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FÖRORD
Syftet med detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har varit att utreda miljökonsekvenserna av de vindkraftsparker som planeras i Lappfjärd i
Kristinestad och Lakiakangas i Storå. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKBbeskrivning) har utarbetats utifrån det MKB-program som blev färdigt i april 2012
samt utifrån utlåtanden och åsikter om MKB-programmet. I MKB-beskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt en enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser som ett resultat av bedömningsförfarandet. MKB-beskrivningen har utarbetats av FCG Design och planering Ab på uppdrag av CPC Finland Ab. I FCG:s arbetsgrupp deltog:
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Vy mot Lappfjärds kyrkby från Flaggberget på projektområdet i Lappfjärd. På fotot syns Lappfjärds kyrka i
rött tegel på långt håll. Fotot har tagits från taket på den lokala jaktföreningens stuga
(foto: Tiina Mäkelä/FCG).
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Använda förkortningar och termer:
dB, decibel
Enhet för ljudstyrka. Om bullernivån ökar med tio decibel innebär det att ljudenergin tiofaldigas.
dB (LAeq) Medelljudnivå, även kallad ekvivalentnivå. Medelljudnivån motsvarar den
konstanta ljudnivån.
CO2

Koldioxid

EU

Europeiska unionen

gCO2/kWh

Gram koldioxid per producerad kilowattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

GWh

Gigawattimme

ÅDT

Genomsnittlig trafikmängd per dygn

ÅDTtung Genomsnittlig andel tung trafik per dygn
km

Kilometer

kV

Kilovolt

m

Meter

m ö.h.

Meter över havet

MW

Megawatt

MWh

Megawattimme

RES-E-direktivet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el
t

Ton

VTT

Statens tekniska forskningscentral

Miljötillstånd
För verksamhet som medför risk för förorening av miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.
MKB
Miljökonsekvensbedömning är ett förfarande där de eventuella miljökonsekvenserna av ett projekt som är under planering och dess alternativ utreds innan det
slutliga beslutet fattas.
MKB-program
ser ska bedömas.

Den projektansvariges plan över hur projektets miljökonsekven-

MKB-beskrivning
Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
CPC Finland Ab planerar två vindkraftsparker intill varandra i Lappfjärd och Lakiakangas. Lappfjärds vindkraftspark ligger i Kristinestad och i Storå kommun, medan Lakiakangas vindkraftspark dessutom sträcker sig in i Bötom kommun. Vindkraftsparkernas projektområden ligger som närmast cirka tio kilometer sydost om Kristinestads centrum och cirka tolv kilometer
nordväst om Storå centrum. Avståndet till kusten är cirka åtta kilometer.

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker skulle ligga minst åtta kilometer från kusten, i landskapen Österbotten och Södra Österbotten.

Vindkraftsparkerna kommer, beroende på vilket alternativ som väljs, att bestå av högst cirka
hundra vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är cirka
3 MW, och den sammanlagda kapaciteten skulle vara högst cirka 300 MW. Den uppskattade
nettoproduktionen per år skulle i så fall vara cirka 720 GWh, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 150 000 bostäder utan eluppvärmning eller cirka en tredjedel av Södra Österbottens elförbrukning år 2010. Elöverföringen från vindkraftsparken till eldistributionsnätet
skulle ske med en 110 kV kraftledning.
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Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) för Lappfjärds och Lakiakangas
vindkraftsparker inleddes i april 2012. Syftet med MKB-förfarandet har varit att bedöma vindparksprojektets miljökonsekvenser, planera åtgärder för att förebygga och mildra negativa konsekvenser samt öka projektets öppenhet och växelverkan med olika intressentgrupper. Detta
dokument är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning), där resultaten av bedömningsarbetet och olika utredningar har sammanställts.
Projektets bakgrund och mål
CPC Finland Ab har i utredningar år 2011 granskat områdena i Lappfjärd och Lakiakangas och
konstaterat att områdena är potentiella områden för vindkraftsproduktion med tanke på vindförhållandena. Dessutom är områdenas bärighet god eftersom terrängen främst är moränartad,
och det befintliga och omfattande skogsvägnätet kan byggas ut för att underlätta anläggningen
av vindkraftsparken och servicebesöken.
I ett större perspektiv är bakgrunden till vindparksprojektet de klimatpolitiska mål som Finland har
förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU. En mångsidig energiproduktion har lyfts fram som en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren 2011–2014.
Dessutom ingår i Österbottens landskapsöversikt en vision om att Österbotten år 2040 ska vara
känt som en verklig föregångare inom förnybar produktion och för sina stora vindkraftsparker. För
att stödja målen utarbetar Österbottens förbund för närvarande etapplandskapsplan 2, som behandlar förnybara energiformer och anger områden som lämpar sig för vindkraftsproduktion i enlighet med förbundets mål. Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden ligger till största delen
på det område som i den kommande etapplandskapsplanen har angetts som lämpligt för vindkraftsproduktion.
Projektansvarig
CPC Finland Ab ansvarar för vindparksprojektet i Lappfjärd och Lakiakangas. CPC Finland Ab är
ett finskt dotterbolag som ägs av tyska Germania Windpark GmbH & Co. KG. Dotterbolaget
grundades våren 2011. Germania är ett av Europas äldsta och mest erfarna bolag för planering
och drift av vindkraftsparker. Germania har verksamhet i nio olika länder. Bolaget har byggt
vindkraft om sammanlagt 310 MW och planerar över 1 800 MW runt om i Europa.
Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande.
Dessutom är syftet att öka medborgarnas tillgång till information samt deras möjligheter att
delta i och påverka projektplaneringen.
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt som kan medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. MKB-förfarandet leds av kontaktmyndigheten, som i detta
fall är Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) i Södra Österbotten.
MKB-förfarandet består av två skeden. I det första skedet görs ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), som är en plan för hur projektets miljökonsekvenser ska bedömas. I det andra skedet genomförs den egentliga miljökonsekvensbedömningen, vars resultat
sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning). MKB-programmet för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker lämnades till kontaktmyndigheten i april 2012 och detta
dokument är projektets MKB-beskrivning.
MKB-förfarandet är inte ett tillstånds- eller beslutsförfarande, utan dess syfte är att stödja planeringen av projektet och kommande beslutsprocesser genom att ge information om projektets
miljökonsekvenser.
MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den fogas till de tillståndsansökningar
och planer som projektet förutsätter. I beslutet om tillstånd redogör tillståndsmyndigheten för hur
MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den har beaktats.
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Teknisk beskrivning av projektet
Beroende på projektalternativ kommer vindkraftsparken att bestå av cirka 20–100 kraftverk
med en enhetseffekt på cirka 3 MW per vindkraftverk. Vindkraftsparken består av vindkraftverk
inklusive fundament, jordkablar som förbinder vindkraftverken med varandra, en elstation, en
luftledning som behövs för anslutning till elnätet och vägar mellan vindkraftverken.
Varje vindkraftverk består av ett torn som monteras på fundamentet, en trebladig rotor och ett
maskinhus. Höjden på vindkraftverkets torn kommer att vara cirka 140 meter. Rotorbladets
längd är cirka 65 meter och rotorbladens diameter cirka 130 meter. Således är vindkraftverkets
högsta höjd 205 meter. Avstånden mellan vindkraftverken ska vara minst cirka 500–800 meter.
Kring varje vindkraftverk måste trädbeståndet röjas på ett cirka en hektar stort område för att
ge utrymme åt bygg- och installationsarbeten.
I båda vindkraftsparkerna byggs en 110 kV elstation, där den effekt som vindkraftverken producerar transformeras till en överföringsspänning på 110 kV. Anslutningen till stamnätet sker på
två ställen. En 110 kV luftledning byggs från transformatorstationen till Fingrid Abp:s elstation
norr om Kristinestad. En del av den eleffekt som produceras av vindkraftverken kan väster om
Ohrikylä kopplas till Fingrid Abp:s kraftledning på 110 kV mellan Storå och Lålby. Ett alternativ
för elöverföringen är dessutom att ansluta vindkraftsparkerna till Fingrid Abp:s stamnät vid en
elstation som planerats söder om parkerna. Det är dock osäkert huruvida det södra sträckningsalternativet genomförs. Det har därför behandlats separat i rapporten.
Kraftledningen på 110 kV är cirka 20 meter hög. Vanligen byggs 110 kV ledningar med stagade
portalstolpar. Stolparna är gjorda antingen av trä eller förzinkat stål.
Alternativ som har bedömts i MKB-förfarandet
I MKB-förfarandet har sammanlagt fyra genomförandealternativ granskats. I alternativen varierar
antalet vindkraftverk, platsen för vindkraftsparken och elöverföringslinjen. De olika alternativen
har jämförts sinsemellan med avseende på de miljökonsekvenser som de orsakar. De olika alternativens konsekvenser har dessutom jämförts med ett så kallat nollalternativ, en situation där
projektet inte genomförs.
I bedömningen antogs att samma typ av vindkraftverk ska användas i alla alternativ. Elöverföringen sker via en 110 kV luftledning i alla alternativ.
Alternativ som granskats inom ramen för vindparksprojektet i Lappfjärd och Lakiakangas
•

Alternativ 1A: En mindre vindkraftspark på Lappfjärdsområdet (förkastats i MKBförfarandet)
Man har beslutat att avstå från alternativ 1A av teknisk-ekonomiska skäl, och därför har
alternativet inte granskats i MKB-beskrivningsskedet.

•

Alternativ 1B: En större vindkraftspark på Lappfjärdsområdet
I alternativ 1B består vindkraftsparken av cirka 46 vindkraftverk med en total kapacitet på
cirka 150 MW. Vindkraftsparkens transformatorstation placeras nordost om Stugmossen.
För elöverföringen från vindkraftsparken byggs en 110 kV luftledning österut till en befintlig 220 kV högspänningsledning, och luftledningen fortsätter parallellt med denna fram till
Kristinestad.

•

Alternativ 2A: En mindre vindkraftspark på Lakiakangasområdet
Vindkraftsparken består av 18 vindkraftverk. Vindkraftsparkens totala kapacitet är cirka
50 MW. För elöverföringen från vindkraftsparken byggs en luftledning i nordostlig riktning
till EPV Regionalnät Ab:s befintliga 110 kV luftledning.

•

Alternativ 2B: En större vindkraftspark på Lakiakangasområdet
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Vindkraftsparken består av 56 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 150 MW.
Vindkraftsparkens transformatorstation placeras sydost om Korsbäck. För elöverföringen
från vindkraftsparken byggs en 110 kV luftledning västerut till den befintliga 220 kV högspänningsledningen, och luftledningen fortsätter parallellt med denna fram till Kristinestad.
•

Alternativ 3: Stora vindkraftsparker både på Lappfjärds- och Lakiakangasområdet
Vindkraftsparkerna består av sammanlagt cirka 102 vindkraftverk med en total kapacitet
på cirka 300 MW. Vindkraftsparkernas transformatorstationer placeras nordost om Stugmossen och sydost om Korsbäck. För elöverföringen från vindkraftsparkerna byggs 110 kV
luftledningar öster- och västerut till den befintliga 220 kV högspänningsledningen, och sedan fortsätter luftledningarna parallellt med denna fram till Kristinestad.

•

Alternativ 0: Projektet genomförs inte
I nollalternativet genomförs projektet inte, och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Sammandrag av projektets miljökonsekvenser
Konsekvenser för markanvändningen och samhällsstrukturen
Genomförandet av projektet orsakar inga betydande negativa konsekvenser för samhällsstrukturen. Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker planeras på områden som lämpar sig för
verksamheten och grundar sig delvis på befintlig infrastruktur. Projektet stödjer genomförandet
av de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Ändringen av markanvändningen till
följd av vindkraftsparken strider inte i betydande grad mot markanvändningsplanerna för området.
Området där vindkraftsparken placeras kommer fortfarande huvudsakligen att användas som
skogsbruksområde. Markområdet där trädbeståndet måste röjas för att ge rum åt vindkraftsparkens konstruktioner är litet, som mest bara några procent av planeringsområdets areal.
Projektet försämrar inte märkbart användbarheten för det omgivande området och inverkar inte
heller negativt på jordbruket eller marktäkter i närheten. När verksamheten upphör kan markägarna använda områdena igen.
De befintliga bostäderna ligger relativt långt borta, på minst en kilometers avstånd från vindkraftsparken. Vindkraftsparken begränsar byggandet av bostäder och fritidshus i den omedelbara närheten av området, men enligt kommunerna har inga bostadsområden planerats i projektets närmaste omgivning.
Anläggningen av vindkraftverken orsakar inga betydande bestående men för grundvattenområdena på Lappfjärd och Lakiakangas projektområden. Man kan förhindra olägenheter genom att
välja att bygga kraftverkens fundament på ett sätt som stör jordmånen så litet som möjligt. Det
är möjligt att fundamenten byggs helt ovanför grundvattenytan.
Totalt sett medför vindkraftsparkens olika alternativ små konsekvenser för markanvändningen.
Alternativ 2A är bättre för markanvändningen än de andra alternativen, eftersom det innehåller
minst antal vindkraftverk. I alternativ 3, som innehåller den största vindkraftsparken, är konsekvenserna mer betydande än i de andra alternativen.
Merparten av de planerade elöverföringslinjerna ligger intill befintliga högspänningsledningar,
vars ledningsområde breddas enligt behov. Ett nytt ledningsområde röjs från vindkraftsparkerna
till närmaste möjliga anslutningspunkt. Konsekvenserna av byggandet av kraftledningarna gäller
ledningsområdet, som av säkerhetsskäl måste vara trädfritt. De planerade kraftledningssträckningarna ligger främst på skogsområden, där bedrivandet av skogsbruk förhindras om projektet
genomförs. Oberoende av vilket alternativ som väljs, är den förlorade arealen inte betydande
och konsekvenserna bedöms vara små. Stolparna på åkerområden kan störa arbetet med jordbruksmaskiner, men förhindrar inte odling på området. Områdena under stolparna och kraftledningarna förblir i markägarens ägo och besittning. Markägaren ersätts för de ekonomiska förlus-
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ter som kraftledningen orsakar genom avtal eller på det sätt som fastställs i ett inlösningsförfarande.
Bullerkonsekvenser
Bullret som orsakas av arbetena i anläggningsskedet är av liten betydelse och orsakas främst av
de arbetsmaskiner som används på byggplatsen och av trafiken längs transportlederna. Mest
buller orsakas av vindkraftverken när de är i drift. Vindkraftverkets roterande rotorblad orsakar
ett brus som är specifikt för vindkraftverket och som uppstår när vinden träffar rotorbladet och
ljudet reflekteras mot masten.
Bullerkonsekvenserna av vindkraftverken under driften modellerades med hjälp av programmet
WindPRO. Modelleringen gjordes för en situation då alla kraftverk för som mest buller, bullret
sprids i medvind och vindhastigheten är åtta meter per sekund.
Utifrån bullermodelleringarna är bullret från vindkraftsparken mycket lokalt och hörs endast i
vindkraftverkens omedelbara omgivning. Den zon där bullret överskrider 50 decibel sträcker sig
högst 200 meter från vindkraftverken. Zonen där bullret överskrider 40 decibel, dvs. riktvärdet
för fasta bostäder nattetid, sträcker sig högst en kilometer från närmaste vindkraftverk.
Enligt modelleringen kan det planeringsriktvärde för buller från vindkraftverk nattetid som föreslagits av miljöministeriet överskridas vid sju fritidshus både på Lappfjärds- och Lakiakangasområdet. Eftersom modelleringen har gjorts i en situation som är gynnsam för bullerspridning,
är det sannolikt att de verkliga konsekvenserna blir mindre. Statsrådets gällande riktvärden för
buller överskrids inte vid de känsliga objekten.
Bullrets influensområde är minst i alternativ 2A, eftersom antalet vindkraftverk är mindre, och
därför kan detta alternativ anses vara bättre än de andra alternativen med tanke på buller. Alternativ 3, där vindkraftsparker byggs på både Lappfjärds- och Lakiakangasområdet enligt det
mest omfattande alternativet, medför de mest betydande konsekvenserna.
Konsekvenser av skuggor och blinkningar
När solen lyser bakom vindkraftverket orsakar vindkraftverkets rotorblad rörliga skuggor. Skuggor och blinkningar uppstår bara under vissa tider på dygnet och året.
Konsekvenserna av skuggbildningen från vindkraftverken modellerades med hjälp av programmet WindPRO. Modelleringen gjordes för både en så kallad verklig och en så kallad maximal situation. Den verkliga situationen grundar sig på uppmätta uppgifter om vädret i området, medan solen antas skina från molnfri himmel varje dag om året i den maximala situationen. Modelleringen beaktar inte trädens täckande effekt i närheten av observationsplatserna.
Enligt modelleringarna sträcker sig konsekvenserna av skuggbildningen högst några kilometer
från vindkraftsparkerna. Hur länge skuggbildningen varar beror på avståndet och varierar från
några timmar till 30 timmar per år, enligt modelleringen för den så kallade verkliga situationen.
Riktvärdet på åtta timmar per år överskrids inte vid bostäder eller fritidshus. Eftersom skogens
täckande effekt inte beaktades i modelleringarna, är de verkliga konsekvenserna klart mindre
än de uppskattade.
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Vindkraftsparken kommer att förändra vyn mot vindparksområdet på ett tämligen vidsträckt
område. I allmänhet kan man konstatera att ju längre bort från vindkraftsparken man kommer,
desto mindre är de negativa konsekvenserna för landskapet. På mindre än fem kilometers avstånd är vindkraftverket ett tämligen dominerande element i landskapet. På mer än fem kilometers avstånd är kraftverket fortfarande väl synligt i omgivningen, men det kan vara svårt att
uppfatta deras storlek eller avståndet till dessa. På över tolv kilometers avstånd är vindkraftsparken synlighet redan så begränsad att vindkraftverken oftast inte kan urskiljas ordentligt.
Miljön i närheten av vindkraftsparkerna består i huvudsak av stängda landskap som förhindrar
sikten och där vindkraftverken inte syns eller bara syns delvis. Hela vindkraftsparken på Lapp-
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fjärds och Lakiakangas projektområden ligger på skogsområden som främst används för skogsbruk. Öppna områden, från vilka man skulle ha åtminstone partiell sikt mot vindkraftverken,
finns i synnerhet mellan projektområdena i Lappfjärd och Lakiakangas och på odlingsområdena i
ådalarna i norr, som närmast på några kilometers avstånd från de närmaste vindkraftverken. På
grund av sikthinder syns vanligen bara en del av kraftverken: vindkraftverkets topp och rotorblad eller enbart rotorbladens spetsar. Från några observationspunkter syns en del av kraftverken dock i nästan hela sin längd. Från havet sett syns vindkraftsparken inte så bra, eftersom
den ligger ganska långt bort från kusten, på över åtta kilometers avstånd.
I fråga om Lappfjärds vindkraftspark, dvs. alternativ 1B, är de negativa landskapskonsekvenserna störst för kulturlandskapen i Korsbäck och Storå, landskapsområdet i Härkmeri samt
Lappfjärds kyrka, som alla ligger inom en radie på mindre än fem kilometer frånde närmaste
kraftverken. Längre bort från vindkraftsparken ligger Kvarnbacken, Siiroo, Vesijärvi och utkikstornet i Bötombergen, vars landskapsbild ändras i riktning mot vindkraftsparken.
I fråga om den mindre vindkraftsparken i Lakiakangas, dvs. alternativ 2A, orsakar vindkraftverken förändringar i landskapsbilden för kulturlandskapen i Korsbäck, Storå och Isojoki ådal. Konsekvenserna för kulturlandskapet i Korsbäck är relativt omfattande, medan konsekvenserna för
de andra kulturlandskapen är mindre.
I fråga om alternativ 2B är förändringarna i landskapsbilden störst för områdena KärjenkoskiKankaanpäänkulma och Korsbäck samt Isojoki ådal. Landskapsbilden i Ohrikylä utsätts för avsevärda förändringar. Konsekvenserna är mindre för den byggda kulturmiljön av riksintresse
Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema (Bosättningen i Isojoki ådal och Storås
kyrkolandskap), som ligger längre bort.
I alternativet med vindkraftsparker i både Lappfjärd och Lakiakangas, dvs. alternativ 3, är konsekvenserna för landskapsbilden betydande. I detta alternativ skulle vindkraftsparken orsaka
konsekvenser för det närliggande kyrkbyområdet i Lappfjärd, landskapsområdena i Korsbäck,
Storå och Härkmeri samt kulturlandskapen i Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma och Isojoki ådal.
Elöverföringslinjen från vindkraftsparken går i huvudsak i ett slutet rum, i skogsterräng. I alternativen 1B, 2B och 3 korsar början av sträckningen delvis ett åkerområde. Åkerområdet är en
del av kulturlandskapet i Korsbäck, som är värdefullt på landskapsnivå. I övrigt är de negativa
landskapskonsekvenserna små. Det bör observeras att kraftledningen som byggs inom ramen
för projektet i huvudsak placeras intill en befintlig kraftledning och att landskapet därför inte
ändras i någon betydande grad. Landskapskonsekvenserna på grund av elöverföringslinjen är
minst i alternativ 2A, dvs. den mindre vindkraftsparken i Lakiakangas, eftersom den placeras
nästan helt i ett slutet landskapsrum.
Fornlämningar
På projektets influensområde finns några fornlämningsobjekt som bör beaktas i den fortsatta
planeringen samt i bygg- och servicearbetena. Alla fornlämningar är fredade och för att undvika
konsekvenser kan de märkas ut i terrängen medan byggarbetena pågår. Genom att sakligt beakta och märka ut fornlämningsobjekt kan man undvika konsekvenser.
Konsekvenser för växtligheten, djuren och naturvärdena
På vindparksområdena finns det inga värdefulla naturtyper enligt naturvårdslagen. Naturobjekt
som är representativa för områdena och som nämns i skogslagen (SkogsL 10 §) är bergs- och
myrobjekt på tvinmark och impediment, växtlighetsobjekt som befinner sig i ett tillstånd som
påminner om naturtillstånd i bäckfåror samt biotoper för djurarter som är hotade eller kräver
särskilt skydd. Naturobjekt med värdefull växtlighet och områden där det förekommer djur- och
växtarter som är hotade eller kräver särskilt skydd finns inte på vindkraftverkens eller servicevägarnas byggplatser.
På Lappfjärds projektområde finns följande naturobjekt: fyra värdefulla berg, fyra mossar, två
lundobjekt, sju utbredningsområden för flygekorre och fyra födoområden som är viktiga för
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fladdermöss. På Lakiakangas projektområde finns också naturobjekt, dvs. Stormossens mossområde som hör till Natura-området Lappfjärds ådal (FI0800111, SCI), fem andra mossar, ett
lundobjekt som befinner sig i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd i en bäckfåra, sex utbredningsområden för flygekorre samt sex värdefulla födo-, rast- och förökningsområden för
fladdermöss.
Konsekvenserna för naturobjekten på vindparksområdena bedöms vara små i alla alternativ, eftersom anläggningen av vindkraftverken och servicevägarna inte orsakar några direkta konsekvenser för dessa, och de indirekta konsekvenserna bedöms inte i någon större utsträckning nå
fram till de områden där det finns värdefulla naturobjekt.
Konsekvenserna för vanliga djurarter bedöms också vara små, eftersom den livsmiljö som går
förlorad är liten. Artbestånden på projektets influensområde är regionalt stabila. Störningseffekterna som orsakas av vindkraftverken bedöms inte skrämma bort djur från vindparksområdet i
någon betydande grad.
Konsekvenserna under anläggningen av vindkraftsparken och driften av kraftverken för de
djurarter som är skyddsmässigt värdefulla bedöms vara små, eftersom de arter som lever på
området inte är särskilt känsliga för konsekvenser och konsekvenserna inte bedöms orsaka
skada för någon art på populationsnivå.
Konsekvenserna av alternativ 3, Lappfjärd och Lakiakangas, är störst jämfört med de andra alternativen, eftersom förändringarna i växtligheten och djurens livsmiljöer är större och störningarna för djuren sträcker sig över ett större område än i de andra alternativen. Konsekvenserna bedöms dock inte försvaga bevarandet av naturtyperna på projektområdena på en regional nivå eller orsaka förändringar i djurarternas populationer på ett större område.
Det finns inga värdefulla naturobjekt vid elöverföringslinjerna. I närheten av elöverföringslinjen
till Kristinestads elstation finns två utbredningsområden för flygekorre. Konsekvenserna för det
ena området är måttliga. Konsekvenserna för bevarandet av den regionala flygekorrpopulationen bedöms dock vara små.
Konsekvenser för fåglarna
Fågelbeståndet på båda vindparksområdena representeras i huvudsak av i Finland mycket vanliga och rikligt förekommande skogsfågelarter, för vilka konsekvenserna är små. På projektområdena har några hotade fågelarter och fågelarter som upptas i bilaga I till fågeldirektivet sina
revir och dessutom finns det några spelplatser för hönsfåglar. Konsekvenserna för vissa
skyddsmässigt värdefulla fågelarter bedöms vara på sin höjd måttliga på lokal nivå.
De mest omfattande konsekvenserna orsakas i alternativ 3, där det område som försvinner eller
splittras i fåglarnas livsmiljö är störst. Konsekvenserna bedöms inte försvaga populationen för
någon art på ett större område, eftersom alla häckande arter på projektområdena är mycket
vanligt förekommande regionalt.
En betydande flyttrutt för fåglar längs Bottniska vikens kustområde går i huvudsak väster om
projektområdena, men en del flyttfåglar flyttar också över projektområdena. På Storsjöns åkrar
mellan projektområdena och på åkerområdet i Perus norr om Lappfjärds projektområde är viktiga rastplatser för flyttfåglar.
Lappfjärds projektområde ligger närmare betydande flyttrutter för fåglar än Lakiakangas projektområde, som ligger längre öster om flyttrutterna. I fråga om kollisions- och hinderkonsekvenserna är det minsta projektalternativet, Lakiakangas 2A, det som medför minst skada för
fågelbeståndet. Kollisions- och hinderkonsekvenserna har bedömts vara något större i alternativ
Lakiakangas 2B än i alternativ Lakiakangas 2A. I alternativet Lappfjärd 1B är kollisions- och hinderkonsekvenserna större än i alternativen Lakiakangas 2A och Lakiakangas 2B, eftersom Lappfjärds projektområde ligger närmare de betydande flyttrutterna för fåglar. Dessutom medför
byggandet på Lappfjärds projektområde sannolikt konsekvenser för rastområdena på Storsjöns
åkrar och åkrarna i Perus. Det mest omfattande alternativet, Lappfjärd och Lakiakangas, utgör
ett brett hinder i närheten av en betydande flyttrutt för fåglar. Storsjöns åkrar mellan projekt-
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områdena utgör dock en cirka 2,5 km bred zon fri från kraftverk där fåglarna kan undvika vindkraftverken och färdas till rastområdena. Allmänt kan man konstatera att fågelbeståndet som
flyttar genom eller i närheten av projektområdena utsätts för hinder- och kollisionskonsekvenser. Inget av projektalternativen bedömdes totalt sett medföra betydande konsekvenser för de
flyttfåglar som flyttar via projektområdena eller rastar i närheten av dem.
Byggandet av projektets elöverföring bedöms medföra endast små konsekvenser för flyttfågelbeståndet, oberoende av vilket alternativ som väljs. Elöverföringsalternativet 1B medför de
mest betydande konsekvenserna, eftersom elöverföringen i detta alternativ byggs som luftledning över åkrarna i Storsjön. Detta medför risk för att rastande fåglar kolliderar med kraftledningens ledare, och därför bör man överväga åtgärder för att lindra kollisionsrisken ifall alternativet genomförs.
Konsekvenser för jakten
Anläggningen av vindkraftsparkerna och elöverföringslinjerna samt den ökade trafiken kommer
sannolikt att skrämma bort viltet från vindparksområdena, men effekten bedöms vara kortvarig,
eftersom läget återställs efter anläggningen. Arterna som lever på skogsbruksområdet bedöms
också i någon mån ha vant sig vid störningar som orsakas av mänsklig verksamhet. De största
konsekvenserna bedöms gälla främst älg och stora rovdjur, som eventuellt undviker vindparksområdena under anläggningstiden. Konsekvenserna för småvilt är ringa. Villebråden bedöms
vänja sig relativt snabbt vid kraftverken då de är i drift, och projektet bedöms inte medföra någon betydande konsekvens för någon viltart på lång sikt. Djurens rörelsefrihet hindras inte, eftersom kraftverken inte kommer att inhägnas. De nya kraftledningarna orsakar en svag ökning
av kollisionsrisken för hönsfågelarterna, men kraftledningarnas konsekvenser för viltarternas
livsmiljöer är små.
För viltarterna är alternativ Lakiakangas 2A det fördelaktigaste, eftersom förändringarna i viltarternas livsmiljöer är minst och den störning som anläggningen av vindkraftsparken orsakar är
kortvarig. De övriga projektalternativen orsakar måttliga negativa konsekvenser i anläggningsskedet, men konsekvenserna under driften bedöms vara små i alla alternativ.
Konsekvenser för Natura 2000-områden och andra skyddsområden
I samband med projektet gjordes en behovsprövning för Natura-bedömning på sammanlagt sju
Naturaområden på mindre än tio kilometers avstånd från projektområdet. De Naturaområden
som låg närmast projektområdena var Lappfjärds ådal, Lappfjärds våtmarker, Lålby åkrar,
Hanhikeidas och Kristinestads skärgård.
Vindparksprojektet i Lappfjärd och Lakiakangas medför inga betydande konsekvenser för de naturtyper som nämns i skyddsgrunderna för Naturaområdena eller för de växt- och djurarter som
upptas i habitatdirektivet. Projektet äventyrar inte heller Naturaområdenas integritet. Projektet
medför inga betydande konsekvenser för de häckande fågelarter som nämns i skyddsgrunderna
för Naturaområdena. För de fågelarter som rastar på Naturaområdena är de konsekvenser som
vindkraftsparken orsakar i form av kollisioner och hinder små. Utifrån slutsatserna av behovsprövningen finns det inget behov av en egentlig Natura-bedömning enligt naturvårdslagen inom
ramen för detta projekt.
Konsekvenser för jordmånen och bergrunden
Konsekvenser för jordmånen och berggrunden orsakas när markytan avlägsnas på byggplatserna. Dessutom utförs schaktningsarbeten längs kraftledningssträckningen. Konsekvenserna är
dock mycket små och lokala. När vindkraftsparken är i drift uppstår inga konsekvenser och risken för förorening av jordmånen är mycket liten.
Konsekvenser för yt- och grundvatten
De mest betydande konsekvenserna för grundvattnet gäller anläggningsskedet, dvs. byggandet
av kraftverkens fundament, servicevägar och jordkablar, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i vattendragen något. Grumlingen av grundvattnet på grund av byggandet
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varar enligt uppskattning högst 3−4 månader från att anläggningen inletts, beroende på byggtidtabellen.
Konsekvensens betydelse beror mest på kraftverkets placering och fundamenttyp, den mängd
jordmassor som grävs upp och behovet av att hålla schakten torra. Konsekvenser för grundvattnet under anläggningstiden, såsom tillfällig grumling, kan lindras genom alternativa fundamenttyper.
Under driftskedet finns det risk för oljeutsläpp från kraftverken. Utsläpp kan uppstå vid en skada
på kraftverket, då olja eventuellt rinner ut i marken, eller om det sker ett oljeläckage i anslutning till service. Konsekvenser för grundvattnet i driftskedet är dock mycket osannolika, eftersom mängden olja som används i kraftverket är relativt liten, läckage övervakas genom ett
automationssystem och kraftverket har designats för eventuella avvikande situationer så att alla
flytande kemikalier stannar innanför kraftverkets konstruktioner.
Vindparksområdet är obebott och det finns inga hushållsvattenbrunnar på området. Det är möjligt att vid behov utreda förekomsten av brunnar på de bebyggda områdena i närheten av vindparksområdet innan byggarbetena inleds.
Trafikkonsekvenser
De mest betydande konsekvenserna för trafiken uppstår under anläggningstiden, bland annat
vid transport av betong, kross och vindkraftverkens komponenter. Trafikmängden ökar proportionellt mest i den omedelbara närheten av projektområdet på riksväg 8 och på landsvägarna
664 och 17017. Konsekvenserna är relativt kortvariga (1−3 byggsäsonger) och gäller bara vissa
vägavsnitt. Specialtransporter som kräver mycket utrymme kan dock tillfälligt försämra trafikens smidighet betydligt.
Kraftledningens och vindkraftsparkens konsekvenser under driften utgörs av enstaka servicebesök och är således små.
Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Projektet i Lappfjärd och Lakiakangas förverkligar för sin del Finlands mål att öka produktionen
av förnybar energi och minska utsläpp som är skadliga för klimatet.
Med den uppskattade mängden el som produceras i Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker undviker man uppskattningsvis cirka 500 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med andra
energiproduktionsformer. Dessutom skulle även andra skadliga utsläpp minska tack vare vindparksprojektet.
Människors levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftsparkernas mest betydande konsekvenser för boendetrivseln är konsekvenser i landskapet, av buller och skuggbildning. De negativa konsekvenserna är främst sådana som upplevs
av invånarna. De negativa konsekvenserna gäller främst levnadsförhållandena och trivseln för
de invånare vars hem eller fritidshus finns inom vindkraftverkens buller- eller skuggbildningsområde eller inom synhåll från kraftverken och som upplever att ljuden, skuggbildningen eller
åsynen av kraftverken är störande.
Vindkraftsparkernas konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdena och de närliggande områdena är små totalt sett. Anläggningen av vindkraftsparkerna förhindrar inte att
man vistas på områdena eller använder dem för rekreation. Anläggningen av vindkraftsparkerna
förändrar dock miljön i de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt ljuden,
skuggbildningen och åsynen av kraftverken kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen.
Vindkraftsparken medför inga betydande negativa eller omfattande konsekvenser för hälsan.
Olycksriskerna och vindkraftverkens konsekvenser för säkerheten är mycket små. Rädslan för
hälso- och säkerhetsrisker kan dock försämra boendetrivseln samt viljan att vistas på området
och använda det för rekreation.
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Konsekvenserna av elöverföringen för människorna bedöms inte vara betydande totalt sett. Lokalt kan konsekvenserna för enskilda fastigheter och människor dock vara betydande. Konsekvenserna av elöverföringen för människors levnadsförhållanden och trivsel uppstår främst genom förändringar i landskapet samt rädslan för hälso- och säkerhetsrisker.
Konsekvenser för näringarna och regionalekonomin
Anläggningen av vindkraftsparkerna medför inga betydande konsekvenser för utövandet av näringar på projektområdena eller i närheten av dem. På de områden där vindkraftverken och
vägarna byggs kan man inte utöva jord- och skogsbruk under anläggningen och driften av vindkraftverken. På resten av projektområdet kan man utöva jord- och skogsbruk precis som vanligt.
Vad gäller regionalekonomin påverkar vindkraftsparken, om den genomförs, sysselsättningen
och företagsverksamheten på influensområdet på många sätt. Vindparksprojektets mest betydande sysselsättningseffekter uppstår under anläggningstiden. I anläggningsskedet erbjuds arbetstillfällen bl.a. inom röjnings-, schaktnings- och grundläggningsarbeten samt inom tjänster
på byggarbetsplatsen och inom tjänster som behövs för de personer som arbetar där. I driftskedet erbjuder vindkraftsparken arbete direkt inom service och underhåll samt plogning av vägar
och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster samt inom detaljhandeln. Om man antar att sysselsättningseffekten i den närliggande regionen i anläggningsskedet
skulle vara cirka 50 procent och i driftskedet cirka 20 procent av projektets uppskattade sysselsättningseffekt, skulle sysselsättningseffekten för de kommuner där vindkraftsparken placeras
och för den närliggande regionen under projektets livscykel vara cirka 500 årsverken i alternativ
1B, cirka 200 årsverken i alternativ 2A, cirka 600 årsverken i alternativ 2B och cirka 1 000 årsverken i alternativ 3.
Konsekvenserna för näringsverksamheten av den kraftledning som behövs för elöverföringen
gäller främst jord- och skogsbruket. Konsekvenserna för jordbruket orsakas av stolpar på åkrarna och särskilt av stolparnas stag, som minskar den areal som kan odlas och försvårar arbetet
med maskiner på åkrarna. När kraftledningen placeras på ett skogsområde ändras skogsbruksmark till impediment och en enskild markägare kan förlora den skog som han eller hon har skött
om och avkastningen av denna. Kraftledningen kan också splittra enhetliga åker- och skogsområden, vilket försvårar användningen av åkrarna och skogsbruket.
Konsekvenser för säkerheten
Vindparksprojektets säkerhetskonsekvenser gäller i huvudsak risker som uppstår när delar lossnar från skadade kraftverk och vintertid när is lossnar från rotorbladen.
Utifrån erfarenhet är det mycket osannolikt att det lossnar delar på grund av att ett kraftverk
går sönder, och is kan bildas på rotorbladen endast under exceptionella förhållanden ifall kraftverkets avisningssystem går sönder. Trots att olycksrisken är mycket liten, rekommenderas det
att man undviker att röra sig i närheten av kraftverken under den tid då is kan bildas på rotorbladen.
Konsekvenser när driften av vindkraftsparken upphör
Vindkraftsparkens tekniska drifttid är cirka 25 år, och därefter kan parken tas ur drift. Det är
möjligt att förlänga drifttiden genom att byta ut maskineriet i vindkraftverken.
Nedläggningen av vindkraftsparken orsakar liknande miljökonsekvenser som under anläggningsskedet. Demonteringsarbetet orsakar bland annat kortvariga och lokala buller- och trafikkonsekvenser. När projektet avslutas frigörs markområdena för annan användning.
Nollalternativ
I nollalternativet förverkligas inte projektets negativa eller positiva miljökonsekvenser. Då förblir
områdets markanvändning och samhällsstruktur oförändrad och miljön fortsätter sin naturliga
utveckling.
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I nollalternativet förverkligas inte heller projektets strävan att för sin del bidra till Finlands mål
att öka produktionen av förnybar energi och på så sätt minska de skadliga utsläppen och klimatkonsekvenserna.
Sammandrag av projektets konsekvenser
Sammanfattande tabell över miljökonsekvenserna i de olika alternativen för vindkraftsparken. Konsekvenserna har indelats i fem klasser: positiva konsekvenser (+) inga förändringar jämfört med nuläget (0), små
negativa konsekvenser (-), måttliga negativa konsekvenser (- -) och betydande negativa konsekvenser
(- - -).
Alternativ

Alt 1B

Alt 2A

Alt 2B

Alt 3

Alt 0

Markanvändning och samhällsstruktur

-

-

-

-

0

Trafik

-

-

-

-

0

Buller

-

-

-

-

0

Skuggning och flimmer

-

-

-

--

0

Landskap och kulturmiljö

--

-

--

---

0

Fornlämningar

0

0

0

0

0

Jordmån, berggrund, yt- och grundvatten

-

-

-

-

0

Vegetation

-

-

-

-

0

Fauna

-

-

-

-

0

Fågelbeståndet

--

-

--

--

0
0

Konsekvensobjekt

Jakt

-

-

-

-

Klimat och luftkvalitet

+

+

+

+

-

Människor

-

-

-

-

0

Näringar och regionalekonomi

-

-

-

-

0

Alternativens genomförbarhet
Enligt miljökonsekvensbedömningen är alla vindparksalternativ som granskats i MKB-förfarandet
genomförbara. De mest betydande konsekvenserna gäller landskapet och de sträcker sig över
ett tämligen stort område, särskilt i alternativ 3, som är det mest omfattande alternativet för
vindkraftsparkerna.
Enligt bedömningen är vindkraftsparkens övriga konsekvenser, till exempel buller och skuggbildning, samt konsekvenserna för markanvändningen och naturen små. Bullret och skuggorna
från vindkraftverken begränsas i huvudsak till de skogbevuxna projektområdena. Enligt tillgängliga data har ingen ny markanvändning planerats i dessa områden. Konsekvenserna för fågelbeståndet är inte betydande, eftersom projektområdet inte finns på fåglarnas huvudsakliga
flyttrutt. Sammanlagt sex kraftverk placeras på grundvattenområde. Enligt bedömningen är det
mycket osannolikt att det uppstår permanenta negativa konsekvenser under normala förhållanden.
Den största skillnaden mellan alternativen är vindkraftsparkernas storlek. Totalt sett är konsekvenserna minst i alternativ 2A (Lakiakangas, 18 kraftverk) och störst i alternativ 3 (Lappfjärd
och Lakiakangas, 102 kraftverk).
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes på hösten 2011 vid sidan av den preliminära tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten lade fram MKB-programmet till påseende på våren
2012. Utredningarna i MKB-programmet kompletterades hösten 2011 utifrån utlåtanden om
programmet, och terrängutredningarna kompletterades bland annat med utredningar om naturtyper, växtlighet, flygekorre, fladdermus, fågelbestånd och vilt på våren, sommaren och hösten
2012.
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MKB-beskrivningen som innehåller resultaten av bedömningsarbetet läggs fram till påseende i
mars 2013 för en månad framåt. Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande på våren 2013. Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs den förberedande planeringen, MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2012 och färdigställs under den första hälften av 2013.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för vindkraftsparken sökas i slutet av år 2013, efter att
MKB-förfarandet och planläggningsförfarandet har avslutats. Om tillstånden för vindkraftsparken
beviljas enligt tidsplanen, kan byggandet inledas på våren 2014. Om vindkraftsparken byggs i
full skala (cirka 100 kraftverk) skulle byggandet slutföras före utgången av år 2017.
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MKB-PROGRAMSKEDE
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MKB-BESKRIVNINGSSKEDE
Terrängutredningar
Beredning av MKB-beskrivningen
MKB-beskrivningen till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande

DELTAGANDE
Uppföljningsgrupp
Möten för allmänheten

Information och deltagande
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en öppen process i vilken invånare, medborgarorganisationer, olika myndigheter och andra intressegrupper kan delta. Invånarna och andra
sakägare kan delta i projektets MKB-förfarande och därigenom i projektets planering och beslutsfattande.
För att övervaka förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har en uppföljningsgrupp tillsatts.
Gruppens uppgift är att främja informationsflödet och -utbytet mellan den projektansvarige,
myndigheterna och andra intressentgrupper. Uppföljningsgruppen följer med miljökonsekvensbedömningens förlopp samt lägger fram åsikter om bedömningsarbetet och beredningen av
MKB-beskrivningen.
Under MKB-förfarandet ordas tre informations- och diskussionsmöten för allmänheten: ett ordnades i MKB-programskedet (bedömningens planeringsskede) och två ordnas när miljökonsekvensbedömningen är klar. På mötena kan allmänheten ställa frågor och lägga fram åsikter om
projektet och bedömningen av dess konsekvenser.
ELY-centralen i Södra Österbotten informerar och kungör officiellt om MKB-förfarandet både på
Internet och med hjälp av material som läggs fram till påseende. Åsikter och utlåtanden om
MKB-programmet och -beskrivningen sänds till ELY-centralen. CPC Finland Ab informerar dessutom om hur MKB-förfarandet framskrider i de lokala tidningarna.
En brevenkät om projektet ordnades för fast bosatta invånare och fritidsgäster i närområdet
hösten 2012. Enligt invånarenkäten anser invånarna att vindparksprojektet huvudsakligen är
bra och de stödjer genomförandet av projektet. De som svarade på enkäten trodde att projektet
är till nytta för de orter där vindkraftsparken placeras tack vare nya arbetsplatser och skatteinkomster. Svararna ansåg att vindkraften är en ren och miljövänlig energiproduktionsform. De
ansåg också att det är bra att nya vägar byggs och befintliga vägar förbättras i samband med
genomförandet av projektet. I svaren om projektets eventuella negativa konsekvenser lyfte
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svararna särskilt fram buller- och landskapskonsekvenser samt konsekvenser för naturen. Svararna var också oroliga över projektets konsekvenser för områdets status som bostads- och fritidsbostadsområde. De som svarade på enkäten önskade att man i den fortsatta projektplaneringen ska lyssna på dem som bor i närområdet och på markägarna samt beakta naturen, invånarna och bysamfälligheterna så att konsekvenserna blir så små som möjligt.
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INLEDNING
Bakgrund till projektet
CPC Finland Ab planerar två vindkraftsparker intill varandra i Lappfjärd och Lakiakangas (nedan ”Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker”). Lappfjärds vindkraftspark ligger i Kristinestad och i Storå kommun. Lakiakangas vindkraftspark ligger
i Kristinestad, Storå kommun och Bötom kommun. Vindkraftsparkerna består av vindkraftverk inklusive fundament, jordkablar som förbinder vindkraftverken med
varandra, elstation, luftledning som behövs för anslutning till elnätet och vägar mellan
vindkraftverken.
Vindkraftsparkernas sammanlagda areal är cirka 90 kvadratkilometer och de ligger
huvudsakligen på privat mark. CPC Finland Ab har ingått arrendeavtal för området
med markägarna. Vindkraftsparkerna ligger huvudsakligen på det område som har
anvisats som område lämpligt för vindkraftsproduktion i utkastet till Österbottens
etapplandskapsplan 2.

Bild 1.1. Vindparksområdena ligger i tre kommuner vid den österbottniska kusten.
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Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (458/1994) och ändringen av
lagen (458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra betydande skadliga miljökonsekvenser. Den 14 april 2011 har statsrådet i projektförteckningen i 6 § i MKBförordningen lagt till vindkraftsparker med minst tio kraftverk eller en total kapacitet
på minst 30 MW. Således ska miljökonsekvenserna av den planerade vindkraftsparken
i Lappfjärd och Lakiakangas utredas i ett MKB-förfarande.
MKB-programmet blev färdigt i april 2012 och var offentligt framlagt till påseende 2–
31 maj 2012. ELY-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet, gav sitt
utlåtande om MKB-programmet den 25 juni 2012 (Dnr EPOELY/17/07.04/2012).
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning) har utarbetats utifrån MKBprogrammet samt utifrån utlåtanden och åsikter om MKB-programmet. I MKBbeskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt en enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser som ett resultat av bedömningsförfarandet.
Det finns ingen gällande generalplan för områdena där vindkraftsparkerna planeras,
och därför uppgörs en delgeneralplan som tillgodoser projektets mål samtidigt som
MKB-förfarandet pågår. Planläggningen genomförs utifrån de utredningar som görs i
MKB-förfarandet.
1.2

Projektansvarig
CPC Finland Ab ansvarar för vindparksprojektet i Lappfjärd och Lakiakangas.
CPC Finland Ab är ett finskt dotterbolag som ägs helt av tyska Germania Windpark
GmbH & Co. KG. Germania är ett av Europas äldsta och mest erfarna bolag för planering och drift av vindkraftsparker. Germania har nu verksamhet i nio länder och bolaget har byggt vindkraft om sammanlagt 310 MW. Bolaget planerar för närvarande
över 1 800 MW runt om i Europa.
CPC Finland Ab grundades på våren 2011. CPC Finland Ab utvecklar just nu flera vindkraftsparker i Finland. Parkernas totala kapacitet är cirka 330 MW.
Ytterligare information om CPC och dess verksamhet finns på bolagets webbplats:
http://www.cleanpowercompany.de.

1.3

Projektets syfte och mål
Syftet med Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker är att producera el med vindkraft till det riksomfattande elnätet. Uppskattningen är att vindkraftsparken i sin maximala omfattning ska producera cirka 720 GWh el per år, vilket motsvarar den årliga
förbrukningen i cirka 150 000 bostäder utan eluppvärmning eller cirka en tredjedel av
Södra Österbottens elförbrukning år 2010 (Finsk Energiindustri rf 2010).
Energi som produceras med vindkraft är förnybar energi som inte orsakar växthusgasutsläpp. I det nordiska energiproduktionssystemet ersätter vindelproduktionen i
första hand produktionen av stenkolsenergi, som orsakar mycket utsläpp. Med den
uppskattade mängden el som kommer att produceras i Lappfjärds och Lakiakangas
vindkraftsparker undviker man uppskattningsvis cirka 500 000 ton koldioxidutsläpp
per år (när det specifika utsläppet 680 gCO2/kWh används för uppskattningen, Holttinen 2004).

1.3.1

Mål för utnyttjande av förnybara energiformer
Bakgrunden till vindparksprojektet är de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit
sig till genom internationella avtal och som medlem av EU. Målet med arbets- och näringsministeriets klimat- och energistrategi på lång sikt är att höja vindkraftens totala
kapacitet i Finland från den nuvarande kapaciteten på 220 MW (137 vindkraftverk/juni
2012) till 2 500 MW senast år 2020. Energi som produceras med vindkraft är förnybar
energi som inte orsakar växthusgasutsläpp.
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Bild 1.2. Finlands vindkraftsproduktion (staplar) och den installerade vindkraftskapaciteten
(linje) per månad (VTT 2012).

Grunden till den internationella och den från den härledda nationella klimatpolitiken är
FN:s klimatavtal som ingicks år 1992. Målet med klimatavtalet är att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.
Begränsningen av industriländernas växthusgasutsläpp preciserades i Kyotoprotokollet
från år 1997. Kyotoavtalet ålade varje avtalspart att verkställa nationella program för
att motverka klimatförändringar.
Dessutom har Europeiska unionen slutit ett avtal, klimat- och energipaketet, som gäller alla medlemsländer i EU. Målet med klimat- och energipaketet är att före år 2020
minska växthusgasutsläppen med 20 procent jämfört med 1990 års nivå. Dessutom är
målet att höja den förnybara energins andel till 20 procent av EU:s energiförbrukning.
Finlands nationella plan föreslogs för riksdagen i april 2001. I den konstaterades att
man strävar efter att göra energianskaffningen mångsidigare och styra den i en riktning där allt mindre växthusgaser uppstår, bl.a. genom att främja användningen av
förnybar energi och kontrollera att planläggningen och tillståndspraxisen gör det möjligt att hitta nya platser för kraftverk som använder förnybara energikällor.
Den nationella planen reviderades år 2005 genom en ny redogörelse till riksdagen om
Finlands riktlinjer för energi- och klimatpolitiken under den närmaste framtiden. För
att minska växthusgasutsläppen och öka energisjälvförsörjningen föreslogs i redogörelsen att man ska utnyttja vindkraft, vid sidan av vattenkraft och biobränslen. I fråga
om utnyttjandet av vindkraft konstaterades det att det finns en stor potential längs
kusterna och i fjällområdena, men framför allt i havsområdena.
I november 2008 godkände statsrådet en ny klimat- och energistrategi för Finland.
Strategin behandlar klimat- och energipolitiska åtgärder fram till år 2020 och i ett
bredare perspektiv ända fram till år 2050.
I de riksomfattande målen för områdesanvändningen betonas att behoven inom energiförsörjningen på riksnivå borde tillgodoses och möjligheterna att utnyttja förnybara
energiformer förbättras. Dessutom ges anvisningar om att vindkraftverk i första hand
borde placeras i vindkraftsparker med flera kraftverk. En mångsidig energiproduktion
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har lyfts fram som en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren
2011–2014. Vindförhållandena i det österbottniska kustområdet konstateras ge utmärkta förutsättningar för en ökad vindkraftsproduktion.
I Österbottens landskapsöversikt ingår en vision om att Österbotten år 2040 ska vara
känt som en verklig föregångare inom förnybar produktion och för sina stora vindkraftsparker. Målet är att Österbotten ska vara koldioxidneutralt i fråga om värmeproduktion och trafik år 2040.
I Österbottens landskapsplan, som har fastställts, har områden som lämpar sig för
vindkraftsproduktion anvisats (miljöministeriet, december 2010). Österbottens förbund bereder dessutom etapplandskapsplan 2, som ska komplettera landskapsplanen i
fråga om energiförsörjningen. Etapplandskapsplanen omfattar förnybar energiproduktion, med betoning på vindkraft.
Enligt Finlands vindatlas är Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden mycket
lämpliga för vindkraftsproduktion vad gäller vindförhållandena. Dessutom stödjer vägnätet på områdena anläggningen av vindkraftsparkerna och markens bärighet är till
största delen god. Vindparksområdena i Lappfjärd och Lakiakangas strider inte i betydande grad mot den nuvarande eller planlagda markanvändningen och ligger tillräckligt långt från närmaste bebyggelse.
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FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Behovet av och målen med ett bedömningsförfarande
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av
miljökonsekvenserna vid planering och beslutsfattande. Samtidigt är syftet att öka
medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till medbestämmande.
Genom förfarandet får också den projektansvarige behövlig information för att kunna
välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön, och myndigheten får veta mer
om projektets förutsättningar och information för att kunna definiera tillståndsvillkoren.
Europeiska gemenskapens (EG) direktiv om bedömning av inverkan på miljön
(85/337/EEG) har i Finland verkställts genom lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, dvs. MKB-lagen (468/1994, jämte ändring 458/2006) och genom
MKB-förordningen (713/2006). Enligt MKB-lagen ska miljökonsekvenserna av ett projekt utredas vid ett bedömningsförfarande enligt lagen innan åtgärder med väsentliga
miljökonsekvenser vidtas för genomförande av projektet. Bedömningsförfarandet ska
vara slutfört senast innan ett beslut fattas i ett tillståndsförfarande gällande projektet.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan beslutet fattas efter MKB:n i
samband med planläggningen och tillståndsförfarandena.

2.2

MKB-förfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), och därefter en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).

Bild 2.2. MKB-förfarandets skeden

Officiellt börjar MKB-förfarandet när den projektansvarige sänder MKB-programmet till
kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten lägger fram MKB-programmet till påseende
och ber berörda parter om utlåtanden och åsikter. Alla som kan påverkas av projektet
får framföra åsikter om MKB-programmet och om huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om MKB-programmet utifrån de erhållna anmärkningarna och utlåtandena.
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Miljökonsekvensbedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om
detta. Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKB-beskrivningen. Kontaktmyndigheten lägger fram MKB-beskrivningen till allmänt påseende. MKB-förfarandet
avslutas när de berörda parterna och kontaktmyndigheten har gett sina utlåtanden om
MKB-beskrivningen.
MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av
utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan om bygglov och miljötillstånd, som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras.
2.2.1

MKB-program
Vindparksprojektets MKB-förfarande inleddes när den projektansvarige i april 2012
lämnade in bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten, dvs. Närings-, trafik- och
miljöcentralen (ELY-centralen) i Södra Österbotten. Kungörelsen om bedömningsprogrammet publicerades den 27 april 2012 i tidningen Suupohjan Sanomat och den 3
maj 2012 i tidningen Syd-Österbotten. Bedömningsprogrammet var framlagt till påseende 2–31.5.2012, och under den tiden kunde man bekanta sig med det på Kristinestads stadshus och stadsbibliotek, Storå kommungård och kommunbibliotek, Bötom
kommungård och kommunbibliotek samt på ELY-centralen i Södra Österbotten. Desssutom fanns bedömningsprogrammet till påseende på webbplatsen för ELY-centralen i
Södra Österbotten.
I MKB-programmet som gjordes i MKB-förfarandets första skede presenterades projektets genomförandealternativ samt planen för hur konsekvenserna ska bedömas.
Medborgarna har kunnat lägga fram åsikter om MKB-programmet och dess omfattning. Kontaktmyndigheten bad olika myndigheter och andra parter att ge utlåtanden
om MKB-programmet. Kontaktmyndigheten sammanställde åsikterna och utlåtandena
och gav ett eget utlåtande.

2.2.2

MKB-beskrivning
I konsekvensbeskrivningen presenteras resultaten och slutledningarna av miljökonsekvensbedömningen och hur man har kommit fram till dessa. I konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet, och dessutom:


en utredning om projektet jämte alternativ i relation till markanvändningsplaner, användning av naturresurser samt planer och program för miljöskyddet



projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar samt en beskrivning av verksamheten



en uppskattning av arten och mängden av avfall och utsläpp med beaktande av projektets
planerings-, anläggnings- och driftskeden samt konsekvenserna efter driften



det centrala material som använts vid bedömningen



en utredning om miljön samt en bedömning av miljökonsekvenserna av projektet och dess
alternativ, om eventuella brister i de använda uppgifterna och om de centrala osäkerhetsfaktorerna inklusive en bedömning av riskerna för eventuella miljökatastrofer och deras påföljder,



en utredning om projektets och alternativens genomförbarhet



ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser



en jämförelse av projektalternativen



ett förslag till övervakningsprogram



en utredning om bedömningsförfarandets olika skeden, inklusive förfarandena för deltagande



en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats



en lättfattlig och åskådlig sammanfattning
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Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig är CPC Finland Ab, som ansvarar för beredningen och genomförandet av projektet.
Kontaktmyndighet är ELY-centralen i Södra Österbotten. Kontaktmyndigheten ser
till att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet
med MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter bl.a. tillkännagivanden
och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in utlåtanden och
åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och ger utlåtanden om dessa. Kontaktmyndigheten ordnar vid behov uppföljning av miljökonsekvenserna tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige.
MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av den
projektansvarige bedömer miljökonsekvenserna. Gruppen består bland annat av experter inom markanvändning, naturvetenskaper och teknikbranschen. MKB-konsult för
detta projekt är FCG Design och planering Ab.
Dessutom har en större uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna till växelverkan och medbestämmande samt tillgången till information. Till uppföljningsgruppen har representanter för intressentgrupper som den projektansvarige anser viktiga
inbjudits. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i varje utkastskede, då gruppens medlemmar kan ge kommentarer om rapportens innehåll. Det första mötet för
uppföljningsgruppen hölls i Majbo i Dagsmark den 22 februari 2012. På mötet diskuterade man bland annat om projektets tekniska planering och om genomförandet av och
innehållet i MKB- och planläggningsförfarandena. Deltagarna gavs också möjlighet att
kommentera rapportens innehåll innan den lades fram till påseende.

Bild 2.3. Parter som deltar i MKB-förfarandet.
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Tabell 2,1. Parter i projektets MKB-förfarande.
Part

Representant/instans

Projektansvarig

CPC Finland Ab

Kontaktmyndighet

ELY-centralen i Södra Österbotten

Konsult

FCG Design och planering Ab

Inbjudna till uppföljningsgruppen

CPC Finland Ab
EPV Regionalnät Ab
ELY-centralen i Södra Österbotten
Södra Österbottens förbund
FCG Design och planering Ab
Fingrid Abp
Fortum Sähkönsiirto Oy
Isojoen-Karijoen Riistanhoitoyhdistys
Storås planläggnings- och miljösektioner
Isojoen metsästysseura
Bötoms planläggnings- och miljösektioner
Karijoen metsästysseura
Kristinestads planläggnings- och miljösektioner
Lappfjärds skifteslag
Lappfjärds Ungdomsförening
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening
Forststyrelsen
Museiverket
Möykyn metsästysseura
Österbottens förbund
Österbottens museum
Österbottens naturskyddsdistrikt
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Sydbottens Natur och Miljö
Suupohjan ympäristöseura
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
Vanhakylän metsästysseura
Villamo-Heikkilän Metsästysseura
Österbottens svenska producentförbund
Lokala byaföreningar
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Övrig information och hörande av medborgarna
Förutom ovan nämnda parter kan alla vars förhållanden eller intressen eventuellt
påverkas av projektet delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Under bedömningsprogrammets och konsekvensbeskrivningens påseendetid kan parterna framföra sina åsikter till ELY-centralen i Södra Österbotten om projektet och dess
miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt omfattande eller inte.
Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-beskrivningen finns till påseende i
samband med kungörelsen om MKB-beskrivningen. Samtidigt meddelas om platser
och tidpunkter för allmänna möten. ELY-centralen meddelar om hur MKB-förfarandet
framskrider på sin webbplats (www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten). Från webbplatsen kan man dessutom ladda ned MKB-förfarandets rapporter och andra relevanta officiella dokument i PDF-format.
Det första mötet för allmänheten som ordnades i MKB-programskedet hölls den 9 maj
2012 i Majbo i Dagsmark. Mötet hölls enligt ”öppet hus”-principen och det var möjligt
att komma dit när som helst mellan kl. 15.00 och 19.00. De som deltog i mötet gavs
möjligheten att bekanta sig med projektets planerings-, planläggnings- och MKBmaterial och att diskutera med kontaktmyndigheten för MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektets planerare. Dessutom kunde deltagarna föra fram sina åsikter
om bedömningsarbetet samt om huruvida bedömningsarbetet var tillräckligt omfattande eller inte. Sammanlagt deltog cirka 60 personer i mötet för allmänheten.
Under miljökonsekvensbeskrivningens påseendetid ordnas två möten för allmänheten,
där man bland annat presenterar resultaten av bedömningsarbetet, projektets planeringsläge och var man befinner sig i planläggningsprocessen. Tidpunkt och plats för
mötet meddelas separat på ELY-centralens webbplats och i de lokala tidningarna.

Bild 2,4. Mötet i projektets programskede hölls enligt ”öppet hus”-principen i Majbo i Dagsmark
den 9 maj 2012. Till vänster på bilden syns Erik Trast från CPC Finland Ab.
(Foto: Mattias Järvinen/FCG).
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Invånarenkät
Under vindparksprojektets MKB-förfarande genomfördes en invånarenkät. Enkäten
skickades till 500 personer som bor eller äger ett fritidshus i närheten av vindparksprojektet. På enkäten svarade 254 personer. Syftet med enkäten var att utreda vad
de boende och fritidsboende i närområdet hade för åsikter om den planerade vindkraftsparken och dess inverkan. Resultaten från enkäten har använts vid bedömningen av projektets miljökonsekvenser och särskilt vid bedömningen av konsekvenserna
för människorna. Responsen från invånarna kommer också att beaktas i den fortsatta
projektplaneringen. I samband med enkäten skickades också en kortfattad beskrivning av projektet och miljökonsekvensbedömningen till invånarna. För enkäten ansvarade ledande konsult Taina Ollikainen från FCG Utbildning och konsultering Ab.
Av enkätsvaren framgick bland annat behovet av aktiv informering. De som svarade
på enkäten önskade öppen information om placeringen av de planerade vindkraftverken och kraftledningarna, om projektets framskridande och tidsplan samt om dess
konsekvenser för miljön. Resultaten från enkäten behandlas i kapitel 22.

2.4.2

Övriga möten och intervjuer
I september 2012 intervjuades representanter för alla jaktklubbar och jaktvårdsföreningar som finns på projektområdet. Vid intervjuerna diskuterade man om områdets
viltstammar och hur viltet rör sig på området. En karta användes som hjälpmedel.
Jaktklubbarna på projektområdet är Lappfjärds jaktklubb r.f., Lappfjärds södra jaktsällskap r.f., Uttermossa jaktförening r.f, Vanhakylän Metsästysyhdistys r.y. och
Vesijärven Metsästysseura r.y. Dessutom intervjuades representanter för jaktvårdsföreningarna
Lappfjärdsnejdens
jaktvårdsförening
och
Isojoen-Karijoen
Riistanhoitoyhdistys. Intervjuerna genomfördes av biolog, FM Tiina Mäkelä från FCG Design och planering Ab.
För att säkerställa kvaliteten på miljökonsekvensbedömningen gjordes bedömningsarbetet dessutom i betydande grad i samarbete med kontaktmyndigheten vid ELYcentralen i Södra Österbotten, experterna på naturvårdsavdelningen vid ELY-centralen
i Södra Österbotten samt representanter för Österbottens museum, de lokala skogscentralerna (Södra Österbottens skogscentral, Mellersta Österbottens skogscentral och
Kustens skogscentral), Kristinestad, Storå och Bötom kommuner och de lokala fågelföreningarna.

2.5

Samordning av planläggningen och MKB-förfarandet
Eftersom MKB-förfarandet och planläggningsprocessen genomförs samtidigt och i betydande mån omfattar samma miljöutredningar, lönar det sig att kombinera dem i tilllämpliga delar. För att samordna processerna har konsulten tillsatt en gemensam expertgrupp, vars experter ansvarar för genomförandet av planläggningsprocessen och
MKB-förfarandet och för samordningen av dessa.
I praktiken samordnas MKB:n och planläggningen så att det faktaunderlag om projektet och dess omgivning som förutsätts för planläggningen i huvudsak utarbetas
inom ramen för MKB-förfarandet. För att man ska kunna utnyttja det material som
produceras i MKB-förfarandet för planläggningen krävs ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna för MKB:n och planläggningen. Planläggaren ska säkerställa att de utredningar som utarbetas inom MKB-förfarandet även motsvarar planläggningsbehoven.
MKB- och planläggningsprocesserna genomförs etappvis så att planläggningens centrala planeringsdokument läggs fram till påseende kort efter varje påseendetid inom
MKB-förfarandet. Detta gör det möjligt att i planläggningen ständigt utnyttja det senaste faktaunderlaget i MKB-förfarandet samt att beakta respons och utlåtanden om
faktaunderlaget. Det är till exempel inte ändamålsenligt att lägga fram planförslaget
till påseende innan den ELY-central som ansvarar för övervakningen av MKBförfarandet har gett sitt utlåtande om MKB-beskrivningen.
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Informationsmötena gällande MKB- och planläggningsprocesserna kombineras så att
de som är intresserade av projektet på samma möte kan få information om hur projektet, MKB-förfarandet och planläggningen framskrider samt om hur de utredningar
som har gjorts i MKB:n har påverkat projektplaneringen och planläggningen.

Bild 2.5. MKB-förfarandets och delgeneralplaneringens skeden.

2.6

Tidsplan för bedömningsförfarandet
Den projektansvarige lät göra en grundlig teknisk planering av placeringen på hösten
2011. I planeringen definierades preliminärt antalet turbiner, deras placering, förbindelsevägarna och sträckningsalternativen för elöverföringen. I planeringen av placeringen användes utgångsdata för att beakta objekt som är känsliga med tanke på miljön, till exempel bebyggelse, naturskyddsområden och små sjöar och vattendrag. Den
preliminära tekniska planeringen blev klar i januari 2012. Planerna har justerats under
hela MKB- och planläggningsförfarandet, i takt med att nya uppgifter om miljöns tillstånd på projektområdet har erhållits.
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes i slutet av hösten 2011 vid sidan av den
preliminära tekniska planeringen. MKB-programmet var framlagt till påseende i maj
2012. Det egentliga bedömningsarbetet inleddes på våren 2012 och kompletterades
utifrån kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. MKB-beskrivningen som
innehåller resultaten av bedömningsarbetet läggs fram till påseende i februari−mars
2013 i ungefär en månad. Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens
utlåtande på våren 2013.
Delgeneralplanerna som gäller projektet utarbetas samtidigt som MKB-förfarandet pågår. De utredningar som har gjorts under MKB-förfarandet utnyttjas i planläggningsprocessen och man strävar efter att i mån av möjlighet samordna planläggningsprocessen med MKB-förfarandet. En plan för deltagande och bedömning (PDB) gällande
delgeneralplanerna uppgjordes på våren 2012 och lades fram till påseende i oktober
2012. Planutkasten bearbetas bland annat utifrån materialet som erhålls i MKBförfarandet och de färdigställs efter att MKB-beskrivningen är klar. I mån av möjlighet
läggs planutkasten fram till påseende samtidigt som MKB-beskrivningen under vintern
2013. Planförslagen utarbetas utifrån den erhållna responsen, och enligt den preliminära tidsplanen godkänns de på hösten 2013.
Under MKB-förfarandet ordnas möten för uppföljningsgruppen och för allmänheten i
både program- och beskrivningsskedet. På mötena presenteras också planläggningsmaterialet. Planläggningsprocessen leds av kommunen, vars förvaltningsförfarande
och tidsplan påverkar planläggningsberedningen.

18

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

2011
UPPGIFT

9

10

11

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

2012
12

1

2

3

4

5

6

2013
7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

PRELIMINÄR TEKNISK PLANERING
Planering av vindkraftverkens placering
Elplanering
Vägplanering
MKB-PROGRAMSKEDE
Beredning av MKB-programmet
MKB-programmet till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-BESKRIVNINGSSKEDE
Terrängutredningar
Beredning av MKB-beskrivningen
MKB-beskrivningen till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
DELGENERALPLAN
Beredning av PDB
PDB till påseende
Beredning av planutkast
Påseendetid
Myndighetens utlåtande
Beredning av planförslag
Planförslag till påseende
Godkännande av planen
DELTAGANDE
Uppföljningsgrupp
Möten för allmänheten

Bild 2.6. Tidsplan för den tekniska planeringen, MKB-förfarandet och delgeneralplaneringen.
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BESKRIVNING AV PROJEKTET
Vindkraftsparkens placering och markanvändningsbehov
Vindparksprojektet består av två vindparksområden som ligger intill varandra. Planeringsområdet för Lappfjärds vindkraftspark ligger cirka nio kilometer sydost om Kristinestads centrum och dess areal är cirka 49 km2. Största delen av området ligger i
Kristinestad och cirka 0,6 km2 i Storå kommun. Planeringsområdet för Lakiakangas
vindkraftspark ligger cirka en kilometer öster om Lappfjärds vindkraftspark och dess
areal är cirka 45 km2. Lakiakangas vindkraftspark ligger till största delen i Storå, men
cirka 18 km2 ligger i Kristinestad och 0,8 km2 i Bötom kommun.

Bild 3.1. Den planerade vindkraftsparken enligt det mest omfattande alternativet (alternativ 3) i
Lappfjärd och Lakiakangas samt den planerade sträckningen för kraftledningarna. I detta alternativ byggs sammanlagt cirka 100 vindkraftverk.
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Bild 3.2. I projektalternativ 1B byggs 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde.
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Bild 3.3. I projektalternativ 2A byggs 18 kraftverk på Lakiakangas projektområde.
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Bild 3.4. I projektalternativ 2B byggs 56 kraftverk på Lakiakangas projektområde.
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Tekniska förutsättningar för vindkraftsparken
Vindförhållanden
I förutredningar som CPC Finland Ab utförde år 2011 konstaterades områdena i Lappfjärd och Lakiakangas vara potentiella områden för vindkraftsproduktion med tanke på
vindförhållandena. I utredningarna utnyttjades bland annat befintliga vindmätningsuppgifter från Meteorologiska institutet i Finland samt Finlands vindatlas. Finlands vindatlas är en vindkartläggning baserad på datormodellering vars resultat presenteras i
ett webbaserat kartgränssnitt (www.vindatlas.fi).
Enligt vindatlasen är vindens årsmedelhastighet på Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden något över 6 meter per sekund på 100 meters höjd och cirka
7−8 meter per sekund på 150 meters höjd (Vindatlas 2012). Eftersom vindens hastighet ökar ju högre upp man kommer, är det motiverat att bygga så höga vindkraftverk
som möjligt. På bilden nedan (bild 3.2) visas en vindros som beskriver vindriktningarna på 100 meters höjd på planeringsområdet. Enligt vindrosen dominerar sydvästliga
och sydliga vindar.

Bild 3.5. Vindrosen beskriver andelen vindar i olika riktningar på 100 meters höjd i projektområdena (Finlands vindatlas 2012).

För att säkerställa att vindförhållandena är tillräckliga med tanke på vindkraftsproduktionen bör noggranna vindmätningar utföras på området. Hösten 2011 inleddes
vindmätningar med en 120 meter hög mätmast på Lappfjärdsområdet. Vindmätningarna kompletterades på sommaren 2012 med en annan 120 meter hög mätmast på
Lakiakangasområdet. Båda masterna kopplades till samma Sodar-anläggning, som
grundar sig på akustiskt retureko. Det viktigaste målet med mätningarna är att precisera vindförhållandena i området.
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Bild 3.6. Gemensamma vindmätningar på vindparksområdena i Lappfjärd och Lakiakangas inleddes på hösten 2011 med hjälp av en Sodar-anläggning, som grundar sig på akustiskt retureko. (Foto: Hans Vadbäck/FCG).

3.2.2

Jordmån
De jordmånstyper som lämpar sig bäst för anläggningen av vindkraftverken och andra
konstruktioner är hård sand- eller grusjord, morän eller enhetlig berggrund. Inga
undersökningar av jordmånen har ännu gjorts på områdena i Lappfjärd och Lakiakangas. Enligt preliminära kartuppgifter är terrängen på projektområdena huvudsakligen moränartad, och därför kan bärigheten anses vara mycket god. Därmed behövs inga transporter av större jordmassor. Dessutom finns urberg på flera ställen på
projektområdet. Vid planeringen av vindkraftsparken har man strävat efter att undvika myrområden, där markens bärighet är dålig och det förutsätts pålning och/eller
krävande arbeten med transport av jordmassor. Markens lämplighet kommer att säkerställas genom noggrannare platsspecifika undersökningar innan fundamenttypen
slutligen väljs.

3.2.3

Placeringen av vindkraftverken
I den preliminära tekniska planeringen har vindkraftverken placerats med hjälp av en
så kallad uteslutande metod. I metoden utnyttjas tillgängliga uppgifter om projektområdets miljö. Utgångspunkten har varit att utesluta sådana områden som i princip inte
är lämpliga med tanke på miljön och markanvändningen.

3.3
3.3.1

Vindkraftsparkens konstruktioner
Vindkraftverk
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker skulle bestå av sammanlagt cirka
100 vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som ska användas är
cirka 3 MW, och den sammanlagda kapaciteten skulle vara cirka 300 MW. Den tekniska och kommersiella utvecklingen under de kommande åren inverkar på det slutliga
antalet kraftverk och på enhetsstorleken.
Ett vindkraftverk består av ett cirka 140 meter högt torn, ett maskinhus och en trebladig rotor. Rotorbladen är tillverkade i kompositmaterial. Det cylindriska ståltornet
bultas fast i betongfundamentet. Rotorbladets längd är cirka 65 meter och rotorbladens diameter cirka 130 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är strax över 200 meter.
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Bild 3.7. Principskiss av det vindkraftverk som ska bedömas i MKB-förfarandet. Höjden på vindkraftverkets cylindriska ståltorn är 140 meter och rotorbladet är 65 meter. Vindkraftverkets
maximala höjd är således totalt 205 meter.

Bild 3.8. Exempel på vindkraftverk på 3 MW, modell SWT (foto: Hans Vadbäck/FCG).
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Vindkraftverkets maskinhus
I vindkraftverkets maskinhus finns växellåda, generator samt regler- och styrsystem.
Växellådan omformar rotorns låga varvtal (10−40 varv per minut) till en nivå som är
lämplig för generatorn (1 000−1 500 varv per minut). Alternativt kan varvtalen regleras med så kallad direktdriven teknik. Särskilda motorer vrider maskinhuset mot vinden med hjälp av en vindriktningsgivare och en styranordning. Maskinhusets stomme
och hölje tillverkas vanligen av stål eller glasfiber (Vindkraftföreningen 2012).
Olja används för funktionerna i kraftverkets maskinhus, till exempel för att minska
friktionen i växellådan, vrida rotorbladen och för vindkraftverkets skivbromsar. All olja
förvaras i maskinhuset, och beroende på kraftverkstyp finns det cirka 300−1 500 liter
olja. Dessutom behövs kylarvätska för att kyla ner maskineriet, beroende på kraftverkstyp cirka 100–600 liter. Kylarvätskan består av vatten och glykol (förhållande:
50 %/50 %). Dessutom används i viss mån smörjfett i lager och andra glidytor, men
mängden är mycket liten och viskositeten är hög (= hög densitet). Förutom olja, kylarvätska och smörjfett används inga andra kemikalier i kraftverket.

Bild 3.9. Exempel på ett maskinhus, dvs. en nasell, för ett vindkraftverk (turbinmodell: Vestas)
(foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).

Oljeflödet och -trycket samt mängden kylarvätska i maskinhuset övervakas genom ett
automationssystem. Om oljetrycket sjunker eller oljeflödet är under minimivärdena,
försätts kraftverket i larmtillstånd och stänger av sig omedelbart. På detta sätt kan
man kontrollera följderna av ett eventuellt oljeläckage. I larmtillstånd använder kraftverket en bromsmekanism för att stänga av rotorn inklusive vridmekanismerna samt
alla motorer och pumpar i maskinhuset.
Alla data som mäts upp i maskinhuset sänds till vindkraftsparkens kontrollcentral via
ett övervakningssystem (s.k. SCADA) som installerats i kraftverket. Alla mätningar
som görs i kraftverket följs upp genom fjärrövervakning i realtid. På så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Vindkraft-
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verkets maskinhus är dessutom indelat i flera avdelningar med tanke på läckage, så
att eventuella vätskeläckage inte kan spridas i hela maskinhuset. Hela maskinhuset
har designats så att det är tätt, dvs. så att all olja i maskinhuset ska stanna kvar i
maskinhuset vid ett eventuellt läckage.
Oljan i maskinhuset kontrolleras årligen och enligt uppskattning byts den cirka en
gång vart femte år. Oljan transporteras med en lämplig tankbil längs vindkraftsparkens servicevägar. Utrustningen som används vid oljebytet ska vara helt kompatibel
med kraftverkens konstruktioner. Om ett läckage av olja eller kylarvätska sker under
bytet, samlar personalen snabbt in vätskan med hjälp av uppsamlingstråg, så att
vätskan inte kan rinna ut ur maskinhuset. För eventuella avvikande situationer finns
dessutom andra verktyg, till exempel oljebindemedel och trasor.
Oljebytet utförs av en entreprenör som kraftverksleverantören väljer och som har den
utbildning som krävs för arbetet. Entreprenören ska uppfylla kraftverksleverantörens
krav på säkerhet och miljö (HSE) och inneha ett särskilt tillstånd för hantering av farliga ämnen. Kraftverksleverantörens representant kommer att övervaka alla arbetsskeden vid kraftverket. För servicen görs en särskild beredskapsplan för avvikande situationer. Alla skeden inom servicearbetet rapporteras separat och analyseras.
3.3.3

Vindkraftverkens fundament
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån markunderlaget på
varje enskild plats. Det lämpligaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga fundament ska väljas separat för varje vindkraftverk. Enligt utgångsuppgifterna är den
teknik för fundamentbygge som ska tillämpas antingen stålbetongfundament som vilar
på marken, stålbetongfundament med massabyte eller fundament förankrat i berg.
För vindkraftverk som placeras på grundvattenområden har man planerat andra byggtekniker som avviker från dessa.
I projektets planeringsskede genomförs undersökningar av jordmånen genom att
borra testhål i området kring ett eventuellt kraftverk. Mängden betong, grus, stål och
jordmassor som behövs för fundamenten presenteras för varje alternativ i tabell 4.1.

Bild 3.10. Anläggning av ett stålbetongfundament som vilar på marken (foto: Leila Väyrynen/FCG).
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Stålbetongfundament som vilar på marken
Om marken har tillräcklig bärighet, byggs vindkraftverket vilande på marken. Markens
bärighet ska vara sådan att sättning inte uppstår till följd av belastning från vindkraftverket. Bärande markstrukturer är bland annat olika moräner, sandsorter och naturgrus.
Diametern på ett stålbetongfundament som vilar på marken är cirka 25 meter och
höjden cirka 1–2 meter. I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett cirka ett hektar
stort område för att man ska kunna bygga fundamentet och resa vindkraftverket.
Jordmaterialet grävs upp på fundamentplatsen och därefter gjuts stålbetongfundamentet ovanpå ett tunt skikt av grus eller kross. Efter gjutningen täcks fundamentet
med jordmaterial.

Betong

Jordmaterial

Jordmaterial

Bild 3.11. Stålbetongfundament som vilar på marken.

3.3.3.2

Stålbetongfundament med massabyte
Om den ursprungliga marken på området där vindkraftverket ska byggas inte har tillräcklig bärighet, väljs stålbetongfundament med massabyte. Då grävs först de lösa ytjordlagren bort under fundamentet. Bärande och täta markskikt nås vanligen på 1,5–
5 meters djup. Efter grävningen fylls gropen med naturgrus eller kross. Materialet
packas i tunna skikt genom vibrations- eller fallviktspackning. Stålbetongfundamenten
gjuts ovanpå fyllningen.
Fundamenten har samma dimension som fundament som vilar på marken, utan massabyte.

Jordmaterial

Betong

Jordmaterial

Grus eller kross

Bild 3.12. Stålbetongfundament och massabyte.

3.3.3.3

Fundament förankrat i berg
Om det finns kalt berg på området, kan fundamenten förankras direkt i berget. Stålbetongfundament förankrat i berg kan användas i sådana fall där berget syns ovanför
eller ligger nära markytan. Först sprängs ett område för fundamentet i berget och
därefter borras hål för stålankaren.
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Antalet ankaren och deras djup beror på bergets art och vindkraftverkets tyngd. Efter
förankringen gjuts stålbetongfundamentet i den reservering som gjorts i berget.
Vid förankring i berget är stålbetongfundamentets storlek vanligen mindre än vid
andra sätt att bygga ett stålbetongfundament.

Betong

Stålankaren
Bild 3.13. Fundament förankrat i berg.

3.3.4

Vindkraftverkens fundament på grundvattenområde
Enligt den preliminära planen placeras sammanlagt sex kraftverk på grundvattenområde: två på Storåsens grundvattenområde och fyra på Lakiakangas grundvattenområde. Båda områdena har klassificerats som områden som är viktiga för vattenförsörjningen, dvs. områden av klass I. Utgångspunkten för planeringsgruppen som har gjort
planen för placeringen har varit att välja ett sådant byggsätt som garanterar att de
värdefulla grundvattenområdena inte utsätts för betydande permanent skada. För anläggningen på grundvattenområde har man i detta projekt planerat byggsätt som avviker från de traditionella sätten att bygga fundament. De planerade byggsätten har
konstaterats vara genomförbara både tekniskt och ekonomiskt.
I MKB-förfarandet har tre alternativa byggsätt granskats för vindkraftverk som placeras på grundvattenområde. Sätten att bygga fundament som presenteras nedan kan
genomföras med hänsyn till grundvattnets höjdnivå och markens jordlager.

3.3.4.1

Alternativ 1: Fundament helt under grundvattenytan
I alternativ 1 byggs vindkraftverkets fundament helt under grundvattenytan. Kring arbetsområdet placeras stålspontväggar som slås in i berget, i skarven mellan spontväggen och berget gjuts en fotbalk i betong för att skarven ska bli vattentät. Pumpar
håller arbetsområdet torrt. Fundamentet gjuts ovanpå ett skikt av grus och underbetong. På grund av grundvattnets lyftkraft är fundamentet stort. När arbetet är klart
avlägsnas de tillfälliga spontväggarna.

3.3.4.2

Alternativ 2: Fundament delvis under grundvattenytan
I alternativ 2 byggs fundamentet delvis under grundvattenytan. Kring arbetsområdet
placeras brunnar som ska finnas där medan arbetet pågår. I brunnarna installeras
pumpar för att sänka grundvattennivån och schaktet hålls torrt genom pumpning.
Fundamentet gjuts ovanpå ett skikt av grus. På grund av grundvattnets lyftkraft är
fundamentet en aning större än ett normalt fundament. När arbetet är klart avlägsnas
de tillfälliga pumpbrunnarna.

3.3.4.3

Alternativ 3: Fundament helt ovanför grundvattenytan
I alternativ 3 byggs fundamentet helt ovanför grundvattenytan. Ytlagren avlägsnas på
nödvändigt djup och ersätts med väl packad tjälfri krossfyllning. Eftersom fundamentet är högt täcks det med krossfyllning så att bara adapterringen som sticker upp i
mitten av fundamentet syns.
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Bild 3.14. Fundament som byggs helt under grundvattenytan (alternativ 1).

Bild 3.15. Fundament som byggs delvis under grundvattenytan (alternativ 2).

Bild 3.16. Fundament som byggs helt ovanför grundvattenytan (alternativ 3).

Det är också möjligt att bygga fundamentet med hjälp av bergsankaren som installeras genom markskiktet och som används för att ta emot laster som underlaget utsätts
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för. På så sätt är det möjligt att minska fundamentets storlek. Användningen av
bergsankaren förutsätter markundersökningar vid varje fundament och noggranna
uppgifter om bergets kvalitet. I slutändan kommer en del av betongunderlaget att
ligga under grundvattennivån, men detta orsakar ingen fara för grundvattnet.
Tabell 3.1. Byggmängder för vindkraftverksfundamenten på grundvattenområden i olika fundamentalternativ.

Benämning

Enhet
m

Grävning

3

m

Jordfyllning

3

m

Grus eller kross
Armering

ton
3

m

Betonggjutning
Grundvattnet sänks

3.3.5

Alt 1
3

Ja/Nej

Alt 2

Alt 3

5 000

2 000

200

2 000

1 300

600

1 100

100

200

115

100

90

1 000

900

800

Nej

Ja

Nej

Bygg- och servicevägar
För anläggningen av vindkraftverken behövs ett vägnät i gott skick som kan användas
året runt. Vägarna ska vara cirka 5−6 meter breda. Vid dimensioneringen av nya
vägar och anslutningar bör dessutom beaktas att vindkraftverkens rotorblad levereras
till platsen med specialtransporter som är över 50 meter långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar och kurvor. Vägarnas maximala lutning är tio procent och minsta krökningsradie 50–60 meter.
Längs vägarna transporteras byggmaterial och materiel som behövs för resningen av
vindkraftverken. Efter anläggningen används vägnätet för service- och övervakningsåtgärder vid vindkraftverken. Vägarna betjänar också lokala markägare och andra
som rör sig på området.

32

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

Bild 3.17. Servicevägar som ska byggas eller iståndsättas i samband med projektet.

Enligt uppskattning behövs cirka 4 800 kubikmeter grus per kilometer ny väg. Vägens
slitlager ska vara cirka fem centimeter och bärlagret 60 centimeter tjockt. Motsvarande mängd för att iståndsätta befintliga skogsbilvägar är cirka 2 800 kubikmeter per
kilometer väg.
Beroende på vilket alternativ som väljs används sammanlagt cirka 94 000–
320 000 kubikmeter grus för att bygga vindkraftsparkens vägar, under förutsättning
att de nya vägarna är sex meter breda och att de befintliga vägarna breddas från fyra
till sex meter.
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Bild 3.18. Exempel på bygg- och serviceväg för vindkraftsparken. Vägarna används bland annat
för transport av betong och grus samt kraftverkens komponenter. I driftskedet används vägarna
bl.a. för årlig service. Diket för jordkabeln finns på vägens vänstra sida (foto: Hans Vadbäck/FCG).

3.4
3.4.1

Elöverföring
Elöverföring inom vindkraftsparken
Vindkraftverkens generatorspänning är vanligen en kilovolt (kV) eller mindre. Spänningen höjs med en transformator inuti kraftverket till en medelspänningsnivå på cirka
20–45 kV, som används i elöverföringsnätet inom parken. Vindkraftselen överförs med
jordkabel till en elstation som ska byggas inom vindparksområdet. El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ner i ett kabeldike som normalt är 0,5–1 meter djupt.
Kabeldiket är cirka en meter brett. Största delen av kabeldikena placeras i anslutning
till servicevägarna. Om kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen, behövs
en cirka fyra meter bred och trädfri terrängkorridor medan kabeln dras.
Jordkablarna mellan vindkraftverken kopplas samman i små byggnader, parktransformatorstationer, på parkområdet. Parktransformatorstationernas yta är cirka 3–
10 kvadratmeter. Tack vare kopplingsmöjligheterna kan man skapa alternativa elöverföringslinjer inom parken, till exempel i anslutning till service eller vid fel. På så sätt
kan man skapa så små elfria områden som möjligt.
Jordkablarna inom vindkraftsparken kopplas till en 110 kV elstation som byggs på
vindparksområdet. I elstationen finns övervakningsapparatur och utrustning för skydd
av kablar samt en transformator som används för att höja medelspänningen till en
spänning på 110 kV. En höjning av spänningen minskar överföringsförlusten. Elstationens mest synliga komponenter är ett 110 kV ställverk, en transformator och en
skyddsbyggnad. En del av utrustningen som behövs för att skydda och övervaka elnätet skyddas från väder och vind inuti byggnaden. Elstationen inhägnas enligt elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att obehöriga kan komma in på området. Övervakningen av elstationen sker centraliserat från kontrollrummet. Därför kan man
också placera en dataöverföringsmast vid stationen för att tillgodose dataöverföringsbehoven. Dataöverföringen kan också ske med en optisk fiberanslutning.
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Bild 3.19. El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ner i ett kabeldike som är cirka 0,5–
1 meter djupt (foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).

Bild 3.20. Parktransformatorstationerna fungerar som anslutningspunkter för medelspänningskablarna och som skydd för 1/20 kV transformatorerna (foto: Janne Märsylä/FCG).
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Det behövs cirka 0,5 hektar för den elstation som ska placeras på vindparksområdet.
Stationen består av en eller två transformatorer, ställverk, en ändstolpe som behövs
för anslutning av en 110 kilovolts ledning och en byggnad som skydd för den nödvändiga apparaturen. Byggnadens yta är cirka 30–70 kvadratmeter. Vid stationen placeras eventuellt också en cirka 20–30 meter hög mast för datakommunikation. En
110/400 kV elstation behöver betydligt mer utrymme, eftersom komponenterna som
behövs för en högre spänning är större. Även säkerhetsavstånden är större. Det inhägnade området för en 110/400 kV elstation är cirka 2−4 hektar och dessutom bör
man beakta eventuella framtida utvidgningsbehov.

Bild 3.21. De mest synliga komponenterna vid elstationen är en skyddsbyggnad, ställverk, åskledare och ett transformatorrum (foto: VEO Ab).

3.5

Elöverföring utanför vindkraftsparken
En 110 kilovolts (kV) kraftledning ska ansluta vindkraftsparken till en elstation med
namnet Kristinestad som just nu håller på att byggas norr om staden Kristinestad. Enligt den preliminära planen ska kraftledningen helt och hållet dras som en luftledning.
För att ansluta vindkraftsparken till det riksomfattande nätet har man tagit fram olika
alternativ som presenteras separat i kapitel 4. Alternativen är så kallade sträckningsalternativ som beror på i vilken omfattning vindkraftsparken genomförs.
Luftledningen byggs med stagade portalstolpar eller fristående stålstolpar i fackverkskonstruktion i en kraftledningskorridor. De stagade portalstolparna är antingen av trä
eller av förzinkat stål. Stolparna är cirka 18–23 meter höga. På enskilda ställen används eventuellt fristående stolpar i fackverkskonstruktion, till exempel som vinkelstolpar. Stolparna placeras med cirka 200–250 meters mellanrum.
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Ledningsområde
Ledningsområdet består av en ledningsgata och en kantzon på vardera sidan om ledningsgatan. Den projektansvarige löser in en begränsad nyttjanderätt för ledningsområdet av markägarna. Kraftledningsområdet förblir i markägarens ägo, men de inlösta
områdena kan inte användas fritt.
Om en 110 kV luftledning byggs i en ny terrängkorridor röjs en cirka 26–30 meter
bred trädfri ledningsgata för kraftledningen. Dessutom kommer en tio meter bred
kantzon på båda sidor om ledningsgatan. I kantzonen begränsas trädens tillväxt, för
att förhindra att de faller ned på luftledningen.
Man har strävat efter att i mån av möjlighet placera ledningssträckningen i samma terrängkorridor som befintliga kraftledningar. När den nya kraftledningssträckningen placeras intill en befintlig sträckning breddas ledningsområdet från fall till fall med 19–
35 meter. Hur mycket ledningsområdet breddas beror bland annat på den typ av stolpe
som ska användas, de befintliga ledningarna samt på kraftledningar som eventuellt ska
rivas. Den planerade kraftledningssträckningen följer delvis befintliga trädfria avsnitt, till
exempel skogsbilvägar. På så sätt strävar man efter att minska mängden träd som ska
röjas, eftersom kraftledningsgatans kantzon delvis kan placeras på en skogsbilväg med
liten trafikmängd.

Bild 3.22. Ett typtvärsnitt av en 110 kV luftledning, inklusive stagad portalstolpe, ledningsgata,
kantzoner och ledningsområde.

