
under drifts
skedet riktar sig mott närområd
det (Tabelll
22.3). Därtill gen
nererar varjje enskilt kraftverk
k
en
n kommuna
al skatteinttäkt på upp
p
0 000 €/a. Förutom fastighets
sskatt på kraftverketts konstruk
ktioner fårr
till 10
markä
ägarna arre
endeinkomsster som up
ppgår till ca
a 4 % av v
värdet base
erat på hurr
mycke
et el parken
n producera
ar.
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Tabell
22.3.
Sysselsättningseffekten
vindkraftparken i olika alternativ.

till

följd

220 (268)

av

anläggningen

Sysselsättningseffekt, manår*

Alt 1

Alt 2

Sysselsättningseffekt i Finland totalt

1 080

920

9

8

65

55

tillverkning av kraftverk, material osv.

275

230

drift och underhåll av kraftverk

735

625

Sysselsättningseffekt i placeringskommunen /
regionen

260-540

220-460

anläggningsskede (50%)

130-270

110-230

52-108

44-92

projektutveckling och experttjänster
byggande och montering av infrastruktur

driftskede (20%)

av

*Manår motsvarar den mängd arbete som utförs av en individ under ett år baserad på en siffra hur
många arbetstimmar som ryms inom ett år, i Finland kan man räkna med ett medeltal på 1500
timmar per år.

22.5.2 Skogs- och jordbruk
Projektet bedöms inte medföra märkbara konsekvenser för bedrivandet av
skogsbruk i området, för vilket ändamål projektområdet främst används.
Skogsbruk förhindras på de områden som bebyggs, d.v.s. på vägområden och
uppställningsytor. Dessa uppgår dock endast till 2,0-2,4 % av projektområdets
totala areal.
Byggnadsplatserna är belägna i unga och medelgamla skogar, dvs.
skogsmönster som är yngre än 60 år, och av dessa skogar röjs i alternativ 1 ca
25 hektar och i alternativ 2 ca 22 hektar. Av sådan skog som är äldre än 60 år,
och närmar sig avverkningsåldern, röjs endast ca 10,7 hektar i alternativ 1 och
9,5 hektar i alternativ 2 (se kapitel 17.5). Röjningen har en
sysselsättningseffekt. Mängden avverkade trä är likväl inte så stor att den skulle
ha konsekvenser för virkesmarknaden.
Vid planeringen av servicevägarna på området har man strävat till att så
effektivt som möjligt utnyttja befintligt skogsbilnätverk, vilket minskar på
andelen skog som behöver röjas under byggnadsskedet. De förstärkta
skogsbilvägarna har även en positiv konsekvens för skogsbruket, eftersom
tillgängligheten till skogsskiften ökar och vägarna är i gott skick året om.
På projektområdet finns inte åkermarker
vindkraftparken konsekvenser för jordbruket.

och

därmed

orsakar

inte

22.5.3 Marktäkter
Områdets användning för vindkraft orsakar inte konsekvenser för driften av de
befintliga marktäkterna. Inga kraftverk har placerats på marktäktsområdena.
Till bergtäktsområdet invid Teuvavägen har man tillämpat ett avstånd som
överskrider 300 meter enligt verksamhetsidkarens önskemål. Kraftverk är i
båda alternativen belägna på över 200 meter från närmaste befintliga marktäkt.
Befintliga vägdragningar som löper invid marktäktsområdena i de östra delarna
av området har planerats förstärkas. Detta inverkar inte på eller försvårar
marktäktsverksamheten i området.
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22.6 Lindring av konsekven
k
nserna
De negativa konsekvensern
na av vindkraftparksp
projektet ka
an lindras genom attt
ö
inform
merar närin
ngsidkarna i närområd
det om hur projektet framskrider
f
r
man öppet
och om
o
den fo
ortsatta p
planeringen. Informattionens be
etydelse framhävs i
synnerrhet under anläggning
gstiden, så att de lokala företag
garna känner till både
e
tidpun
nkterna för trafiken occh störninga
arnas varak
ktighet und
der anläggningen.
De ne
egativa kon
nsekvensern
na kan milldras genom att man
n i mån av
v möjlighett
beakta
ar mark- och skogssägarnas synpunkter
s
r på var vindkraftverken och
h
service
evägarna borde
b
place
eras och vilka område
en som borrde förbli obebyggda.
o
De neg
gativa kons
sekvensern
na för skogsbruksförettagare kan
n även mildras genom
m
att pla
acera jordk
kablarna occh luftledningen i befintliga led
dningsområden eller i
anslutning till väg
gar.
22.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
Vindkrraftparkspro
ojektets k
konsekvense
er för närringarna o
och bedöm
mningen av
v
dessa anknyter till projektetts övriga konsekvense
er och konssekvensbed
dömningar,,
i syn
nnerhet dem som gäller markanvän
m
dningen, vilket innebär attt
osäkerrhetsfaktorerna i desssa även påverkar be
edömningen
n av konse
ekvenserna
a
för närringarna.
I Finla
and har man
m
knapp
pt gjort några
n
bedö
ömningar e
eller utred
dningar av
v
syssels
sättningsefffekterna på placerringsområde
et för ettt projekt som rörr
byggande av vin
ndkraft. Be
edömningarna är äve
en förknipp
pade med osäkerhet,,
om de regionala syss elsättnings
seffekterna av vindkra
aftbyggande är starktt
efterso
förknip
ppade med
d de uppha
andlings- och
o
entreprrenadbeslu t samt övriga beslutt
som fa
attas i proje
ektets inve sterings- och anläggn
ningsskede..
Hur stora
s
sysse
elsättningse
effekterna i projekte
ets näromrråde blir påverkas
p
i
väsenttlig utsträckning av hu
ur väl förettagen i regiionen klara
ar av att bju
uda ut sina
a
produk
kter och tjjänster för anläggningen av vin
ndkraftpark
ken samt driften
d
och
h
underh
hållet av denna.
d
Utve
ecklingen av
a företags
sverksamhe
eten i näro
området ärr
anknuten till mån
nga samhä
älleliga förä
ändringsfaktorer, som är svåra att
a bedöma
a
på lång sikt.

23 KON
NSEKVENSER FÖR TR
RAFIK, RA
ADAR OCH KOMMUNIKATIO
23.1 Kon
nsekvensm
mekanismer
23.1.1 Trafik
ör trafiken uppstår genom
g
tran
nsporterna av byggm
material förr
Konsekvenser fö
o
jordka blarna med
dan projekttet byggs. En betydande del av
v
vindkrraftverken och
transp
porterna gä
äller transp
port av berrgskross för anläggnin
ng av bygg
gnads- och
h
service
evägarna och
o
betong för byggan
nde av vind
dkraftverken
ns fundame
ent. Vidare
e
kan sp
pecialtransporterna h
ha konsekv
venser för den lokala trafikens smidighet.
När parken
p
är i drift up
ppstår kon
nsekvenserr för trafik
m enstaka
a
ken genom
underh
hållsbesök vid vindkra
aftverken. Dessutom kan vindkrraftverken i sig själva
a
påverk
ka trafiksäk
kerheten på
å vägarna.
n mån projjektet ökarr
Betyde
elsen av en
n konsekve
ens beror bland
b
annatt på i vilken
trafikm
mängderna på de befiintliga väga
arna och vilken kapaccitet dessa vägar harr
med avseende på
å trafikbela
astning och trafiksäkerrhet.
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23.1.2 Kom
mmunikatio
on och rada
ar
I ansluttning till vindkraftspro
ojekt har även
ä
eventuella konse
ekvenser för radaroch kom
mmunikatio
onsförbinde
elser, exem
mpelvis sjö- eller lufttövervaknin
ngsradar,
radio- och
o
TV-motttagare sam
mt mobiltelefonförbind
delser beak
ktats. Kons
sekvenser
för kommunikation
nsförbindelsserna är relativt sällsy
ynta.
örbindelse mellan sä
ändaranten
nnen och
All radiokommunikation for mar en fö
arantennen med ele
ektromagne
etiska vågo
or. Vågen påverkas av alla
mottaga
elledand
de material såsom me
etall, jord och vid frågan om störrre frekvens
ser också
av fuktig luft och
h skog. V indkraftverrk har i vissa
v
fall k
konstaterats orsaka
gar i TV-sig
gnalen i nä
ärheten av kraftverken. Förekom
msten av störningar
störning
beror blland annat på kraftve
erkens läge
e i förhållan
nde till sän
ndarmasten
n och TVmottaga
arna, styrka
an och rikttningen av avsändare
ens signal ssamt på te
errängens
former och på ev
ventuella a
andra hinde
er mellan avsändare
en och mottagaren.
r
blad skapa
ar Doppler frekvenssk
kiftning, so
om enligt
Vindkrafftverkens roterande
VTT:s ra
apport VTT
T-R-00332- 15 är den största ors
saken till sttörningar. Generellt
sett är risken
r
för störningar m
mindre vad gäller störningar i dig
gitala sändn
ningar än
i analoga sändning
gar.
sekvenser ä
är att väntta, kan problemen förrebyggas genom
g
de
Om störrande kons
lösninga
ar som görs i planerringsskedett. Möjliga lösningar ä
är exempe
elvis små
förändringar i kraftverkens
k
s placerin
ng eller investering
gar i änd
dringar i
bindelsernas konstrukttioner.
länkförb
23.2 Utgå
ångsdata
23.2.1 Tra
afik
er och sp
pecialtransp
porter som
m behövs för bygga
andet av
Antalet transporte
sområden h
har bedömts utifrån
vindkrafftverken, deras funda ment och installations
vindkrafftverkens antal
a
och ty
yp. Antalet transporte
er som beh
hövs för byg
ggnad av
vägar ha
ar bedömts
s utifrån vä
ägarnas län
ngd. Trafike
en under prrojektets drrifttid har
bedömts
s utifrån antalet årlig
ga underhå
ållsbesök som behövss för unde
erhåll och
reparation av vindk
kraftparken
n.
s med stöd
d av uppgifter från
Nuläget inom regiionens traffiknätverk har utretts
Trafikve
erkets Väg
gregister som inn
nehåller uppdaterad
u
informattion om
trafikmä
ängderna på landsväg arna.
Eftersom
m vindkrafttverken är sstora kan de
d också ha
a konsekve
enser för sä
äkerheten
inom lufftfarten. Vid bedömnin
ngen har de
d anvisning
gar som Trrafiksäkerhetsverket
Trafi har utfärdat för
f utrustni ng av flygh
hindersljus använts.
23.2.2 Kom
mmunikatio
on och rada
arövervakn ing
Ett utlåttande om eventuella
e
sstörande ko
onsekvense
er för radiollänkförbind
delser har
begärts av Ficora. Om störrande kons
sekvenser är att vän
nta, kan problemen
förebygg
gas genom
m de lösning
gar som gö
örs i planeringsskede
et. Möjliga lösningar
är exem
mpelvis små förändrin
ngar i kraftverkens placering e
eller investteringar i
ändringa
ar i länkförbindelserna
as konstruk
ktioner.
Utlåtand
de över vindkraftparke
ens konsek
kvenser för flygtrafike
en begärs av
a Finavia
och Traffi.
Dessuto
om har begärts utlåttande från Försvarsm
maktens hu
uvudstab i februari
2015. Ifall
I
kraftv
verkens lä
ägen juste
eras skall utlåtandett uppdaterras inför
bygglovet. Utlåta
andet bifo
ogas ytte
erligare tiill bygglo
ovsansökan. Enligt
FCG Planerin
ng och design Ab
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Huvud
dstabens utlåtande 6.5.2014 (AK 9477, 256/7
73/2014) motsätterr
försvarsmakten sig inte by
yggande av
v Pjelax vindkraftpark
k på västra sidan av
v
Böle vindkraftparrk.
och
TV-avsända
T
arnas
pos
sitioner
har
h
utrettts
från
SveaTV:s
s
Radio-(http:///www.anvia.fi/yksity isille/tv/kan
navapaketit/kanavapa
aketit) oc
ch Digitas
s
databa
aser (http:///www.digitta.fi/kuluttajat/karttapalvelu).
Väderrradarstationernas läge
e har utrettts enligt meterologisk
m
ka institutses databas
s
(http:///ilmatietee
enlaitos.fi/ssuomen-tuttkaverkko).
23.3 Nulläge
23.3.1 Trafik
nätets stom
mme på om
mrådet för Böle vindk
kraftpark b
består av Teuvavägen
T
n
Trafikn
(67) i norr och Riksväg
R
8 i väst. På projektområ
p
ådet löper Vikens sko
ogsväg och
h
Finnås
s skogsväg.. Skogsbilv ägarna på området är i gott skicck och kräv
ver troligen
n
inte be
etydande breddningarr under anlä
äggningen av vindkrafftparken.
Riksvä
äg 8 mellan Åbo och
h Uleåborg löper i sy
ydlig-nordlig
g riktning väster om
m
projek
ktområdet. Riksväg 8 är en rutt för specialtransportter. År 201
11 var den
n
genom
msnittliga trrafikmängd
den per dyg
gn på riksv
väg 8, vid korsningen
n RV 8 väg
g
67, 2 400
4
- 2 900
0 fordon, v arav mängden tung trrafik var årr 2011 ca 400
4
fordon.
Norr om
o
projektområdet fi nns Teuvavägen (sta
amväg 67) . Den geno
omsnittliga
a
trafikm
mängden lä
ängs Teuva
avägen var cirka 950 fordon perr dygn år 2011
2
(Figurr
22-1). Mängden tung trafik
k längs sta
amväg 67 vid
v närhete
en av proje
ektområdett
a 120-130 ffordon per dygn (Figur 23-1).
var år 2011 cirka

Figur 23-1. Tr
rafikmängd
derna
kverket 201
11a).
(Trafik
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mmunikatio
on och rada
ar
23.3.2 Kom
Projekto
området är beläget me
ellan Anvia
as avsändarre i Blomträ
äsk och Vargberget.
Inom täckningsom
t
mrådet förr Anvias SveaTV kan
k
signale
en tas em
mot från
avsända
arna med en vanlig TV-antenn
n. SveaTV:s kanalpak
ket omfattar SVT1,
SVT2, Barnkanalen
B
n, SVT24, T
TV3, TV4, SveaTV-info
S
okanalen, N
När-TV och Krs-TV.
Digita avsänder ra
adio- och T
TV-program
m i hela Finland. Proje
ektområdett finns på
gsområdet för Bötom
msändaren (Pyhävuorri). Från B
Bötomberget sänds
täckning
bland annat
a
YLE:s kanalerr och ett flertal rek
klamTV-kan
naler (mm
m. MTV3,
Nelonen
n).
I området används
s kabelmotttagningen allmänt.
a

Figur 23
3-2. Täcknin
ngsområde
et för Anvia
as SveaTV i södra Öste
erbotten.

Den närmaste väder-radarn finns i Ik
kalis (http://ilmatiete
eenlaitos.fi//suomenas uppgiftter över flyghindersshöjder fin
nns inga
tutkaverrkko). Enligt Finavia
begräns
sningar i pro
ojektområd
det. Det närmaste flyg
gfältet finnss i Vasa.
23.4 Meto
oder för bedömning
b
g
23.4.1 Tra
afik
venser för trafiken
t
be
edöms geno
om att jämföra de tra
ansportvoly
ymer som
Konsekv
projekte
et medför med väg
garnas nu
uvarande trafikvolym
t
mer. Trafik
kökningen
granskas både abs
solut och p
proportionellt i jämförelse med ttrafikvolymen i dag.
venserna fö
ör funktione
kerheten av
v trafiken p
på transporrtrutterna
Konsekv
en och säk
bedöms utifrån trafikökningen
n och trans
sporttyperna.
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Trafikv
verkets anv
visning om byggandett av vindkraftverk i nä
ärheten av trafiklederr
(Trafik
kverkets an
nvisningar 8/2012) har
h
tagits hänsyn tilll i bedömn
ningen. De
e
säkerh
hetsrisker som
s
vindkrraftparken eventuellt orsakar på
å vägarna granskas i
förhållande till hur vin
ndkraftverken placerras i tra
afikanternas synfält.
mningen av
v konsekve
enserna i anslutning
a
till vindkra
aftparken inriktas på
å
Bedöm
privata
a vägar som lede
er till vindkraftpark
ksområdet,, på landsvägar i
närom
mgivningen och på tra
ansportruttterna på ettt mer allm
mänt plan genom attt
identiffiera transp
portflödet i förhållande till känsliga objekt som skolo
or, daghem
m
och vå
årdinrättnin
ngar.
Efterso
om vindkra
aftverken ä r stora kan
n de också ha konsekv
venser för säkerheten
s
n
inom luftfarten. Vid
V bedömn
ningen har projektets konsekven
nser i enligh
het med de
e
ningar som Trafiksäke
erhetsverke
et Trafi har utfärdat u
utretts. Des
ssutom harr
anvisn
Finavia
a begärts om
o ett utlå
åtande om de konsekv
venser som
m projektett eventuelltt
kan fö
örorsaka flygtrafiken
f
m
. Vid bedömningen används de anvisningar som
Trafiks
säkerhetsve
erket Trafi har utfärda
at för utrustning av fly
yghindersljus.
Projek
ktets konse
ekvenser fför trafiken
n har bedömts av p
projektcheff, ingenjörr
Tuukka Lammi frrån FCG De
esign och planering Ab
b.
23.4.2 K
Kommunikation och radar
munikationsv
verket (Ficcora) har informeratts om projjektet. På basen av
v
Komm
Ficoras
s utlåtande 9.10.201
erat 24.2.2
2015) DNr 1153/809
9/2014 harr
14 (revide
radiosändarnas upprätthålla
u
are inom 30
3 km konttaktas för a
att identifie
era möjliga
a
ngssituation
ner. Dessu
utom begärs utlåtande från försvarsm
makten om
m
störnin
projek
ktets inverrkan på fförsvarets radaröverrvakning. Konsekven
nserna förr
kommunikation och
o
radar b
om en expe
ertbedömniing. Utform
mningen av
v
bedöms so
uella teknis
ska lösning
g på möjliga störninga
ar görs inte
e inom MK
KB:n utan i
eventu
projek
ktets senare
e skede.
Efterso
om det inte
e finns någ
gon väderra
adar inom 50
5 km från
n projektom
mrådet görs
s
inga ytterligare utredningar
u
r angående dessa.
det där störningar är möjliga har bedömts på basen a
av rekomm
mendationerr
Områd
i VTT:s
s rapport VTT-R-0033
V
32-15.
Projek
ktets kons
sekvenser för radarr- och ko
ommunikattionsförbind
delser harr
bedöm
mts av tele
ekommunik
kationsinge
enjör, Mauno Aho frrån FCG Design
D
och
h
planerring Ab.
23.5 Kon
nsekvense
er av vindk
kraftparke
en
23.5.1 Trafik
s konsekve
enser för trafiken och
o
trafikssäkerheten
n är mestt
Vindkrraftparkens
betyda
ande unde
er anläggn
ningstiden och gälle
er närmastte anslutn
ningar och
h
allmän
nna vägar i omgivning
unga transp
porterna til l Böle projjektområde
e
gen. De tu
sker via riksväg 8 och Teuv avägen (67
7).
ggningsske
edet sker trransportern
na inte sam
mtidigt, efte
ersom servicevägarna
a
I anläg
måste vara heltt klara inn
nan kraftve
erken bygg
gs. Byggan
ndet av kraftverkets
s
ment medfö
ör cirka 85 transporte
er per gjutn
ning, om be
etongen tra
ansporteras
s
fundam
från en
e extern betongstatio
b
on. Om en
n betongsta
ation upprä
ättas på om
mrådet och
h
endastt råmateria
alet transpo
orteras till området,
o
minskar
m
tra nsporterna något och
h
grustransporterna kan sschemalägg
gas unde
er en lä
ängre tid än om
m
gtransporte
erna sker kontinuerrligt vid gjutningen.
g
. I projek
ktområdets
s
betong
nordlig
ga delar fin
nns det äv
ven ett gru
ustag, som man möjliigen kan utnyttja
u
förr
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projektets behov av jordmassor. I det fallet kan man minska på
materialmängderna som krävs ytterom projektområdet ifrån och därmed minska
på mängden transporter som behövs och därmed trafikkonsekvenserna.
Mängden dygnstrafik som de olika alternativen av vindkraftparken genererar till
omgivningens vägar skiljer sig inte mycket från varandra. Den största skillnaden
härrör till trafikkonsekvensernas varaktighet. Ju större vindkraftparken är desto
längre tid producerar dess anläggning trafik i det omgivande trafiknätet.
Trafikkonsekvenserna riktas mot Teuvavägen (67), riksväg 8 och mot de
regionala vägarna i närheten av projektområdet. Kapaciteten på Teuvavägen
(67), riksväg 8 och de omgivande regionala vägarna är tillräcklig för att kunna
motta trafiken som genereras av båda projektalternativen.

Figur 23-3. De huvudsakliga transportrutterna till projektområdet är riksväg 8
och Teuvavägen/ Nya Kaskövägen (67).

Böle vindkraftpark kommer inte att orsaka konsekvenser för den lokala
bosättningen, eftersom transportrutterna för projektet inte löper i närheten av
denna. I närheten av projektområdet finns det inte broar som projektet kan ha
konsekvenser för.
Tabell
23.1.
Trafikmängder
vindkraftparkerna medför.
Förklaring

som

anläggningen

av

de

alternativa

Alternativ 1

Alternativ 2

27

23

Antal tunga transporter

13 000

9 900

Antal specialtransporter

435

370

Antal kraftverk
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Tabell 23.2. I tabellen presenteras den maximala trafiken som orsakas i
omgivningens vägar under vindkraftparkens anläggning.

Väg

Riksväg 8

MDT 2011
Fordon /
dygn

Trafik som
orsakas av
projektet
Fordon / dygn

Andel av
hela
trafiken %

2 900

40

1,4

Teuvavägen 67
Nya Kaskövägen

Tung
Andel
MDT 2011
trafik
som
av
hela
Tung
orsakas
tunga
trafik
av
trafiken
Fordon /
projektet
%
dygn
Fordon /
dygn
400

30

7,5

950

40

4,2

-

30

-

1 100

10

0,9

-

5

-

Projektet förutsätter inga långvariga ändringar i det allmänna vägnätet. Enskilda
vägskäl förbättras och breddas vid behov. I praktiken kommer förändringar
endast att vara nödvändiga vid infarterna till projektområdet.
De största konsekvenserna för trafikens smidighet under anläggningen av
vindkraftparken härrör från specialtransporterna till området, särskilt av
vindkraftverkens rotorblad, som levereras till platsen med specialtransporter.
Ett vindkraftverk kräver sammanlagt åtminstone 8-12 specialtransporter.
Beroende på vindkraftsverkens typ behövs det dessutom cirka 20 tunga
transporter för transporteringen av lyftkranarna, som behövs för resningen av
vindkraftverken.
Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och övergående
konsekvens för trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man bli
tvungen att begränsa trafiken vid anslutningen på grund av långa transporter,
när transporten viker av från anslutningen. Specialtransporterna är
tillståndspliktiga.
I
tillståndet
fastställs
transportleden
och
säkerhetsarrangemang som upprätthåller trafiksäkerheten längs transportleden.
I praktiken påverkar inte specialtransporterna trafiksäkerheten.
När vindkraftparken är i drift uppstår trafik endast på grund av servicearbeten,
som i genomsnitt orsakar några besök per år till varje kraftverk. Servicebesöken
görs i huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig,
bedöms den inte ha någon väsentlig betydelse för trafikens funktion och
säkerhet, och inte heller orsaka buller- eller dammkonsekvenser.
23.5.2 Kommunikation och radar
Inom projektområdet kan lokala störningar finnas i mobiltelefontrafik.
Basstationer för mobiltelefon är belägna utanför projektområdet och störningar
till mobiltelefon- och datatrafik är inte att vänta.
Störningar kan inträffa norr om projektområdet i TV-mottagningen som sker
från Bötomberget (Pyhävuori). Området där störningar är möjliga visas i Figur
23-4. Området är utanför Anvias SveaTV:s täckningsområde.
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Figur 23
3-4. Området där störn
ningar i TV
V-mottagnin
ng är mögli ga (marker
rat med
svart på
å kartan).

Ett utlå
åtande av
v försvarsm
makten om projekttets inverk
kan på försvarets
radaröve
ervakning har begä
ärts av Försvarsma
F
ktens huv
vudstabs operativa
o
avdelnin
ng. Utlåtand
det är fortffarande anhängigt. Fö
örsvarsmak
ktens huvud
dstad har
6.5.2014 gett ettt utlåtand
9
256
6/73/2014) angående Pjelax
de (AK 9477,
erkan på
vindkrafftpark, enligt vilket vindkrafttparken inte har nå
ågon inve
Försvars
smakens ra
adaröverva kning.
På grun
nd av avs
ståndet be
edöms vind
dkraftparke
en inte ha
a konsekve
enser för
väderrad
dar.
23.6 Lindrring av ko
onsekvenserna
23.6.1 Tra
afik
venserna av
v specialtra
ansporterna
a kan lindrras genom effektiv infformation
Konsekv
i rätt tid
d och via rätta
r
kanale
er till övrig
g trafik som
m använderr transportlleden. På
så sätt får
f andra som
s
använd
der vägen information
n om speciialtransportterna och
om hur de påverkar övrig tra
afik. Då ka
an övrig tra
afik antinge
en förbered
da sig för
försenin
ngar och att
a trafiken
n eventuellt står stillla eller vä
älja en annan väg.
Dessuto
om kan specialtranspo
orterna utfö
öras när trafiken är lug
gn, för att minimera
försenin
ngarna för den
d
övriga trafiken.
Gjutning
gen av krafftverkets fu
undament görs
g
som en
n kontinuerrlig gjutning och det
innebär en kontinuerlig strö
öm av beto
ongbilar un
nder hela gjutningen. Om en
betongs
station upprättas på
å området och be
etongen tiillverkas där,
d
kan
leverans
serna av rå
åmaterial ti ll betong schemalägg
s
as så att t rafiken på grund av
betonga
arbetena minimeras.
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23.6.2 K
Kommunikation och radar
kationsverk
ket skall fas
stighetens mottagaran
ntenn och tillhörande
e
Enligt Kommunik
utrustning uppfylla reglerin
ng nr. 65 krav.
k
Om störningar v
vidare uppffattas, kan
n
ner bytas till
t flerelem
menttyp elle
er satellitm
mottagning användas.. Beroende
e
antenn
på an
ntal störda
a fastighetter kan även
ä
en ny
n sändara
antenn vara möjlig.
Detaljp
planeringen
n skall utfö ras i samarrbete med Digita.
Efterso
om det enligt Fö
örsvarsmak
kten inte uppstår konsekvenser förr
radarö
övervakning
gen av Pje
elax vindkrraftpark pla
anerad dire
ekt sydväs
st om Böle
e
bedöm
ms det inte heller upp
pstå konsek
kvenser av Böle vindk
kraftpark. Därmed ärr
lindran
nde åtgärde
er inte behö
övliga.
23.7 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
b
gen
23.7.1 Trafik
kerhetsfakttorerna vid
d bedömningen av trafikkonse
ekvenserna
a
De sttörsta osäk
gäller vilka tran
nsportlederr som ska
a användas och pro
ojektets tidsplan förr
gningen. Det
D
är inte känt varifrån vindkraftverkenss kompone
enter samtt
anlägg
bygg- och stenm
materialet sk
n man inte tillförlitligtt
ka transporteras, och därför kan
bedöm
ma konsekv
venserna fö r transporttlederna.
Projek
ktets tidspla
an kan än dras när planeringen
p
n av projek
ktet framskrider. Förr
trafikk
konsekvens
serna skull e det varra betydan
nde om a nläggnings
stiden blev
v
längre
e än i bedö
ömningen. Detta skullle leda till att trafikko
onsekvense
erna underr
anlägg
gningen sku
ulle pågå u nder längre
e tid. Å and
dra sidan s kulle konse
ekvenserna
a
under anläggning
gstiden varra lindrigarre än vad som
s
här ha
ar bedömts
s, eftersom
m
trafikm
mängderna per dygn sskulle vara mindre.
23.7.2 K
Kommunikation och radar
er är komplex och därrför har bed
dömningen
n
Exakt modellering av radiofförbindelse
s baserad på
p maximiv
värden.
utförts
Efterso
om Försvarsmaktens utlåtande över even
ntuella rad
darkonsekvenser som
m
kan up
ppstå av Bö
öle vindkrafftpark fortffarande är anhängigt ä
är det inte möjligt attt
med säkerhet
s
fas
stställa att det inte uppkommer
u
r konsekven
nser. På ba
asen av de
e
godkännande utllåtanden p
projekten (P
Pjelax och Svalskulla ) i närhete
en av Böle
e
är det dock
k mycket osannolikt a
att Böle vin
ndkraftpark
k
vindkrraftpark har erhållit ä
skulle ha konsekv
venser för radaröverv
vakningen.

24 ÖVR
RIGA KONS
SEKVENSE
ER
24.1 Ko
onsekvenser av flygh
hinderljus
sen
s med flygh
hinderljus i enlighet med Trafis
s
Vindkrraftverken kommer a tt utrustas
senastte anvisnin
ngar. Flygh
hinderljusen
n placeras på toppen
n av torne
et och ska
a
synas i varje riktning. Från
n marknivå
å kan ljusen observerras inom de områden
n
där de
en högsta punkten p
på vindkrafftverkets torn syns, i huvudsak nattetid.
Därförr kan syn
nlighetsomrrådet bedö
ömas vara
a nästan lika stortt som förr
vindkrraftverken. Konsekven
nserna av flyghinderljjusen är m
mest betyda
ande underr
nätter med låga
a moln, då
å ljuset re
eflekteras från
f
molne
en ner mo
ot marken.
Konsekvenserna riktar sig i huvudsak
k mot landskapet och
h de lokala invånarna
a
sen som sttörande, i synnerhet när driften
kraftparken
n
kan uppleva ljus
n av vindk
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inleds. Vid dimmiigt eller d isigt väder är konse
ekvenserna
a betydligt mindre,
m ljusen syns dålig
gt. För landskapets och bosä
ättningens del har
eftersom
konsekv
venserna av
a flyghind
derljusen bedömts
b
separat i k
kapitel 10 och för
djurlivetts del i kapitel 19.
24.2 Konsekvenserr för nyttja
andet av n
naturtillgå
ångarna
Projekte
ets konsek
kvenser förr utnyttjan
ndet av naturtillgång
gar har be
edömts i
kapitel 9, 13, 20 och 22 so m en del av
a bedömn
ningen av konsekvenserna för
korna och näringslivet
n
t, eftersom
m de viktigaste naturti llgångarna som kan
människ
utnyttjas i område
et bildar grrunden för utnyttjand
det av omrrådet för re
ekreation
ckning, sva
ampplockniing och ja
akt). I sam
mband med
d bedömningen av
(bärploc
konsekv
venser för näringarna
n
(kapitel 22
2) har man även bedö
ömt konsek
kvenserna
för täktv
verksamhetten i områd
det.
24.3 Konsekvenserr under oc
ch efter ne
edläggning
g
Konsekv
venserna av
a att verrksamheten
n vid vindkraftparken
n läggs ne
er är av
samma slag som i anläggnin
ngsskedet. När energiproduktion en har upp
phört rivs
nödiga konsstruktionerr för elöverfföringen, v
vilket ger upphov till
kraftverrken och on
bland
annat
bullerocch
trafikk
konsekvenser.
Som
helhet
bedöms
onsekvenserna på grrund av rivningen
r
vara
v
små. Skillnaden
n mellan
bullerko
alternativen utgörs
s endast av
v placeringe
en av de vindkraftverk
k och kraftledningar
ka rivas, transportru
utterna oc
ch hur län
nge rivning
som sk
gsarbetet varar. I
alternativ 1 sker rivningsarbe
etet och tra
ansporterna
a på ett stö
örre områd
de och de
varar litte längre än i alternattiv 2. Efter rivningen finns inga bullerkällor kvar på
områdett.
Att jordkablarna lä
ämnas kva r i marken
n minskar de
d direkta konsekven
nserna av
ksamheten läggs ner. Det frigörs inga skad
dliga ämne
en i jordmå
ånen från
att verk
de mate
erial som används
a
i k
kablarna. De
D vägar so
om har byg
ggts och iståndsatts
på områ
ådet för vindkraftpark
ken komple
etterar det nuvarande
e vägnätett och kan
använda
as av dem som rör sig
g på områd
det även eftter att verk
ksamheten har lagts
ner.
m
so
om använd
ds i vindkra
aftparkens konstruktioner kan
Merparten av de material
ändas. Ett vindkraftve
erk består i huvudsak
k av beton g, stål och järn. Av
återanvä
vindkrafftverkets massa be
estår 90 procent
p
av
v den gjjutna bettongen i
fundame
enten, medan cirka 88 procen
nt av tornet består av stål. Enligt
E
en
uppskatttning kan 84 procentt av materialet i vindk
kraftverken
n återanvän
ndas, och
cirka 80
0 procent kan
k
använd
das för att bygga ett nytt kraftv
verk. Den glasg
och
kolfibera
armerade plast
p
som a
används i rotorbladen
n är de end
da delarna för vilka
det inte finns någo
on lämplig å
återvinningsteknik.
Ekonom
miskt sett är
ä det inte så lönsam
mt att återvinna vind kraftverken
n att det
skulle täcka
t
kostn
naderna fö
ör nedläggn
ningen, me
en återvin ningen minskar de
negativa
a miljökons
sekvensern
na under hela
h
livscyk
keln och h
har även en
e positiv
inverkan
n på energiibalansen.
Att
v
verksamhet
ten
lägg
gs
ner
och
ko
onstruktion
nerna
riv
vs
har
sysselsä
ättningseffe
ekter, som
m indirekt stöder de
en ekonom
miska situa
ationen i
regionen
n. Efter attt verksamh
heten har upphört ka
an vindkrafftparkområ
ådet tas i
bruk av markägarn
na.
Landska
apet i områ
ådet återstä
älls också när kraftve
erken rivs, såvida dett inte har
inträffatt betydand
de förändriingar i om
mrådet und
der projek
ktets livscy
ykel. När
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verksa
amheten vid vindkrafftparken upphör minskar produ
uktionen av förnybarr
energi i Finland.
gheten och värdefullla naturob
kvenserna för växtlig
bjekt är i viss mån
n
Konsek
varaktiga, efters
som artern
na som är
ä typiska för områd
det inte fullständigt
f
t
älls efter den plane
erade markanvändniingen och efter attt områdett
återstä
anpass
sats till landskapet. D
Detta beror på förändrringar i jorrdmånens egenskaper
e
r
och i vattenhus
shållningen
n. Efter att vindkraftverken o
och kraftle
edningarna
a
nedmo
onterats växer
v
det efter suc
ccessionssk
kedet på byggområ
ådena och
h
ledning
gsgatorna upp ett trrädbestånd och områ
ådena kan utvecklas till vanlig
g
brukss
skog. Efter driften kan
n djurens liv
vsmiljöer med
m
tiden å
återgå till så gott som
m
samma
a tillstånd som i dag. Därmed bedöms
b
olägenheterna
a för djuren inklusive
e
viltet i nedmonteringsskedett vara kortv
variga och inte specie
ellt omfattande.

25 SAM
MVERKAN MED
M
ANDR
RA PROJEK
KT
25.1 Bea
aktande av
v andra pr
rojekt, pro
ogram och
h planer i MKB-förfa
M
arandet
Vid ett
e
miljök
konsekvenssbedömning
gsförfarand
de skall man enlligt MKB-förordningen (26
68/1999, 1
11 §) prese
entera upp
pgifter om hur det prrojekt som
m
ms anknyte
er till andra
a projekt. I projektom
mrådet, i d
dess närhet och överr
bedöm
hela Finland
F
pågår projekt, program och
o
planer som på nå
ågot sätt anknyter tilll
projek
ktet och de ska b
beaktas vid planeringen av Böle vind
dkraftpark.
Ankny
ytingen melllan detta p
projekt och
h andra pågående elle
er planerad
de projekt,,
progra
am och plan
ner handlarr i det närm
maste om huruvida
h
an
ndra projek
kt, program
m
och planer kan förorsaka större kon
nsekvenserr tillsamma
ans än som
m enskilda
a
kt.
projek
Nedan
n har de vik
ktigaste till detta projjekt anknuttna projektt, undersök
kningar och
h
progra
am sammanställts. Efftersom vin
ndkraftparksprojektet i Böle huv
vudsakligen
n
kan orsaka
o
bety
ydande sa mmanlagda konsekvenser tillsa
ammans med
m
andra
a
vindkrraftparker i närområd
det, har man huvudsakligen ko
oncentrerat sig på de
e
vindkrraftsprojektt som är un
nder planering i region
nen.
25.2 Vin
ndkraftparrker i drift i näromgiivningen
Inom en
e radie på
å cirka 20 k
kilometer frrån projekto
området fin
nns fem vin
ndkraftverk
k
i driftt i Svalsku
ulla vindkrraftpark. I sammanttagna kon sekvensbed
dömningen
n
beräkn
nas kraftve
erkens käll--ljud till 10
06,5 dB(A). Ab Öska
ata Vind har
h
ett 750
0
kW vin
ndkraftverk
k i drift i Ö skata fiske
ehamn i Nämpnäs by i Närpes. Kraftverket
K
t
är beläget cirka 13 kilome
eter nordv
väst om prrojektområd
det. Kraftv
verket blev
v
wer Oy har
h
tre vin
ndkraftverk
k i drift sy
ydväst om
m
färdigtt år 1999. Innopow
Kristin
nestad. Vindkraftverke
en består av tre krafftverk med
d en effektt på 1 MW
W
styck. Kraftverke
en har variit i drift se
edan 2004. Därtill finn
ns ett nyttt kraftverk,,
Pettumäen mylly Oy i drifft i Teuva i Perälä. Krraftverkets effekt är 2,5
2 MW och
h
ndet till Bölle projekto mråde är cirka
c
7 km (Finska Vin
ndkraftföre
eningen r.f.
avstån
2015a).
25.3 Vin
ndkraftparrker som byggs
b
i närromgivnin
ngen
För nä
ärvarande byggs
b
inga vindkraftpa
arker i Böle
e projektom
mrådes näro
omgivning.
25.4 Vin
ndkraftparrker som planeras
p
i näromgivningen
Flera vindkraftpa
v
botten. Plan
neringssked
dena är i olika stadierr
rker planerras i Österb
(Figur 25-1). Enligt
E
Finsska vindkraftföreningen r.f. (2
2015b), projektörers
s
FCG Planerring och desig
gn Ab
Företagare
egatan 12, PB 187, 65101 Vasa
V
Tel. 010 40
090, fax 010 409
4
6999, ww
ww.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
0
Helsingfors
s

FCG PLANERING OCH DESIGN AB

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

232 (268)

hemsidor och FCGs kunskap finns åtminstone följande vindkraftparker under
planering inom 20 km från Böle projektområde:
VindIn Ab/Oy planerar en vindkraftpark i Pjelax, Närpes stad. Parken gränsar
till Böle vindkraftpark. Vindkraftparken består i nuvarande planeringssituation
av 18 vindkraftverk. I sammantagna konsekvensbedömningen används
kraftverksmodellen Vestas V126 med en rotordiameter 126 m och navhöjd 137
m samt käll-ljud 105,9 dB(A).
VindIn Ab/Oy planerar en vindkraftpark i Kalax, Närpes stad. Planförslaget för
Kalax vindkraftpark bestod av 22 vindkraftverk. Avståndet till Böle vindkraftpark
är ca 14 km.
Triventus Wind Power AB planerar ”Vindkraftpark Kristinestad Norr” nordost
om Kristinestad centrum, mellan byarna Tjöck och Mörtmark invid
kommungränsen mot Närpes. Projektet angränsar till Böle. I nuvarande
planeringssituation består projektet av 19 vindkraftsverk. I sammantagna
konsekvensbedömningen har använts som kraftverksmodell Gamesa G132 med
rotordiameter 132 m och navhöjd 140 m samt käll-ljud 107,3 dB(A).
Tuuliwatti Oy planerar en vindkraftpark med fem kraftverk i Prästskogen i
Närpes. Avståndet till Böle projektområde är 10 km. Enligt NTM-centralens
beslut ska ett MKB-förfarande tillämpas i projektet.
SABA Wind Oy Ab planerar en mindre vidkraftpark i Ståbacka, Närpes stad.
Parken ämnas bestå av 3-4 vindkraftverk och avståndet till Böle projektområde
är drygt 6 km.
OX2 Finland Oy planerar en vindkraftpark i Dagsmark, Lappfjärd. Enligt
planförslaget skulle parken bestå av 41 vindkraftsverk. Inom samma
projektområde har även Suomen Hyötytuuli Oy gjort markarrenden för
upprättande av fem vindkraftsverk som går under projektnamnet ”Penik”.
OX2 Finland Oy planerar två vindkraftparker om 9 kraftverk max 30 MW i
Bötom kommun. Projektet ”Perkkiö” är beläget ca 6 km och Kakkori ca 16 km
öst om Böle.
OX2 Finland Oy planerar ytterligare ”Rajamäenkylä” vindkraftpark som enligt
MKB-programmet omfattar 80-107 vindkraftsverk i Bötom och Storå kommuner
ca 18 km sydöst om Böle.
Innopower Oy planerar en vindkraftpark Gamla Närpesvägen på 5 kilometers
avstånd från Böle projektområde i Kristinestad. Förslaget till delgeneralplan har
varit framlagt till påseende under tiden 24.2-24.3.2014. Enligt planen har
Innopower Oy som mål att bygga sex vindkraftverk på planeområdet.
Nykarleby Vindpark Ab planerar ett vindkraftsprojekt i Tjöck i Kristinestad.
Projektet omfattar nio vindkraftverk på bägge sidor riksväg 8. Kraftverkens
nominell effekt är 5 MW, navhöjden 140 m och rotorns diameter 130 m. I MKB
programmet som är till påseeden är käll-ludet inte specificerat.
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Tjöck
Nykarleb
by vindpark Ab
A

Figur 25-1.
2
Vindk
kraftparkerr i drift och vindkraftp
parker som planeras i projektets
s
närhett.

Innop
power Oy
y planerarr ytterligarre på 15 kilometerrs avstånd
d, även i
Kristin
nestad, krring kraftv
verket på Björnö, en vindk
kraftpark med sex
x
vindkrraftverk. Företaget planerar även en offshorre-vindkrafftpark vid
d
Kristin
nestad och Närpes ku
ust, cirka 17
1 kilomete
er sydvästt om projektområdet.
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Offshore
eparken be
estår av 73
3 kraftverk och har en samman
nsatt effektt av 230400 MW
W.
EPV Tuulivoima planerar
p
två
å vindkraftparker inom
m 20 km av
v Böle vindkraftpark
område. I Teuva,
T
på 1
18 kilomete
ers avstånd planeras e
en vindkrafftpark om
projekto
högst 20 vindkraftverk med en sammansatt effe
ekt på 40- 100 MW. Företaget
F
gst 24 vind
dkraftverk i Norrskogen i Närpe
es på 20 kilometers
planerarr även hög
avstånd från Böle.
kter också andra
e
loka
ala kontak
Utöver dessa prrojekt fin ns det enligt
utvecklare på
p områdett. Än så län
nge är dock
k placering
gen av krafttverk och
projektu
mer ingå
ående uppg
gifter om d essa projek
kt inte känd
da.
25.5 Böle 110 kV krraftledning
En 110 kV kraftle
edning plan
neras för att
a möjligg
göra elöverrföring me
ellan Böle
vindkrafftpark och
h stamnäte
et. Vindkrraftparken ansluts p
preliminärt till det
nationella elöverföringsnätet med en 11
10 kV krafttledning frå
ån parkens elstation
eten av Pjelax
P
by vid MB 110 kV elledning.
e
till en elstationen i närhe
dsansökan
för
Böle
1
110
kV
är
t
EMV
proc
cess
som
i mån av
en separat
Byggnad
möjlighe
et koordine
eras med M KB och planläggninge
en av Böle v
vindkraftpa
ark.
25.6 Pjela
ax 110 kV kraftledning
En 110 kV kraftledning plan
neras för att möjliggö
öra elöverfö
föring mella
an Pjelax
vindkrafftpark och
h stamnäte
et. Vindkrraftparken ansluts p
preliminärt till det
nationella elöverföringsnätet med en 11
10 kV krafttledning frå
ån parkens elstation
d
elöverföring fö
örverkligas planeras
till KD stationen i Kristinesttad. Ifall denna
öle projektet att ansllutas till denna elöve
erföring i P
Pjelax vindkraftpark
även Bö
elstation
n. Byggnad
dsansökan fför 110 kV
V kraftledningen geno mgår för närvarade
n
en EMV process. Beroende
B
p
på markens
s beskaffenhet, rådand
de markanvändning
och intrressenterna
as inställnin
ng byggs denna
d
elöv
verföring m
med luftledn
ning eller
jordkabe
el.
NMT-cen
ntralen i Österbotten
Ö
har fattatt beslut (DNr EPOELY
Y/564/2014
4) om att
MKB inte behövs vad gäller k raftledningsalternativ i Pjelax pro
rojektet.
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Figur 25-2.
2
Plane
erad elöverrföring från Böle till MBs 110 kV llinje i Pjela
ax.

25.7 Be
edömda sa
ammantagna konsek
kvenser
De mest
m
centrrala samm
mantagna konsekven
nserna
vindkrraftparkspro
ojekten är v
arkernas:
vindkraftpa









som
m

ska

uttredas

förr

Bullerkons
sekvenser
Skuggning
gs- och blin
nkningskonsekvenser
Konsekvenser för sa mhällstruktturen och markanvänd
m
dningen
ndskapet
Konsekvenser för lan
gelbestånde
et
Konsekvenser för fåg
aturens mån
ngfald
Konsekvenser för na
afiken
Konsekvenser för tra
änniskors le
evnadsförhållanden
Konsekvenser för mä

mningen av konsekven
nserna för markanvän
ndningen, v
vegetatione
en och den
n
Bedöm
lokala faunan be
egränsas ti ll projektområdet. I fråga om naturkonse
ekvenserna
a
har de
d samman
nlagda ko nsekvenserrna som Böle vindk
kraftpark och andra
a
vindkrraftparker i närhete
en ger upphov till granskatts, i synn
nerhet förr
fågelbeståndet. Granskning
G
er och skug
ggbildning b
begränsas till
t en cirka
a
en av bulle
r
från d
de närmas
ste kraftverrken. Landsskapet harr granskats
s
3–4 kilometers radie
ngående på
å fem kilom
meters avsttånd, men granskning
gen har till väsentliga
a
mer in
delar utsträckts till så lång
gt som 15–
–20 kilome
eters avstå nd. Gransk
kningen av
v
anden har främst gjo
orts på fem
m kilometers avstånd
d
människors levnadsförhålla
e närmaste
e kraftverke
en när det gäller de sa
ammanlagd
da konsekv
venserna.
från de
Vad gäller
g
kon
nsekvensern
na för trrafiken kan projekte
et ha sam
mverkande
e
konsek
kvenser me
ed de övrig
ga vindkrafttparkerna som
s
planerras i närområdena om
m
projek
kten byggs och drivs ssamtidigt.
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De
sa
ammantagn
na
konse
ekvenserna
a
har
bedömts
av
pro
ojektchef,
landskapsarkitekt Riikka Ger,, projekting
genjör, DI Paulina
P
Kaiv
vo-oja, pro
ojektchef,
na Mäkelä, konsult, F
FM Taina Ollikainen,
O
ingenjörr Tuukka Lammi, biol og, FM Tiin
biolog, FD Marjo Pihlaja occh planerarre, geograf Kristina Salomaa från
f
FCG
o planering Ab utifr ån befintlig
ga uppgifter.
Design och
25.8 Sam
mmantagna
a konsekv
venser med
d andra projekt
På base
en av plane
eringssituattionen som
mmare 2015
5 kan vind
dkraftparkerna Böle,
Pjelax, Svalskulla och Kristesstad norr komma
k
att utgöra ettt sammanh
hängande
A) område. Eftersom k
kraftverken i Tjöck vin
ndkraftpark
k inte definierats har
40 dB(A
inga mo
odelleringarr gjorts förr detta projekt i detta
a skede. D
Därför bedö
öms Böle,
Pjelax, Svalskulla
S
och Kristesstad norr parkers
p
kon
nsekvenser mer ingåe
ende med
samman
ntagna buller-, skugg-- och synlig
ghetsanalyser. Konsek
kvenserna av andra
parker i näromgivn
ningen bed öms på bas
sen av de utredningar
u
r som görs eller har
gjorts av
v respektiv
ve projektäg
gare i respe
ektive närliggande pro
ojekt.
25.8.1 Bulller
cksnivåerna
a har mod
dellerats för
f
kraftve
erksmodelle
en Vestas V126 i
Ljudtryc
VindIns projekt Bö
öle och Pjel ax och Ves
stas V112 i Svalskulla vindkraftp
park, som
redan byggts
b
av projektören
p
. För Trive
entus projekt Kristinesstad Norr användes
a
kraftverrksmodellen
n Gamesa G
G132. Som
m navhöjd användes
a
fför V126 13
37 m, för
V112 12
24 m och fö
ör G132 14
40 m. I modelleringen
n var ljudefffektnivån (LWA)
(
för
kraftverrket V126 105,9
1
dB(A
A), för krafftverket V112 106,5 d
dB(A) och för G132
107,3 dB(A).
cksnivåerna
a från vindk
kraftverken
n har mode
ellerats med
d kalkylprogrammet
Ljudtryc
WindPro
o 2.9 enligt standa
arden ISO
O 9613-2. I modellleringen användes
a
kraftverrkens utgån
ngsbullerniv
vå enligt kraftverksle
k
everantörerrnas uppgiffter, som
vindens hastighet 8 meter pe
er sekund, som lufttemperatur 1
15 °C, som lufttryck
101,325
5 kPa och som
s
luften s relativa fuktighet
f
70 %. I mo
odelleringen
n gjordes
inga am
mplitudmodu
ulationer occh käll-ljudet antogs sprida
s
sig i alla riktningar.
Bullerbe
eräkningarn
na gjordes med beak
ktande av vindkraftve
erkens tota
ala antal,
placering, navhöjd
d och roto
ordiameter i de olika vindkraftp
parksaltern
nativen. I
kartans hö
öjdkurvor som bas för den digitala
modellen användes grundk
dellen med en resoluttion på 0,1 meter. Berräkningen g
gjordes för höjden 4
höjdmod
meter frrån markyttan. Som m
markens hårdhet användes värde
et 0,4 (på skalan
s
0–
1; hård
d–mjuk). Valet av parametra
arna grund
dar sig p
på Miljöministeriets
anvisnin
ngar (2/201
14).
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Figur 25-3. Samm
mantagna bullerkonsekvenser enligt
e
ISO 9
9613-2 för
r projekten
n
Böle alt 1, Svalsk
kulla, Pjelax
x och Kristiinestad Norr.
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Figur 25-4. Samm
mantagna bullerkonsekvenser enligt
e
ISO 9
9613-2 för
r projekten
n
Böle alt 2, Svalsk
kulla, Pjelax
x och Kristiinestad Norr.
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Beräkningsresultaten visar att sammantagna bullernivåerna underskrider
riktvärdet 40 dB(A) vid bostadshusen i vindkraftparkernas näromgivning i Böle,
med undantag av bostad A som i verkligheten är en jaktstuga, enligt
projektalternativen alt 1 och alt 2 (Figur 25-3 och Figur 25-4). Miljöministeriets
riktvärde för fritidsbostäder 35 dB(A) överskrids enligt bullermodelleringen inte
vid områden som är planerade för fritidsbebyggelse. Kring vindkraftparkerna
finns en del fristående fritidshus, varav en del är jaktstugor, som är belägna
inom bullerområdet 35 dB(A). Enligt Miljöministeriets anvisningar tillämpas
planeringsriktvärdet för fast bosättning på dessa fritidsbyggander. För mera
ingående information om sammantagna bullermodelleringar, se bilaga 3.
Enligt juridisk praxis får inte vindkraftverk bullra mer är 40 dB(A) nattetid under
ett normaldygn utomhus vid bostadshus och motsvarande 35 dB(A) vid
fritidsbebyggelseområden. Alla berörda projektens planeringsprocesser är igång
och situationerna förändras ständigt, förutom för Svalskulla vindkraftpark som
redan är i drift.
I dagsläget har inga bygglov beviljats förutom för Svalskulla och därmed är val
av vindkraftsmodell, antal verk och deras placeringar ännu öppet i övriga
projekt. Miljöministeriets angivna bullerriktvärden 35 dB(A) och 40 dB(A)
bedöms inte överskridas, eftersom varken bygglov eller kommande tillstånd kan
medges om riktvärden inte uppfylls.
I den fortsatta planeringen av projekten bör uppdateringen av bullermodeller
och rapporteringen av uppgifterna i modellen göras i enlighet med ISO 9613-2
och Nord2000-modellen. Senast vid bygglovs- eller miljötillståndsskedet, kan
ingående bullermodelleringar göras med Nord2000-modellen med de
kraftverkstyper som väljs för respektive projekt.
25.8.2 Skuggor och reflexer
Vindkraftverk ger upphov till en roterande skugga som rör sig snabbt och kan
skapa irritation. Skuggstörningar bör därför uppmärksammas såväl för bostäder
som för eventuella arbetsplatser med utemiljö. Risken för skuggstörningar är
störst då vindkraftverken placeras i sektorn sydost-sydväst om störningskänslig
bebyggelse/objekt.
Reflexer kan uppstå då solljuset speglas på rotorbladen så att ljuset kan blända
eller störa människor. För att förhindra detta bör rotorbladen vara
antireflexbehandlade.
Vindkraftverksmodellen som användes i skuggmodelleringarna var för Böle och
Pjelax Vestas V126, vars navhöjd var 137 m. Rotordiametern för V126 är 126
m. För Svalskulla vindkraftverk användes Vestas V112, vars navhöjd var 124 m
och rotordiametern 112 m. I Kristinestad Norr användes kraftverksmodellen
Gamesa G132 med navhöjden 140 m och rotordiametern 132 m. Resultaten av
modelleringen har åskådliggjorts med hjälp av utbredningskartor, som
områdesvis visar hur länge skuggbildningen varar i timmar per år. Timzonerna
markeras med olika färger på kartorna, som också visar kraftverken och
bebyggelse inom närområdet.
En skuggbildningsmodell gjordes för en situation som motsvarar de verkliga
omständigheterna på projektområdet (”real case”) så väl som möjligt. Vid
beräkningen av modellen för den verkliga situationen beaktades de faktiska
solskenstiderna under olika årstider i området. Dessutom beaktades data om
områdets vindförhållanden, vilka påverkar vindkraftverkens driftsgrad och
därigenom deras skuggbildning. Vindkraftverkens årliga drifttid och
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vindrik
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Figur 25-5. Sammantagen skuggmod
dellering fö
ör Böle alt 1, Svalsku
ulla, Pjelax
x
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Figur 25-6. Sammantagen skuggmodellering för Böle alt 2, Svalskulla, Pjelax
och Kristinestad Norr, skogsområdens skyddande inverkan har inte beaktats.

25.8.3 Samhällsstruktur och markanvändning
Vindkraftparkerna som planeras i Österbotten är huvudsakligen belägna på
sådana jord- och skogsbruksområden som saknar särskilda användningsmål.
Om alla planerade vindkraftprojekt genomförs bildar de tillsammans en mera
omfattande
helhet
som
medför
att
vindkraftverken
begränsar
markanvändningen och spridningen av samhällsstrukturen i riktning mot
vindkraftparkerna. Områdena för vindkraftparkerna kommer även i
fortsättningen att precis som nu i huvudsak användas som jord- och
skogsbruksområden, och förändringarna begränsas närmast till områdena för
vindkraftparkernas konstruktioner och förbindelsevägar, vilket motsvarar någon
enstaka procent av den sammanlagda arealen av projektområdena för
vindkraftparkerna.
Tillsammans utvidgar projekten det område som utsätts för vindkraftsbuller och
där markanvändningsplaneringen är begränsad. Det planeringsvärde som
rekommenderas av miljöministeriet är 40 dB för bostäder och 35 dB för
fritidsbostadsområden. Sammantagna bullerkonsekvenserna har behandlats
ovan i kapitel 25.8.1.
Böle vindkraftpark är belägen på ett område som i den godkända
Etapplandskapsplan II har betecknats som ett område som passar för en
vindkraftpark av regional betydelse. Vindkraft stärker även den lokala
energisjälvförsörjningen.
25.8.4 Landskap och kulturarv
För de vindkraftparker som kan vara synliga i samma vy och som därmed
orsakar sammantagna konsekvenser för landskapet är förutom Böle även Pjelax,
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Svalskulla samt Kristinestad Norr. För dessa projekt har man uppgjort
sammantagna fotomontage. Sett från havet är det även möjligt att se övriga
projekt som planeras längs med den Österbottniska kusten, men då bedöms
avståndet mellan åskådaren och projekten vara så långt att det inte kan uppstå
betydande landskapskonsekvenser. Det öppna havet, är beläget på över 15
kilometers avstånd från Böle vindkraftpark, och på ett motsvarande avstånd kan
man vid gott väder urskilja kraftverken, men de har inte ett dominerande
intryck på landskapet.
De närliggande projekten Böle, Pjelax, Svalskulla och Kristinestad Norr kan ses
från olika punkter runt omkring vindkraftparkerna, som är belägna på ett
skogsområde som omges av åkerområden samt havet. Sett från olika punkter
kring vindkraftparkerna är skilda projekt de som är mest framträdande i
landskapet.
Sett från Pjelax by och kusten är Pjelax och Svalskulla de projekt som är
belägna i förgrunden och därmed är mest framträdande. I riktningen nordostsydväst bildar Böle, Pjelax och Svalskulla samt Kristinestad Norr ett tekniskt
landskap av vindkraftverk som sträcker sig som längst dryga 12 kilometer. Dock
är detta landskap ställvis beläget bakom befintlig skog och kraftverken är
belägna på olika avstånd i förhållande till åskådaren. Till Pjelax by är det
vindkraftverken på Pjelax projektområde som är de mest framträdande.
Vindkraftverken i de övriga projekten är belägna i bakgrunden, och förstärker
inte nämnvärt de konsekvenser som uppstår till följd av Pjelax vindkraftpark. Till
Pjelax by bedöms de sammantagna landskapskonsekvenserna vara måttliga.
Några kraftverk på Pjelax syns till hälften av kraftverket, men en stor del av
kraftverken är även belägna bakom skogskanten. Sett från Rörgrund är en stor
del av vindkraftverken synliga och konsekvenserna förstärks i förhållande till
Böle
vindkraftpark.
Sett
från
Rörgrund
är
de
sammantagna
landskapskonsekvenserna minst måttliga. Konsekvensens betydelse lindras lite
av att vindkraftparkerna är belägna på ett relativt långt avstånd, som närmast
är Svalskulla på ett avstånd av knappa fyra kilometer.
Sett
från
Teuvanjoki-Tjöck
ådal
samt
från
Tjöck
förstärks
lanskapskonsekvenserna av de närmare belägna kraftverken på Kristinestad
Norr. Mängden synliga kraftverk samt andelen av tornen som är synliga ökar i
förhållande till endast Böle. Vid Storåsinloukko bedöms konsekvenserna vara
minst måttliga och till Tjöck är de måttliga, eftersom en stor del förblir bakom
skog.
Den skog som på flera ställen omger de planerade vindkraftparkerna minskar på
deras landskapskonsekvenser, eftersom skogen till stora delar täcker
kraftverkens torn, vilket innebär att de inte har en fullt dominerande effekt på
landskapet. Landskapet förändras dock onekligen, eftersom man över
trädtopparna kan urskilja ett flertal kraftverk. Detta teknologiska och rörliga
landskap med snurrande rotorer inverkar på landskapets fridfulla karaktär.
För landskapets och kulturmiljöns värdeobjekt uppstår det sammantagna
konsekvenser främst för det på landskapsnivå värdefulla landskapsområdet
Teuvanjoki-Tjöck ådal, som sträcker sig längs med hela östra sidan av Böle och
Kristinestad Norr. Eftersom det inte finns RKY 2009- eller 1993-objekt inom
närområdet från Böle vindkraftpark, bedöms inte de sammantagna
konsekvenserna för närliggande objekt vara betydande.
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25.8.5 Fågelbeståndet
Sammantagna konsekvenser för fågelfauna kan bildas med andra
vindkraftprojekt, som det finns flera av i näromgivningen. Sammantagna
konsekvenser för vindkraftprojekten bildas på samma sätt för hela kustlinjen
och för projekt som finns belägna på andra flyttstråk, för jakt och andra
förändringar samt på områden för övervintring och häckning. Även 0alternativet skapar dessa sammantagna konsekvenser. På uppkomsten samt
betydelsen av sammantagna konsekvenser inverkar bl.a. layoutplaneringen av
kustlinjens kraftverksområden med beaktande av övriga projekt så, att det till
de viktigaste flyttstråken lämnas tillräckligt med fritt utrymme och att inte
kraftverksområden bildar s.k. fällor som tvingar fåglarna att flyga genom
området eller tvingar dem att göra besvärliga undanmanövreringar. Runt
havsörnens häckningsplatser bör lämnas en tillräckligt, ca 2 km stor, skyddszon
och vid behov en fri zon eller större skyddsområde för de viktigaste
flygriktningarna så att de sammantagna konsekvenserna för alla projekt inte blir
för stora. Även vid andra utrotningshotade kollisionskänsliga rovfåglars
häckningsplatser bör ett tillräckligt skyddsavstånd beaktas. Skyddsavståndet
bör bestämmas med beaktande av miljön och viktiga rörelserutter.
De sammantagna konsekvenserna har här bedömts särskilt för havsörnens del,
för andra arter bedöms inte projektet ge upphov till sådana sammantagna
konsekvenser att de skulle kunna ha en betydande negativ inverkan för Naturaområdenas häckande och vilande individers antal varken på kort eller lång sikt.
Även för sädgåsen, som är på tillbakagång, har sammantagna konsekvenser
bedömts. Positiva konsekvenser kan bildas i fall projekten inverkar gynnsamt på
bevarande och återställande av arternas flytt- och häckningsområden i
synnerhet på lång sikt.
För havsörnens del har Böle projektets inverkan på dödligheten och en gynnsam
utveckling av stammen bedömts vara mycket lindrig (endast en individ på tjugo
år med 95 % undvikning och en individ per tjugo år med undvikning 98 %, då
man beaktar både häckande och flyttande individer som alla inte finns i Finlands
häckningsstam). Den nuvarande inmatningstariffen är fylld för hela landets del
då 2500 MW uppnåtts. Om man beräknar risken så att hela inmatningstariffens
2500 MW producerades på denna zon, där Böle finns, skulle ifrågavarande
projekt utgöra en 28:e del av hela produktionen. Om man antar att Böle
projektet är ett genomsnitt med tanke på dödlighet och projektets storlek skulle
den totala dödligheten för häckande och flyttande fåglar årligen vara ca 1,5-3
fåglar per år. En del av dessa är flyttande individer som häckar någon
annanstans och unga individer som ännu inte häckar.
På basen av etapplandskapsplanens Natura-bedömning var Böle (Långmarkens
område) inte ett medelmåttigt projekt av de projekt som finns belägna i denna
zon, utan den bedömda risken var större än genomsnittet. Således har denna
bedömning
av
sammantagna
konsekvenser
gjorts
i
enlighet
med
försiktighetsprincipen och de totala konsekvenserna är eventuellt mindre i
verkligheten. Å andra sidan kan det finnas enskilda projekt som i sig själv
skapar en klart mera betydande risk än vad som beräknats i de sammantagna
konsekvenserna ifall kraftverken placeras mycket nära boplatser eller viktiga
jaktområden, såsom projekten som finns belägna i Kimito-området, som
ensamma bedömdes förorsaka en betydande dödlighet för Finlands population,
ca
6
individer
per
år
(Ramboll
2013:
Kemiön
saaren
kunta,
Tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusselvitys).
Havörnens regionala stam (Egentliga Finland, Satakunta och Kvarken) var 2012
enligt WWF:s uppskattning ca 190 häckande par och den årliga mängden ungar
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är då beroende på framgång ett par hundra ungar. Antalet kända ungar i hela
landet var 2014 rekordantalet 449 stycken (WWF-Finland). Den totala
dödligheten var då under 0,7 % (3 dödsfall på ett år) av Finlands produktion av
ungar (2014) och riktar sig delvis till unga fåglar som inte ännu häckar. Med
denna dödlighet skulle Finlands population (antagande 960 individer) under en
tio års period hållas oförändrad även om man antar att alla döda fåglar skulle
härstamma från Finlands population (beräknat enligt Koistinen 2004: Population
om 10 år = Ursprunglig population x (1-årliga dödlighetens andel av
populationen) x tidsperiodens längd i år). Böle projektområdes andel av den
ökade årliga dödligheten bedöms inte skapa betydande sammantagna
konsekvenser tillsammans med övriga projekt på kort eller lång sikt. Däremot
kan enskilda projekt eller kompakta helheter av flera projekt i skärgården, där
en anmärkningsvärd mängd häckande och vilande fåglar rör sig, inverka på
populationsnivån.
Utvecklingen av stammen för sädgåsen som delvis flyttar genom området har
varit ogynnsam. Den risk som bildas av alla projekt på kustområdet för ökad
dödlighet för sädgåsens del är måttliga 9 individer per år och har bedömts på
samma sätt som för havsörnen men t.ex. i förhållande till den dödlighet som
jakt tidigare gett upphov till är det endast en bråkdel av tidigare års dödlighet
(jakt förbjöds tills vidare år 2014).
Sammanfattningsvis kan man konstatera att likadana sammantagna
konsekvenser för fågelfaunan skapas av energiproduktionsprojekt både i
närområden och på landskapsområden. De sammantagna konsekvenserna kan
lindras i planeringen på områdesnivå och i planeringen på nationell nivå, då man
beaktar
t.ex.
miljökonsekvenser
av
produktionskedjan
för
energiproduktionssätten på lång sikt. Sammantagna konsekvenser av
vindkraftprojekten bedöms inte uppstå i betydande grad för havsörnen och
sädgåsen och inte heller skapa tillbakagång för dessa arters stam i Finland. Inte
heller för andra arters del bedöms de sammantagna konsekvenserna försvaga
artens gynnsamma skyddsnivå.
25.8.6 Naturens mångfald
De sammantagna konsekvenserna för naturens biologiska mångfald av de
vindkraftsprojekt som planeras i området kan gälla naturtyper och livsmiljöer
och därigenom även arter. Vid planeringen av vindkraftsprojekten har man
strävat efter att placera vindkraftverken på ställen där det inte finns kända
värdefulla naturobjekt eller naturobjekt som har definierats som värdefulla i de
naturutredningar som har gjorts för projekten, så att de värdefulla objekten inte
utsätts för direkta eller indirekta konsekvenser. Man har i regel lyckats med
detta inom projekten och därför kan det konstateras att naturens biologiska
mångfald i området och regionen har tryggats på en måttlig nivå trots
projekten, eftersom värdefulla naturområden har identifierats och beaktats i
projektplaneringen. De värdefulla naturområdena är kärnor med biologisk
mångfald i fråga om arter och livsmiljöer, därifrån arter kan spridas till nya
utbredningsområden i omgivningen eller flytta mellan mångfaldscentra.
Kraftverken placeras vanligen på upphöjningar i terrängen, på platser där
vindförhållandena är goda och där förhållandena är goda för att anlägga
fundament. Därför placeras kraftverken i området i regel i samma naturtyp, dvs.
i moskogar med mineraljord på upphöjningar i terrängen. Detta leder till att
förlusten av livsmiljöer fokuserar på dessa naturtyper och arterna som lever
där. Arterna är dock grundarter som är vanliga och typiska i ekonomiskog och
som förekommer allmänt även utanför projektområdena. Trots att förlusten av
livsmiljöer i regel gäller samma naturtyper och arter, kan man göra
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bedömn
ningen att vindkraftsp
projektens sammanla
agda konse
ekvenser in
nte hotar
naturens biologiska
a mångfald
d i området. Vindkrafts
sprojektet i Böle och de övriga
n medför inga betydande sam
mmantagna
a konsekve
enser för
vindkrafftsprojekten
naturtyp
pernas värd
de.
gtrafik
25.8.7 Väg
ägtrafiken kan de
et orsakas samma
antagna k
konsekvens
ser ifall
För vä
vindkrafftparkerna Pjelax, Bölle och Kristtinestad No
orr byggs ssamtidigt. Projekten
P
är alla belägna
b
i närheten
n
a v riksväg 8, på vilke
en trafiken ökar märk
kbart ifall
vindkrafftparkerna anläggs ssamtidigt. Det
D
finns inte noggrrannare infformation
tillgänglig angåend
de planera de transpo
ortrutter fö
ör Kristinesstad Norr, eftersom
en är i ett tidigare sk
kede än Böle och MKB
B-beskrivni ngen inte ännu har
projekte
publicerrats. Vindk
kraftparkerrna Pjelax och Böle använder sa
amma tran
nsportrutt
via Riksväg 8. Transporterna till Pjelax vindkraftpa
ark använd
der inte sta
amväg 67
cket som trransportern
na till Böle vindkraftpa
v
ark.
lika myc
Den öka
ade trafiken skulle fö
örsämra tra
afikens funktion och trafiksäkerrheten på
riksväg 8. Den tun
nga trafike n skulle fä
ärdas långsammare än
n personbilstrafiken
ngar på väg
gen. Konse
ekvenserna skulle infa
alla under
och öka behovet av omkörnin
edet, vareftter trafikm ängden skulle återgå till det no
ormala. Dett är dock
byggske
osannolikt att alla parker i o
omgivninge
en byggs precis samtiidigt, vilket innebär
dkraftparksprojektens sammanla
agda konse
ekvenser fför trafiken
n troligen
att vind
blir lindrriga.
25.8.8 Människors levnadsförhå
ållanden
n beaktade
e man även
n Pjelax vin
ndkraftpark
k. Vid analy
yseringen
Vid invånarenkäten
ultaten av enkäten h
har man även beak
ktat fördeln
ningen me
ellan alla
av resu
svarsperrsoner och svarsperso
oner, som bor
b nära Bö
öle vindkrafftpark. Av alla, som
har svarrat på enkä
äten, ansåg
g 33 % att vindkraftparkerna Bö
öle och Pjellax skulle
inverka negativt på
å trivseln i bostadsom
mrådena i närheten. A
Av dem so
om bodde
meters avsttånd från Böle projektområdet be
edömdes projektens
på under fyra kilom
älften (52
sammatagna konsekvenser ssom negativare än alla svarspe rsoner. Hä
m bodde i närhete
en av Bö
öle projek
ktområde bedömde
%) av dem som
venserna so
om negativa
a. I svaren
n till öppna frågorna fframhävdes
s behovet
konsekv
att bedöma de
e samman
ntagna konsekvense
erna av
alla närliggande
vindkrafftparker.

Figur 25-7. Resulltat ur inv
vånarenkäten där ma
an beaktatt de samm
mantagna
venserna fö
ör Pjelax oc
ch Böle vind
dkraftparke
er.
konsekv
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Vindkrraftparkerna
as mest be
etydande sa
ammanlagd
da konsekv
venser för människors
m
s
levnad
dsförhålland
den hänfö
ör sig till förändrin
ngar i la
andskapet. Om alla
a
vindkra
aftparker anläggs
a
be
etyder det att vindkrraftverken utgör ett betydande
e
inslag i landskap
pet. För bo
osättningens del innebär det do
ock att det från olika
a
vationspunk
kter är olika
a vindkraftparker som
m dominera
ar i landskapet medan
n
observ
de övrriga då utgör mindre dominerande element i bakgrun
nden. Förve
erkligandett
av alla
a planerade
e vindkraftp
parker skulle förorsak
ka minst m
måttliga förä
ändringar i
landsk
kapet och vindkraftve
v
erken skulle
e vara syn
nliga från fflera olika riktningar.
Specie
ellt betydan
nde skulle d
de samman
ntagna kon
nsekvensern
na vara i närliggande
n
e
byar (P
Pjelax, Böle
e, Perälä, M
Mörtmark ja
a Tjöck).
Om alla vindk
kraftparkerrna byggs
s skulle det indirrekt påve
erka även
n
ationsanvän
ndningen på projektområdena och i d
deras näro
omgivning.
rekrea
Vindkrraftverken förhindrar inte rekre
eationsanvä
ändningen,, men om de byggs
s
föränd
drar detta den skogb evuxna miljön och la
andskapet på projekttområdena,,
vilket kan up
pplevas so
ande för rekreatio nsanvändn
ningen på
å
om störa
ktområdena
a och i om givningen. Om alla vindkraftpa
v
rkerna byg
ggs utsätts
s
projek
ett stö
örre område
e för föränd
dringar i miljön och landskapet ä
än om bara en enskild
d
vindkrraftpark byg
ggs.
26 SÄK
KERHETS- OCH
O
MILJÖ
ÖRISKBED
DÖMNING
26.1 Vin
ndkraftverkens säke
erhetsriske
er
kerhets- oc
ch miljörisk
ker som hän
nför sig till vindkraftve
erken är mycket små,,
De säk
men möjliga.
m
Fö
ör människo
or som rörr sig i närområdet ka
kan farliga situationerr
uppstå
å till följd av att delar lossnar frå
ån vindkrafftverket närr det är i drift. Risken
n
är enligt den befiintliga inforrmationen dock
d
mycke
et liten.
aithness Windfarm In formation Forum harr
Enligt den skotska organis ationen Ca
det sk
kett ca 1500 olyckorr med vind
dkraftverk världen öv
ver sedan början av
v
1990-ttalet. Unde
er 2000-tallet har i 11
18 fall män
nniskor kom
mmit till sk
kada enligtt
CWIF-statistiken.
est frekventta olyckorn
na har med rotorblade
en att göra.. Sedan år 2000 fram
m
De me
till aprril 2014 har CWIF reg
gistrerat 25
54 fall av tappade
t
elle
er trasiga vingar.
v
Vid
d
något tillfälle har ett rotorrblad flugit så långt som 400 m
meter innan det nåttt
marky
ytan.
Det näst mest frekventa
f
v
vindkraftsh
haveriet är brand. CW
WIF har bokfört 230
0
er från 200
00 till och m
med april 20
014. Det tredje vanlig
gaste proble
emet är attt
brände
tornet eller turbin
nen kollapssar i mycke
et hårt väde
er. Dock ha
ar det också
å hänt merr
oförkla
arliga olyck
kor då vind krafttorn ra
asat eller turbiner kolllapsat. End
dast 25 falll
med is
skast har rapporterat
r
ts sedan början av år 2000. En
nligt CWIF har längstt
iskast som rappo
orterats varrit 140 meter.
I dags
släget finns över 320
0 000 MW vindkraft installerat olika länd
der världen
n
runt, vilket
v
upps
skattningsv is motsvarar minst 200 000 vin
ndkraftsverk. År 2013
3
registrrerades 165 haverierr orsakade av vindkrraftverk. M
Mindre än 1 av 1000
0
kraftve
erk i drift fö
örväntas orrsaka något haveri under ett år.
Det rin
nga antalett registrera
ade olyckorr visar på att
a skaderi sken i ank
knytning tilll
vindkrraftverk är mycket litten. Till ex
xempel harr miljödomsstolen i Sv
verige med
d
hänvis
sning till de
e negativa konsekven
nserna för miljön
m
i sittt beslut (M
M 3735–09))
faststä
ällt att vin
ndkraftverk inte får inhägnas för
f
att förrbättra säk
kerheten. I
motive
eringen konstateras a
att säkerhe
etsriskerna i anknytn
ning till kra
aftverken i
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praktike
en är myck
ket små. Dessutom konstatera
as att man
n till följd av EU:s
maskind
direktiv (artikel 5) numera iakttar
i
my
ycket hård
da säkerhe
ets- och
hälsokra
av vid anläg
ggningen o
och underhå
ållet av kraftverk.
Arbetet med attt anlägga och resa
a vindkrafftverken ä
är förknipp
pat med
säkerhetsrisker förr arbetstag
garna. Dess
sa risker ka
an minime ras genom att man
b
och arbetarskyd
a
ddsbestämm
melserna.
iakttar bygg26.2 Miljö
örisker till följd av oljeläckor
o
I maskin
nhuset för varje krafttverk använ
nds en viss
s mängd ollja som sm
mörjmedel
för att bland
b
annat minska ffriktionen i växellådan
n. Oljemäng
gden i mas
skinhuset
varierarr mellan 500 och 1 50 0 liter bero
oende på tu
urbintypen. Dessutom används
cirka 60
00 liter kylarvätska i m
maskinhuset.
Mängden av dessa kemikaliier och ev
ventuella lä
äckage följ s upp i re
ealtid via
met. Inform
mation om
m eventue
ella störnin
ngar förme
edlas till
automattionssystem
servicep
personal i realtid. På
å så sätt säkerställer
s
r man att eventuella
a läckage
upptäck
ks i ett så tidigt skede som möjlig
gt. Vindkraftverkets m
maskinhus är
ä indelat
i flera segment och det finns skyd
ddstråd för uppsam ling av eventuella
kalierna inte rinna nerr från maskinhuset,
kemikalieläckage. På så sätt kan kemik
ervicepersonalen kan samla in dem på ett kontro
ollerat sätt. Genom
utan se
utbildnin
ng av serviceperson
nalen och rätt utru
ustning sö
örjer man för att
personalen har adekvata re
esurser förr att hanttera dessa ämnen. Man kan
era risken för utslä
äpp av ke
emikalier från kraftv
verk med hjälp av
kontrolle
regelbun
nden serviice och en
n beredska
apsplan. Sammanfatt
S
tningsvis kan
k
man
konstate
era att risk
ken för att o
olja och kylarvätska ska
s
läcka utt i miljön är
ä mycket
liten, tack vare de talrika säk
kerhetskons
struktionern
na och adek
kvat arbets
spraxis.
s
av kraftverke
en hanteras maskinolja och and
dra kemikalier, men
Under servicen
riskerna
a för att farrliga ämnen
n skulle kunna komma ut i miljö
ön i förbindelse med
underhå
ållet anses vara
v
obetyd
okala.
dliga och lo
Under byggandet
b
och nedmo
onteringen av vindkra
aftparken k
kan jordmå
ånen, ytoch gru
undvattnet förorenass på grun
nd av olje
e- eller b
bränsleläcka
age från
transporrtfordon oc
ch arbetsm askiner vid
d en olycka
a. Den störs
rsta risken bildas av
bränslettransporter för grävm
maskiner. Ett fordon
n kan tran
nsportera 600 liter
bränsle. Vid trans
sporter och
h byggarbe
eten använ
nds dock ä
ändamålsen
nliga och
o
inga servicearbe
eten eller bränslepå
åfyllningar görs på
servade fordon och
på bygg- oc
ch servicevägarna.
vindkrafftparksområdet eller p

27 ALTER
RNATIV 0:: KONSEKV
VENSER AV
V ATT PRO
OJEKTET INTE
I
GENO
OMFÖRS
I nollaltternativet har
h
man g
granskat en
n situation där vindk
kraftparksprrojektet i
Böle intte genomfö
örs. Då prroduceras motsvarand
de mängd energi me
ed andra
produktionsmetode
er eller ock
kså köps de
en nödvändiga energin
n på annat håll.
s
marrkanvändnin
ngen och samhällsstrrukturen i området
I nollaltternativet skulle
förbli lik
kadan som i nuläget. Då skulle användning
gen av om rådet för skogsbruk
och rekreation fortsätta
f
i sin nuv
varande fo
orm. Even
ntuellt skulle nya
ningsformer planeras för område
et.
användn
I nollalternativet skulle naturren och landskapet i området
o
fo rtsätta sin naturliga
dringar i de
et nuvarand
de tillståndet kan docck äga rum
m till följd
utveckling. Föränd
S
rkningar ärr möjliga i området
av andrra projekt eller verkssamheter. Skogsavver
FCG Planerin
ng och design Ab
Företagarega
atan 12, PB 18
87, 65101 Vas
sa
Tel. 010 4090, fax 010 40
09 6999, www.fcg.fi

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

FCG PLANE
ERING OCH DESIGN AB

MILJÖKON
NSEKVENSBE
ESKRIVNING
G

247 (2
268)

och sk
kulle ge upphov till lik
kartade kon
nsekvenserr på vindkrraftparksom
mrådet som
m
de avv
verkningar som görs u
under anläg
ggningen av
v vindkraftp
parken.
I nollalternative
et behöve r man in
nte utarbe
eta någon delgenerralplan förr
ektområdett. I nollaltternativet uppstår heller
h
inga
a
vindkrraftparken och proje
konsek
kvenser förr markanvä
ändningen.
I nolla
alternativet medför vin
ndkraftpark
ken inga ko
onsekvense
er för fågellbeståndet.
Skogshanteringen på projjektområde
et kommerr troligtviss att forts
sätta i sin
n
ande form och inverk
ka på struktturen hos de
d häckand
de fåglarna
a i områdett
nuvara
också i fortsättningen.
I nollalternativet förverkliga
as inte de negativa
n
eller positiva miljökonse
ekvenserna
a
n av projek
ktet, och in
nte heller d
de positiva effekterna
a
av anläggningen och driften
gionalekono
omin. I no
ollalternativ
vet främjarr projektet i Böle intte Finlands
s
på reg
strävan efter att öka produ ktionen av
v förnybar energi
e
och på så sätt minska de
e
ga utsläppe
en och klim
matkonsekve
enserna.
skadlig

LSTÅND OC
CH BESLUT SOM PR
ROJEKTET KAN FÖRU
UTSÄTTA
28 TILL
28.1 Markanvändn
ningsrättig
gheter och
h -avtal
Projek
ktören ingår nödvänd iga avtal med
m
markä
ägarna. Av
vtalen grundar sig på
å
avtalsrrätten och kan vara
a köpeavta
al, intrångs
savtal, arre
ende och servitut. I
avtalen bestäms
s parterna
as åtagand
den under projekterring, drift och efterr
ntering.
demon
28.2 Förfarande vid
v miljökonsekvens
sbedömning
I
miiljökonsekv
vensbedömn
beskrivs
b
projektet
p
dess
s
och
utreds
ningen
miljökonsekvense
er
ink lusive
konsekven
nserna
människors
m
s
för
dsförhålland
den. I MKB
B-förfarande
et fattas ing
ga beslut o
om projekte
et och inga
a
levnad
tillstån
ndsärenden
n avgörs. M KB-förfaran
ndet beskriivs mer ing
gående i kapitel 2.
28.3 Pla
anläggning
g och bygglov
En förutsättning för att byg
gglov ska kunna
k
beviljjas för Böle
e vindkraftpark är attt
n
i
enlighe
t
med
mar
rkanvändni
ngsoch
b
bygglagen
(132/1999)
(
)
en delgeneralpla
ns ingen gä
ällande delgeneralplan
n för proje ktområdet och därförr
uppgörs. Det finn
etas en delgeneralpla
an som mö
öjliggör anläggningen av en vin
ndkraftpark
k
utarbe
och be
eviljandet av
a bygglov.. VindIn Ab
b Oy har be
eviljats plan
nläggningsttillstånd av
v
Närpes
s.
Efter att planen har godkä
änts kan bygglov
b
sökas hos sttaden. Ifrå
ågavarande
e
ndsmyndigh
het granska
ar samtidigt att den i bygglovet fföreslagna planen är i
tillstån
enlighet med delgeneralplan
nen.
28.4 Fly
yghindertillstånd
n som träd
dde i kraft år 2014 (8
864/2014) behövs ettt
Enligt 158 § i luftfartslagen
flyghin
ndertillstånd
d av Trafik
ksäkerhetsv
verket för byggnaderr, konstrukttioner ellerr
märke
en som rese
er sig högrre än 60 meter.
m
Om konstruktio
k
onerna finns högst 45
5
kilome
eter från en
n flygplats e
eller högst tio kilometter från en reservlandningsplats,,
behövs ett fly
yghindertillsstånd av Trafiksäk
kerhetsverk
ket för byggnader,
b
,
e än 30 me
eter. Till an
nsökan ska
a
konstrruktioner och märken som reserr sig högre
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fogas ett
e
utlåtande av en behörig leverantör av flygtrrafikledning
gstjänster
(Finavia).
28.5 Tills
stånd enlig
gt elmarkn
nadslagen
n
För att bygga en
n kraftledn
ning behöv
vs ett tills
stånd enlig
gt elmarkn
nadslagen
(588/20
013) (Energ
gimarknadssverket, EM
MV). En förutsättning för att tills
stånd ska
beviljas är att ledningen b
behövs för att trygga eldistribu
utionen. Tillståndet
T
beviljas enligt beho
ov och beh ovet av led
dningen fastslås i tillsttåndet.
28.6 Tills
stånd för undersökn
u
ning av kra
aftledningsområdet
Utrednin
ngar i terrä
ängen läng
gs kraftledn
ningssträck
kningar föru
utsätter tilllstånd av
regionfö
örvaltningsv
verket i en lighet med
d lagen om inlösen (la
agen om in
nlösen av
fast ege
endom och
h särskilda rättighete
er, 603/197
77) ifall prrojektören inte har
ingått nödvändiga
n
a avtal m
med markä
ägarna. Tillstånd förr undersök
kningar i
terränge
en
längs
kraftledningssträcknin
ngarna
beviljas
av
Regionfö
örvaltningsverket i Norra Fiinland. Sk
kador som
m inträffar under
undersö
ökningen ska
s
ersätttas i enlighet med
d villkoren
n i tillståndet för
undersö
ökning.
ngsområd
28.7 Inlö
ösningstills
stånd för kraftledni
k
det
Ifall pro
ojektören inte
i
kan n
nå nödvänd
diga avtal med mark
örutsätter
kägarna fö
inlösen av markom
mråden för byggande av en krafftledning ettt inlösning
gstillstånd
agen om inlösen (la
agen om inlösen av fast egen
ndom och särskilda
enligt la
rättigheter, 603/1977) för in
nlösen av kraftledningens ledniingsområde
e och för
gränsning av
a nyttjand erätten som
m behövs för
f kraftled
dningen sam
mt för att
den beg
fastställa inlösningsersättnin
ngarna. Sttatsrådet beslutar o
om tillstån
ndet och
h näringsm
ministeriet. Om inlösnin
ngstillstånd
d söks för
ärendet bereds av arbets- och
byggand
de av krafttledningen och om in
ngen motsä
ätter sig attt inlösning
gstillstånd
utfärdas
s eller det är fråga o m inlösen som är av
v mindre be
etydelse med
m
avseende på
å allmänt och
o
enskilt intresse, avgörs
a
ansö
ökan om in
nlösningstillstånd av
lantmäte
eribyrån.
28.8 Elan
nslutningsavtal
ör elöverfö
öringsrätten
n från vind
dkraftverke
en är att det
d
finns
Förutsätttningen fö
gällande
e
anslutn
ningsavtal
enligt
elmarknad
dslagen
(588/2013
3)
med
nätinneh
havaren. Enligt
E
elma rknadslage
en skall nätinnehavare
en på begäran och
mot
s
skälig
errsättning
till
sitt
nät
ansluta
a
e
eldriftsställe
en
och
elproduk
ktionsinrätttningar ino
om sitt verksamhet
v
tsområde som uppffyller de
tekniska
a kraven (anslutningssskyldighet).
28.9 Förs
svarsmakttens samty
ycke
av byggn
Ett villkor för beviljande
b
nadstillstån
nd för vin
ndkraftverk
k är att
smakten ge
ett ett utlå
åtande om att kraftv
verket inte stör utförrandet av
försvars
försvars
smaktens
lagstadga
ade
uppg
gifter
und
der
norm
malförhållan
nden,
i
störning
gssituatione
er eller vid undantagsfförhållande
en.
28.10

Tiillstånd fö
ör anslutniing till lan dsväg
För att ansluta ny
ya enskilda
sväg eller förbättra befintliga
a vägar till en lands
e
vä
ägar krävs
s tillstånd för anslut ning enligtt 37 § i
anslutningar för enskilda
gslagen (2
2005/503).. Tillstånd
det beviljas av närrings-, tra
afik- och
landsväg
miljöcen
ntralen. Tillstånd må
åste också
å sökas för
f
förbätttring av befintliga
anslutningar för en
nskilda väga
ar.
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Tillstånd för
f
specialtransportter
Specia
altransporte
erna för transport av vindk
kraftverken
ns kompon
nenter tilll
vindkrraftparksom
mrådet förrutsätter ansökan
a
om ett spe
ecialtransp
porttillstånd
d
(trafik
kministeriets beslut om specialtransportter och sspecialtrans
sportfordon
n
1715/9
92). Specia
altransportttillstånd för hela Finla
and beviljass av Birkalands NTM-centra
al.

28.12

Miljötillstå
ånd
Vindkrraftverk nä
ämns inte i projektfö
örteckninga
arna i miljö
öskyddsförrordningen,,
och dä
ärför grundar sig miljö
ötillståndsplikten på prövning.
Ett miljötillstånd enligt miljö
öskyddslag
gen behövs om vindkrraftverken kan orsaka
a
7 § i lage
en angåend
de vissa grannelagsf
g
förhållanden. Sådana
a
besvärr enligt 17
besvärr som orsa
akas av vin
ndkraftverk
k är främstt buller och
h blinkande skuggor.
Ifall ettt miljötillsttånd behöv
vs, ska det ansökas se
eparat efte r att MKB-fförfarandett
har av
vslutats, dvs. efter a
att kontakttmyndighetten har ge
ett sitt utlå
åtande om
m
miljökonsekvensb
beskrivning
gen.
Kom
mmunens
miljömy
yndighet
behandlarr
ndsansökan
n.
tillstån

28.13

Tillstånd enligt
e
vatttenlagen
Om projektet inkluderar å tgärder som eventue
ellt ändrar vattendrag
g, kan dett
stånd enlig
gt vattenlag
gen för de
essa åtgärd
der. Tillståndspliktiga
a
behövas ett tills
nhushållning
gsprojekt k
kan vara tilll exempel uppförande
e av en bro
o, uttag av
v
vatten
vatten
n, anläggande av en
n tunnel eller ledning under ett vattendrag och
h
kabeld
dragning i ett
e vattendrrag.

28.14

Undantag
gslov enligt naturvårrdslagen
Genom
mförandet av det p
planerade projektet kan förutssätta unda
antag från
n
bestäm
mmelserna om fridlyssning av arter. Med stöd av 48
8 § i naturrvårdslagen
n
kan NTM-centralen bevilja undantag från fridlys
sningsbestä
ämmelsern
na gällande
e
39 §, 42 § ) i naturv
vårdslagen (1096/199
96, 553/20
004) underr
fridlysta arter (3
ättning attt en gynnssam skydd
dsnivå för arten bibe
ehålls. Ett eventuelltt
förutsä
undantagsförfara
ande kan occkså komm
ma i fråga gällande
g
de
e fridlysta arterna
a
(39
9
2 §) och arrterna som
m kräver sä
ärskilt skydd (47 §) e nligt naturrvårdslagen
n
och 42
(1069//1996, 553
3/2004) sam
mt bilaga IV
V b (49 §) till habitatd
direktivet.
NTM-c
centralen
kan
i
enstaka
tillstånd
vika
från
n
fall
ge
att
avv
fridlysningsbestämmelserna
a (naturvårdslagen 49
4 §) som berör dju
urarterna i
na i bilaga IV b till habitatdirek
h
ktivet. Dessutom kan
n
bilaga IV a och växtartern
NTM-c
centralen i enstaka falll bevilja un
ndantag frå
ån separat uppräknad
de ändamåll
gälland
de de fåglar som av
vses i artikel 1 i fågeldirektivet. En förutsättning förr
detta är dock attt det inte finns någo
on annan tillfredsställ
t
lande lösning och attt
arandet av artens gy
ynnsamma skyddsniv
vå på dess
s
undantaget inte stör beva
g
fåge
eldirektivetss arter re
egleras om
m
naturliiga utbredningsområ de. Vad gäller
undantag i artike
el 9 i fågeld
direktivet, där
d den allmänna föru
utsättninge
en också ärr
s någon ann
nan tillfreds
sställande lösning. Pro
rojektets be
ehov av ettt
att dett inte finns
undantagslov i enlighet
e
me
ed naturvå
årdslagen klarnar
k
utiffrån bedöm
mningen av
v
erna.
miljökonsekvense

28.15

Tillstånd att
a placera
a kablar o
och ledning
gar på allm
mänt vägo
område
Om en kraftledn
ning ska p
placeras i vägmiljö
v
ska man viid behov ansöka
a
om
m
nd i enligh
het med 47
4 § i landsvägslag
gen (503/2
2005), vid
d
undantagstillstån
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byggand
de på skydds- eller frisiktsområden vid en landsv
väg. Dessu
utom ska
tillstånd sökas om kraftlednin
ngen dras över
ö
eller un
nder en lan
ndsväg.
28.16

Undantagsllov från la
agen om fo
ornminnen
n
Fasta fo
ornlämninga
ar är freda
ade med sttöd av lage
en om forn minnen (29
95/1963)
utan separat beslu
ut. Om det faktum attt projektett inte kan g
genomföras
s orsakar
ägenhet i fförhållande till fornläm
mningens b
betydelse, kan
k
NTMen oskäligt stor olä
en efter att ha h
hört Muse
eiverket meddela
m
tiillstånd attt rubba
centrale
fornlämningen. Ma
an ska docck reserverra tillräckligt med tid
d för att undersöka
nan den rubbas. Behovet
B
av
v undanta
ag från la
agen om
fornlämningen inn
en mer ingå
ående plane
eringen av projektet, när man
fornminnen klarnar under de
ett var vindkraftverken
n och elöve
erföringslinjjerna ska b
byggas.
har utre

28.17 Andra tillstånd
ndra tillstån
nd än de so
om nämns ovan kan behövas
b
förr byggande
et av Böle
Även an
vindkrafftpark. Vilk
ka tillstånd
d som behövs klarna
ar huvudsa
akligen und
der MKBförfarandet, bland annat utifrrån de uppg
gifter som erhålls
e
i bed
dömningsarbetet.

29 GENO
OMFÖRELSE AV ALTE
ERNATIVE N
29.1 Bedö
ömda alterrnativ
I MKB-fförfarandet bedömdess miljökons
sekvenserna av den v
vindkraftpa
ark i Böle
som Vin
ndIn Ab Oy
y planerar. Dessutom bedömdes
s situatione
en i nollalte
ernativet,
dvs. situ
uationen om
m projektett inte genom
mförs.
Som alternativ för genomföra
andet av vin
ndkraftpark
ken granska
ades situattioner där
k
oc
ch där en m
mindre vindkraftpark
en störrre vindkrafttpark byggss med 27 kraftverk
byggs med
m
23 krafftverk på p rojektområ
ådet i Böle.
29.2 Sam
mmandrag av projek
ktets konse
ekvenser och jämfö
örelse av a
alternative
en
I detta kapitel presenteras projektets
s konsekve
enser enlig
gt konsekv
venstyp i
komprim
merad tabellform. I ta
abellen har man försökt lyfta fra m de mestt centrala
konsekv
venserna enligt ko
onsekvensttyp och bedöma
deras betydelse.
b
Konsekv
venserna har behan
ndlats mer ingående i kapitllet om re
espektive
ämnesområde. Konsekvense rnas betyd
delse har angetts
a
me
ed färgkode
er utifrån
a med fem nivåer:
en skala

Tabell 29.1.
2
Projek
ktalternativ
vens (Alt 1 och Alt 2) mest betyd
dande kons
sekvenser
i jämförrelse med den
d
nuvara
ande situattionen och situationen
n om proje
ektet inte
genomfö
örs (nollaltternativet)..
ALTE
ERNATIV 1

ALTERN
NATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kra
aftverk

Projektet
genom
mförs inte
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

Konsekvenserna för markanvändning riktas främst mot
skogsbruket, som är den
främsta markanvändningsformen på området. I alternativ 1 innebär anläggningen av
vindkraftparken en förändrad
markanvändning på ca 50 ha,
vilket är 2,4 % av det dryga
2000 ha stora projektområdet.
Vindkraftparken bedöms ha
positiva konsekvenser i förhållande till de riksomfattande
målen för områdesanvändning
och kraftverken är placerade
huvudsakligen i enlighet med
etapplandskapsplan II. Vindkraftparken förhindrar inte
heller utvecklingen av samhällsstrukturen kring vindkraftparken.
Vindkraftparkens konsekvenser för landskapet för den
närliggande bosättningen bedöms vara som störst för bosättningen i Österskogen och
Viiti, dit konsekvenserna bedöms vara minst måttliga. I
alternativ 1 är även kraftverken synliga till Salonpää på
ett avstånd av ca 2,5 km och
konsekvenserna är minst
måttliga. I övrigt är landskapskonsekvenserna för
bosättningen måttliga eller
små.
Inom 5 km från de planerade
kraftverken finns ett landskapsområde som är värdefullt på landskapsnivå och
som har föreslagits utvidgas i
förhållande till den nuvarande
avgränsningen. Konsekvenserna för Teuvanjoki-Tjöck
ådal bedöms vara måttliga.
Övriga värdefulla landskapsobjekt eller -områden är belägna på ett avstånd av över
5 km från planerade vindkraftverk och konsekvenserna
bedöms inte bli betydande.
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Konsekvenserna för markanInga konsekvenvändning riktas främst mot
ser.
skogsbruket, som är den
främsta markanvändningsformen på området. I alternativ
2 innebär anläggningen av
vindkraftparken en förändrad
markanvändning på ca 42,5
ha, vilket är 2 % av det dryga
2000 ha stora projektområdet.
Vindkraftparken bedöms ha
positiva konsekvenser i förhållande till de riksomfattande
målen för områdesanvändning. I alternativ 2 bedöms
vindkraftparken vara i enlighet
med etapplandskapsplan II.
Vindkraftparken förhindrar
inte heller utvecklingen av
samhällsstrukturen kring
vindkraftparken.
I alternativ 2 är kraftverken
Inga konsekvenbelägna på ett längre avstånd ser.
från bosättningen i Österskogen, Viiti och Salonpää. Konsekvenserna är måttliga. Även
i övrigt är konsekvenserna
måttliga eller små för bosättningen.
Inom 5 km från de planerade
kraftverken finns ett landskapsområde som är värdefullt på landskapsnivå och som
har föreslagits utvidgas i förhållande till den nuvarande
avgränsningen.
Konsekvenserna för Teuvanjoki-Tjöck ådal bedöms vara
högst måttliga i alternativ 2,
eftersom de nordligaste kraftverken har tagits bort. Övriga
värdefulla landskapsobjekt
eller -områden är belägna på
ett avstånd av över 5 km från
planerade vindkraftverk och
konsekvenserna bedöms inte
bli betydande.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

På projektområdet finns en
fornlämning, Böle Fäbodbacken, samt två historiska
objekt. Objekten har beaktats
i planeringen av vindkraftparken och alla konstruktioner är
belägna på ett tillräckligt
skyddsavstånd. Inga konsekvenser uppstår i alternativ 1.

På projektområdet finns en
Inga
fornlämning, Böle Fäbodkonsekvenser.
backen, samt två historiska
objekt. Objekten har beaktats
i planeringen av vindkraftparken och alla konstruktioner är
belägna på ett tillräckligt
skyddsavstånd. Inga konsekvenser uppstår i alternativ 2.

Anläggningsskedet ger ställvis
upphov till kortvarigt buller.

Anläggningsskedet ger ställvis Inga
upphov till kortvarigt buller.
konsekvenser.

Svalskullas 5 kraftverk som är
i drift har beaktats i modelleringen.

Svalskullas 5 kraftverk som är
i drift har beaktats i modelleringen.

Miljöministeriets planeringsriktvärden för vindkraftbuller
underskrids vid alla närliggande fasta och fritidsbyggnader, förutom vid två fritidsbyggnader belägna precis invid 40 dB(A) bullerkurvan.
Dessa byggnader är belägna
intill Böle skjutbana.

Miljöministeriets planeringsriktvärden för vindkraftbuller
underskrids vid alla närliggande fasta och fritidsbyggnader, förutom vid två fritidsbyggnader belägna precis invid 40 dB(A) bullerkurvan.
Dessa byggnader är belägna
intill Böle skjutbana.

Fritidsbostäderna inom 35
dB(A) är inte belägna på
planlagda områden för fritidsbebyggelse. På och i den
omedelbara närheten av vindkraftparken finns ett flertal
jaktstugor.

Fritidsbostäderna inom 35
dB(A) är inte belägna på
planlagda områden för fritidsbebyggelse. På och i den
omedelbara närheten av vindkraftparken finns ett flertal
jaktstugor.

Bredmossens naturskyddsBredmossens naturskyddsområde är till största delen
område är till största delen
beläget inom bullerområdet 40 beläget inom bullerområdet 40
dB(A).
dB(A).
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Människors levnadsförhållanden och trivsel

Människors hälsa (forts.)
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253 (268)

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

Skyddsgrunderna baseras på
naturtyper, vars skyddsstatus
inte bedöms försvagas som
följd av den höjda bullernivån.

Skyddsgrunderna baseras på
naturtyper, vars skyddsstatus
inte bedöms försvagas som
följd av den höjda bullernivån.

Det lågfrekventa bullret kommer att höras utomhus invid
byggnaderna, men underskrider hörseltröskeln och SHM
riktvärden för buller inomhus
för alla närliggande byggnader
utom en jaktstuga.

Det lågfrekventa bullret kommer att höras utomhus invid
byggnaderna, men underskrider hörseltröskeln och SHM
riktvärden för buller inomhus
för alla närliggande byggnader
utom en jaktstuga.

Skuggningsmodelleringar har
uppgjorts för en verklig situation (real case) som inte beaktar skog.

Skuggningsmodelleringar har
uppgjorts för en verklig situation (real case) som inte beaktar skog.

Det finns tre fritidsbostäder
samt jaktstugor som är belägna inom 8 h/a området.
Fritidsbostäderna är belägna
norr om Teuvavägen och
skuggningarna kommer i
verkligheten inte att nå byggnaderna.

Det finns tre fritidsbostäder
samt jaktstugor som är belägna inom 8 h/a området.
Fritidsbostäderna är belägna
norr om Teuvavägen och
skuggningarna kommer i
verkligheten inte att nå byggnaderna. Buller- och skuggkonsekvenserna är något
mindre i alternativ 2 än i alternativ 1.

Vindkraftparken påverkar boendetrivseln på och i närheten
av projektområdet huvudsakligen genom landskaps-, buller- och skuggkonsekvenser.

Vindkraftparken påverkar boendetrivseln på och i närheten
av projektområdet huvudsakligen genom landskaps-, buller- och skuggkonsekvenser.

Varken de
negativa eller de
positiva
konsekven-serna
förverkligas.

De negativa konsekvenserna
för människors levnadsförhållanden och trivsel är större än
i alternativ 2. Alternativets
nordligaste kraftverk är synliga synnerligen till bostadsområden belägna norr om
projektområdet (Österskogen
och Viiti).

De negativa konsekvenserna
för människors levnadsförhållanden och trivsel är mindre
än i alternativ 1.

32 % av alla
som svarade på
invånar-enkäten
och 49 % av
dem som bor i
närheten av Böle
projektområde
var av den
åsikten att Böle
vindkraft-projekt
inte borde
förverkligas.

Planeringsriktvärden för buller
underskrids enligt Miljöministeriets anvisningar, förutom
vid två fritidsbyggnader invid
Böle skjutbana.
Planeringsvärden för skugga
överskrids vid tre fritidsbostäder på norra sidan av projekt-
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Planeringsriktvärden för buller
underskrids enligt Miljöministeriets anvisningar förutom
vid två fritidsbyggnader invid
Böle skjutbana.
Planeringsvärden för skugga
överskrids vid tre fritidsbostäder på norra sidan av projektområdet.
Vindkraftparken förhindrar
inte att man rör sig på
området eller använder det för
rekreation, men

FO-nr 2474031-0
Helsingfors

Yt- och grundvatten

Jordmån och berggrund

Människors
levnadsförhållanden och
trivsel (forts.)
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254 (268)

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

området. Vindkraftparken förhindrar inte att man rör sig på
området eller använder det för
rekreation, men förändringarna i landskapet, ljudet från
vindkraftverken och skuggbildningen kan upplevas som
störande för rekreationsanvändningen.

förändringarna i landskapet,
ljudet från vindkraftverken
och skuggbildningen kan
upplevas som störande för
rekreationsanvändningen.
De möjliga olägenheterna är
mindre än i alternativ 1.

De möjliga olägenheterna är
större än i alternativ 2.

Konsekvenserna riktar sig mot
byggplatserna för
vindkraftparken där man utför
anläggningsarbeten.

Konsekvenserna riktar sig mot Inga
byggplatserna för
konsekvenser.
vindkraftparken där man utför
anläggningsarbeten.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.

På basen av GTK:s preliminära
bedömning om förekomst av
sura sulfatjordar förekommer
det mycket osannolikt dessa
jordar i projektområdet.

På basen av GTK:s preliminära
bedömning om förekomst av
sura sulfatjordar förekommer
det mycket osannolikt dessa
jordar i projektområdet.

Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack vare
småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.

Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack vare
småskalig användning av
kemikalier, övervakning och
regelbunden service.

De mest betydande konsekvenserna infaller under anläggningsskedet, då avrinningen och sedimentbelastningen kan öka något i närheten av byggplatserna.

De mest betydande
Inga
konsekvenserna infaller under konsekvenser
anläggningsskedet, då
avrinningen och
sedimentbelastningen kan öka
något i närheten av
byggplatserna.

Projektets konsekvenser för
vattenkvaliteten i Tjöck å och
Närpes å är obetydliga och i
Västerbäcken är de mycket
små. Projektet hotar inte vattenskyddsprogrammets mål.
Det finns inga sjöar eller vattendrag som är värdefulla eller
skyddade med tanke på naturskyddet eller
fiskerihushållningen på
projektområdet.
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Projektets konsekvenser för
vattenkvaliteten och
avrinningen i alternativ 2
avviker inte betydande från
konsekvenser i alternativ 1.
Det finns inga sjöar eller
vattendrag som är värdefulla
eller skyddade med tanke på
naturskyddet eller
fiskerihushållningen på
projektområdet.
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Yt- och grundvatten (forts.)
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255 (268)

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

I närheten av
Bredmossträsket, en damm i
naturtillstånd som är skyddad
enligt vattenlagen, ska inga
vindkraftverk eller vägar
byggas. Inga betydande
konsekvenser för den totala
mängden vatten som
jordmånen absorberar eller
ytvattnets kvalitet bedöms
uppstå på Bredmossträskets
avrinningsområde till följd av
projektet.

I närheten av
Bredmossträsket, en damm i
naturtillstånd som är skyddad
enligt vattenlagen, ska inga
vindkraftverk eller vägar
byggas. Inga betydande
konsekvenser för den totala
mängden vatten som
jordmånen absorberar eller
ytvattnets kvalitet bedöms
uppstå på Bredmossträskets
avrinningsområde till följd av
projektet.

Projektets konsekvenser för
avrinningen som helhet
bedöms vara små.

Avståndet från den närmaste
kraftverksplatsen till
grundvattenområden är ca
1100 m och från de planerade
Avståndet från den närmaste
bygg- och servicevägarna ca
kraftverksplatsen till
600 m. På grund av avståndet
grundvattenområdet är ca 100
mellan byggplatserna och
m. Den närmaste planerade
grundvattenområdet, och
bygg- och servicevägen
speciellt grundvattnets
tangerar grundvattenområdets
egentliga bildningsområde,
gräns. På grund av avståndet
bedöms grävarbeten i
mellan byggplatserna och
anslutning till anläggningen av
grundvattenområdet, och
vindkraftverken inte medföra
speciellt grundvattnets
konsekvenser för
egentliga bildningsområde,
grundvattnets kvalitet.
bedöms grävarbeten i
anslutning till anläggningen av Det finns inga
vindkraftverken inte medföra
hushållsvattenbrunnar på
konsekvenser för
projektområdet.
grundvattnets kvalitet.

Luftkvalitet och klimat

Det finns inga
hushållsvattenbrunnar på
projektområdet.
Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte
betydande.

Konsekvenserna under
anläggningstiden är inte
betydande.

Projektet förverkligar Finlands
strävan till att öka
produktionen av förnybar
energi.

Projektet förverkligar Finlands
strävan till att öka
produktionen av förnybar
energi.

Vindkraftparkens elproduktion
minskar växthusutsläppen
jämfört med nollalternativet.

Vindkraftparkens elproduktion
minskar växthusutsläppen
jämfört med nollalternativet.

I alternativ 1 minskar
koldioxidutsläppen årligen
med cirka 154 000 ton i
jämförelse med
nollalternativet.

I alternativ 2 minskar
koldioxidutsläppen årligen
med cirka 131 000 ton i
jämförelse med
nollalternativet.
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Projektet
förverkligar inte
Finlands
målsättningar att
öka produktionen
av förnybar
energi.
Motsvarande
elmängd
produceras i
huvudsak med
fossila bränslen.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

Konsekvenserna riktar sig mot
byggplatserna för vindkraftparken där man utför anläggningsarbeten. Allt som allt röjs
ca 36 hektar ekonomiskog
från kraftverken och servicevägnätets byggområden. Den
byggda arealen fördubblas
jämfört med nuläget men
jämfört med skogsmarkens
totala areal är förändringen
relativt liten. Om projektet
förverkligas förblir 97 % av
områdets vegetation i nuläget.
Enligt de preliminära projektplanerna finns inga värdefulla
naturobjekt eller hotade naturtyper på vindkraftverkens
eller servicevägarnas byggplatser och inga direkta konsekvenser riktas mot dem.
Inte heller några betydande
indirekta konsekvenser bedöms uppstå för projektområdets värdefulla växtlighetsområden.

Fågelbeståndet

256 (268)

Konsekvenser för de häckande
fåglarnas livsmiljöer är små
eftersom projektet inte nämnvärt ökar splittringen av
skogsbeståndet. Servicevägnätet består till en del av det
befintliga nätverket av skogsbilvägar och den skogsareal
som röjs på vindkraftverkens
och servicevägarnas byggningsplatser är rätt liten.

Konsekvenserna riktar sig mot Inga
byggplatserna för
konsekvenser.
vindkraftparken där man utför
anläggningsarbeten. Allt som
allt röjs ca 32 hektar
ekonomiskog från kraftverken
och servicevägnätets
byggområden. Om projektet
förverkligas förblir 97 % av
området i nuläget och
avvikelsen från alternativ 1 är
mycket liten.
Enligt de preliminära
projektplanerna finns inga
värdefulla naturobjekt eller
hotade naturtyper på
vindkraftverkens eller
servicevägarnas byggplatser
och inga direkta konsekvenser
riktas mot dem. Inte heller
några betydande indirekta
konsekvenser bedöms uppstå
för projektområdets värdefulla
växtlighetsområden.
Konsekvenser för växtligheten
är små.
Kollisions- och hindereffekter
Inga
för det häckande och flyttande konsekvenser.
fågelbeståndet är något
mindre än i alternativ 1 på
grund av färre antal kraftverk.
För övrigt är konsekvenserna
är samma som i alternativ 1.

Förändringarna i livsmiljöerna
för s.k. gammalskogsarter på
är mycket obetydliga, eftersom viktiga livsområden
lämnas utanför byggningsområden.
Kollisions- och hindereffekter
för det flyttande fågelbeståndet bedöms vara små, eftersom ingen betydande flyttning har observerats ske genom området. Enligt utförda
kollisionsberäkningar bedöms
inga kollisionskonsekvenser på
populationsnivå uppkomma
för någon av flyttfågelarterna.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

I fråga om livsmiljö för fauna
drabbar förlusten
huvudsakligen vanlig
ekonomiskog. Förändringen av
skogsmiljöns areal är så liten
att den bedöms ha en relativt
liten inverkan på vanliga
arters levnadsförhållanden på
området.

Konsekvenserna är något
mindre än i alternativ 1 på
grund av färre antal kraftverk
och något kortare
anläggningstid.

Inga
konsekvenser.

För övrigt är konsekvenserna
samma som i alternativ 1.

Kollisionseffekter för
fladdemöss och konsekvenser
för fladdermössens livsmiljöer
är små eftersom fladdermöss
förekommer på området i
ringa antal, inga värdefulla
födo-, fortplantnings- eller
rastområden har observerats
inom området och området är
inte beläget på
fladdermössens viktiga
flyttrutt.

Natura 2000-områden och skyddsområden

Konsekvenser för flygekorren
är små eftersom kraftverkens
byggplatser eller nya
servicevägar inte har placerats
på flygekorrarnas
utbredningsområde eller på
områden som kan vara
lämpliga som flygkorrens
livsmiljöer. Förbindelserna
mellan flygekorrens olika
livsmiljöer på området
försvagas inte.
Vindkraftparken i sig själv bedöms inte ha en betydande
inverkan på Naturaområdenas
häckande fågelfauna eller på
fåglar som flyttar genom området.
Projektet kan bilda sammantagna konsekvenser tillsammans med andra projekt, ifall
fåglarnas rörelse genom området under flyttningstiden
försvåras väsentligt om
många projekt är belägna som
hinder för rutten.
På basen av utförda kollisionsmodelleringar och bedömningen av sammantagna konsekvenser för det häckande
fågelbeståndet i Finland konstateras dock att projektet
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Konsekvenserna är något
Andra alternativ
mindre än i alternativ 1 på
för att producera
grund av färre antal kraftverk. inhemsk förnybar energi (förFör övrigt är konsekvenserna
utom solenergi)
samma som i alternativ 1.
medför kraftiga
livsmiljöför-ändringar för skogarternas
och/eller våtmarks- och vattenfåglarnas del.
Detta står i strid
med bl.a. våtmarksarternas
svaga tillstånd.
Förverkligandet
av ett motsvarande vindkraftprojekt på ett
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258 (268)

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

inte ensamt eller tillsammans
med motsvarande projekt
skapar en betydande störning
på lång eller kort sikt för de
Naturaområden som varit föremål för bedömningen, för
deras helhet eller för Naturanätverket.

annat ställe
medför även
miljökonsekvenser som är typiska för vart
och ett område.

Natura 2000-områden och skyddsområden (forts.)

På grund av buller-anvisningar
måste vindkraftparkerna placeras på obebyggda områden. Detta
medför att i inlandet riktar
konsekvenserna
ofta sig mot
hotade rovfåglar,
så som
kungsörn,
ormvråk och
bivråk, mot arter
som kräver
sammanhängande
skogsområden,
så som tjäder
och lavskrika och
mot
smålommen,
som häckar vid
höglandsdammar.

Näringsliv och naturresurser

Även
elöverföringsrutter kan bli
långa och kräva
proportionellt
mer yta än på
projektområdet.
Projektets konsekvenser för
näringarna och regionalekonomin i Närpes bedöms vara
positiva.

Projektets konsekvenser för
näringarna och regionalekonomin i Närpes bedöms vara
positiva.

Enligt Teknologiindustrin rf:s
uppskattningar och en bedömning av den totala effekten av
de olika alternativen kan vindkraftparkprojektets sysselsättningseffekt inom Finland under
anläggningstiden och en
driftstid på 20 år uppskattas

Enligt Teknologiindustrin rf:s
uppskattningar skulle alternativ 2 generera cirka 920 manår
i sysselsättning. Om man räknar sysselsättningseffekterna i
driftskedet i placeringskommunen och näromgivningen enligt
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Den nuvarande
markanvändning
en förändras inte
och skogsbruket
och marktäkter i
området kan
fortsätta som
tidigare.
Konsekvenserna
för regionalekonomin
(förbättrad
sysselsättning,
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

Teknologiindustri rf och
uppgå till cirka 1 080 manår i
exempel i olika projekt kan
alternativ 1. Om man räknar
man anta att cirka 50 procent
sysselsättningseffekterna i
av sysselsättningseffekten
driftskedet i placeringskommusker under anläggningsskedet
nen och näromgivningen enligt
och cirka 20 procent av
Teknologiindustri rf och exemsysselsättningseffekterna
pel i olika projekt kan man
under driftskedet riktar sig
anta att cirka 50 procent av
mot närområdet.
sysselsättningseffekten sker
Konsekvenserna är mindre i
under anläggningsskedet och
cirka 20 procent av sysselsätt- alternativ 2 än i alternativ 1.
ningseffekterna under driftske- Konsekvenserna som riktas
det riktar sig mot närområdet. mot skogsbruket är små. Mot
marktäktverksamheten i
Konsekvenserna som riktas
området riktas inga
mot skogsbruket är små. Mot
konsekvenser.
marktäktverksamheten i området riktas inga konsekvenser.

Trafik

Trafiken på transportrutterna
ökar under anläggningstiden.
De mest betydande
konsekvenserna orsakas av
specialtransporterna, som kan
ge upphov till kortvariga
störningar i trafiken.
Närheten till riksväg 8 och
Teuvavägen betyder att det
finns goda vägförbindelser
ända fram till projektområdet.
Konsekvenserna varar i 1
byggsäsong och är av liten
betydelse.

Radar

259 (268)

Trafiken på transportrutterna
ökar under anläggningstiden.

Inga
konsekvenser.

De mest betydande
konsekvenserna orsakas av
specialtransporterna, som kan
ge upphov till kortvariga
störningar i trafiken.
Närheten till riksväg 8 och
Teuvavägen betyder att det
finns goda vägförbindelser
ända fram till projektområdet.
Konsekvenserna varar i 1
byggsäsong. Antalet kraftverk
är färre vilket innebär att
konsekvenserna är mindre än
i alternativ 1.

Ett utlåtande av försvarsmakten om projektets inverkan på
försvarets radarövervakning
har begärts av Försvarsmaktens huvudstabs operativa
avdelning. Utlåtandet är fortfarande anhängigt.

Ett utlåtande av försvarsmakten om projektets inverkan på
försvarets radarövervakning
har begärts av Försvarsmaktens huvudstabs operativa
avdelning. Utlåtandet är fortfarande anhängigt.

Försvarsmaktens huvudstad
har 6.5.2014 gett ett utlåtande
(AK 9477, 256/73/2014) angående Pjelax vindkraftpark,
enligt vilket vindkraftparken
inte har någon inverkan på
Försvarsmakens radarövervakning.

Försvarsmaktens huvudstad
har 6.5.2014 gett ett utlåtande
(AK 9477, 256/73/2014) angående Pjelax vindkraftpark,
enligt vilket vindkraftparken
inte har någon inverkan på
Försvarsmakens radarövervakning.
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kommunernas
skatteintäkter)
förverkligas inte.

Inga
konsekvenser.
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260 (268)

ALTERNATIV 0

27 kraftverk

23 kraftverk

Projektet
genomförs inte

Radar
(forts.)

ALTERNATIV 2

På grund av avståndet
bedöms vindkraftparken inte
ha konsekvenser för
väderradar.

På grund av avståndet
bedöms vindkraftparken inte
ha konsekvenser för
väderradar.

Kommunikation

ALTERNATIV 1

Enligt FCG:s beräkningar är
det troligt att vindkraftparken
kommer att orsaka störningar
i tv-sändningen för bostäder
nordväst om projektområdet.

Enligt FCG:s beräkningar är
det troligt att vindkraftparken
kommer att orsaka störningar
i tv-sändningen för bostäder
nordväst om projektområdet.

Vindkraftprojekten bildar tillsammans en mera omfattande
helhet som medför att vindkraftverken begränsar markanvändningen och spridningen av samhällsstrukturen i
riktning mot vindkraftparkerna.

Konsekvenserna är en aning
Ifall projektet
mindre än i alternativ 1 på
inte förverkligas
grund av färre antal kraftverk. ingår inte Böle
vindkraftpark i
För övrigt är konsekvenserna
de sammantagna
samma som i alternativ 1.
konsekvenserna.

Sammantagna konsekvenser

Förändringarna i markanvändningen begränsas dock närmast till någon enstaka procent
av den sammanlagda arealen
av projektområdena för vindkraftparkerna.
Ifall flera vindkraftparker
byggs samtidigt ökar det trafikmängderna på riksväg 8 och
stamväg 67.

Inga
konsekvenser.

Sammantagna
konsekvenser
bildas dock av
övriga vindkraftprojekt som
förverkligas
oberoende av
Böle
vindkraftpark.

I riktningen nordost-sydväst
bildar Böle, Pjelax och
Svalskulla samt Kristinestad
Norr ett tekniskt landskap av
vindkraftverk som sträcker sig
som längst dryga 12 kilometer. Dock är detta landskap
ställvis beläget bakom
befintlig skog och kraftverken
är belägna på olika avstånd i
förhållande till åskådaren.
Olika vindkraftparker är mer
dominerande beroende på från
vilken riktning man tittar mot
vindkraftparken.
För landskapets och
kulturmiljöns värdeobjekt
uppstår det sammantagna
konsekvenser främst för det
på landskapsnivå värdefulla
landskapsområdet TeuvanjokiTjöck ådal, som sträcker sig
längs med hela östra sidan av
Böle och Kristinestad Norr.
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ALT
TERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALT
TERNATIV 0

27
7 kraftverk
k

23 kraftverk
k

Projektet
P
gen
nomförs inte
e

Sammanta
agna konsek
kvenser
av vindkra
aftprojekten bedöms
inte uppsttå i betydand
de grad
för havsörrnen och säd
dgåsen
och inte heller skapa
tillbakagån
ng för dessa
a arters
stam i Finland. Inte he
eller för
andra arte
ers del bedöm
ms de
sammanta
agna
konsekven
nserna försv
vaga
artens gyn
nnsamma
skyddsnivå.

29.3 Altternativen
ns genomfförbarhet
Enligt MKB-förordningen ska rappo
orten överr miljökon sekvensbed
dömningen
n
innehå
ålla en tillräcklig uttredning av alternattiven för projektet och deras
s
genom
mförbarhet. Det väse
entliga med
d tanke på miljön ä
är om pro
ojektet gerr
upphov till betyd
dande nega tiva konsekvenser förr något milljöobjekt, till exempell
en eller män
nniskorna.
nature
Projek
ktets miljök
konsekvensser har be
edömts genom att d
de förändrringar som
m
projek
ktet ger upp
phov till ha r jämförts med den nuvarande ssituationen i området.
De olik
ka alternativen för pro
ämförts inb
bördes med
d avseende
e
ojektet harr därefter jä
på hu
ur betydande konsek
kvenserna är. När konsekvens
k
sernas bety
ydelse harr
faststä
ällts
har
man
konsekve
ensens
sstorleksklass
samtt
beaktat
konsek
kvensobjek
ktets
värrde
och
känslighet.
Vid
andet
av
v
fastställa
konsek
kvensobjek
ktets värde
e har man
n fäst särrskild uppm
märksamhe
et vid den
n
respon
ns som harr erhållits a
av olika intrressentgrup
pper underr MKB-förfa
arandet. En
n
princip
piell redog
görelse förr metoderrna för bedömning och jämfförelse av
v
miljökonsekvense
erna finns i kapitel 8 och resulttaten av be
edömningen
n har lagts
s
fram i kapitlen 9--27.
Alterna
ativen för anläggning
gen av vin
ndkraftpark
ken som h ar granska
ats i MKB-förfara
andet är en
nligt resulta
aten av milljökonsekve
ensbedömn
ningen geno
omförbara.
De me
est betydande konse
ekvenserna är konsek
kvenser fö r landskap
pet och förr
människans
hälsa
h
på
å
grund
d
av
och
sk
kuggningar.
buller
kapskonsek
kvenserna utsträckerr sig till ett
e relativt stort område, men
n
Landsk
samtid
digt bör ma
an även be
eakta att den skymma
ande effektten som bll.a. skogen
n
och to
opografin ge
er upphov till begräns
sar kraftverkens synli ghet, på viissa ställen
n
till oc
ch med be
etydligt. En
nligt uppgjjorda bulle
ermodelleri ngar övers
skrids inte
e
Miljöm
ministeriets planeringssriktvärden
n för buller vid fasta
a bostäder eller vid
d
fritidsb
bostadsomrråden
occh
skugg
gbildningsk
konsekvensserna
sm
må.
Även
n
konsek
kvenserna för markan
nvändninge
en och naturen bedöm
ms vara små
å.
Man har
h
identifierat skillna
ader mella
an de olika
a alternativ
vens konse
ekvenser, i
synnerrhet till följd av
v vindkraftparkaltern
nativens
storlekskla
asser och
h
kraftve
erkens plac
cering. I de
et mindre alternativet
a
t skulle ma
an bygga 23
3 kraftverk
k
och i det större 27 kraftve
erk. De me
est betydande skillna
aderna med
d tanke på
å
ndvattenom
mråden, till det flytta
ande fågellbeståndet,,
miljön hänför siig till grun
kapet, buller, och skuggning. I alternativ 1 är kraftve
erken och
h
landsk
service
evägarna planerade
p
n
närmare grundvatteno
områdena K
Kankaanmä
äki A och B
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än i det mindre altternativet 2
2. Förändrin
ngen i landskapet är n
något störrre om det
större alternativet
a
genomförrs, men en
nligt synligh
hetsanalyse
en komme
er relativt
många kraftverk att varra synliga
a i båda alternatiiven. Bulller- och
venserna ssträcker sig till ett större
s
omrråde i alternativ 1,
skuggningskonsekv
m antalet kraftverk
k
ärr fler. De fasta
f
och fritidsbostäd
der som ärr belägna
eftersom
på proje
ektområdett eller i desss omedelb
bara närhett är huvudssakligen jaktstugor,
förutom för fritidsb
bostäderna norr, nordost eller ös
ster om pro
ojektområde
et.
erhets- elle
er miljöriske
parken är små,
s
och
De säke
er som hänför sig till vindkraftp
det är osannoliktt att de fförverkligas
s under projektet. D
De risker som har
erats inom projektet k
kan förebyg
ggas eller minskas
m
ge
enom överv
vakningsidentifie
och serv
viceåtgärde
er.
Av alternativen som
m har gran
nskats i MKB
B-förfarand
det kan alte
ernativ 2 an
nses vara
f
genomfö
örande ur såväl fåge
el-, grundva
atten- och landskapssynvinkel
bättre för
som bo
osättningen
ns synvink
kel. Underr den forttsatta plan
neringen bör
b
man
upprätth
hålla dialog
gen med prrojektets olika
o
intress
sentgruppe
er och parte
er samt i
nödvänd
dig utsträc
ckning fun
ndera på metoder för att m
minska oc
ch lindra
konsekv
venserna.

NING AV K
KONSEKVE
ENSERNA
30 FÖRSL
LAG TILL UPPFÖLJN
30.1 Bulller
f
vindkrrafsparken när den ärr i drift kan
n vid behov
v följas up
pp genom
Bullret från
mätning
gar. Det rek
kommenderras att man
n då utför mätningarn
m
na vid ett tillfälle när
vinden är
ä riktad mot
m de närrmaste bosättningarna
a, där det enligt uppskattning
förekom
mmer mest buller från vindkraftpa
arken.
Mätningarna utförs
s enligt Milljöförvaltnin
ngens anvisningar (4//2014) ”Mä
ätning av
vån från vin
ndkraftverk
k vid objektt som utsättts”.
bullerniv
30.2 Ann
nan uppfölljning
Konsekv
venserna fö
ör människo
orna följs upp
u
utifrån responsen
n på vindkra
aftparken
och de störningar
s
som parke n eventuellt ger upph
hov till. Man
n försöker i mån av
möjlighe
et avhjälpa verkliga
a problem som fram
mkommer genom motiverad
m
respons. Vid beho
ov kan ma
an bland invånarna i närområ
ådet genom
mföra en
enkät om hur kon
nsekvenserrna av viindkraftparrken upple
evs, när
invånare
vindkrafftparken har
varitt
i
driftt
i
två år.
Ko
onsekvense
erna
för
rekreationsanvändningen ka
an även fö
öljas upp genom ny
ya intervjuer med
ntanter för jaktklubba
arna efter att
a driften av vindkrafttparken harr inletts.
represen
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