Dnr EPOELY/64/07.04/2012

Hänvisning: Vindkraftsprojektet i Tjöck

MKB-KUNGÖRELSE
Nykarleby Vindpark Ab har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTMcentralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen (468/1994, ändring 267/1999) om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) för vindkraftsprojektet i Tjöck i Kristinestad. I bedömningsprogrammet framförs en plan om nödvändiga utredningar och om hur bedömningsförfarandet ordnas.
Planeringsområdet ligger i Österbotten, i norra delen av Kristinestad cirka 4–9 kilometer nordost
om Kristinestads centrum. Planeringsområdet gränsar i norr till kommungränsen mellan Kristinestad och Närpes och planeringsområdets areal är cirka 1000 hektar. Riksväg 8 löper genom
planeringsområdet. Enligt planerna består vindkraftsparken av högst 9 vindkraftverk, vars sammanlagda effekt skulle vara högst 45 MW. Utöver vindkraftverken byggs nödvändiga byggnadsoch servicevägar samt monterings- och arbetsområden. Vindkraftverken kopplas till varandra i
första hand med jordkablar som byggs i samband med servicevägarna och ytterligare med en ca
2,5 kilometer lång jordkabel till en transformatorstation som kommer att byggas utanför området.
Transformatorstationen kopplas till Fingrid Abp:s stamnät. Genomföring av projektet fordrar utarbetning av detaljplan för vindkraft.
ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för projektet granskas ett alternativ utöver det s.k. 0alternativet, vilket betyder att vindkraftsparken inte kommer att byggas.
Alternativ 0
I alternativ 0 (ALT 0) byggs ingen landbaserad vindkraftspark i Tjöck. Det här alternativet utgör
jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elmängd ska produceras någon
annanstans och med andra elproduktionsmetoder.
Alternativ 1
På Tjöckområdet i norra delen av Kristinestad byggs en landbaserad vindkraftspark med högst 9
vindkraftverk. Varje vindkraftverk har en nominell effekt på högst 5 MW. De vindkraftverk som ska
bedömas har en navhöjd på högst 140 meter och rotorns diameter är 130 meter.
Elöverföring
I fråga om elöverföringen granskas anslutning av vindkraftsprojektet i Tjöck till Fingrid Abp:s stamnät. Vindkraftverken kopplas samman med 20 kV jordkablar som i första hand dras i anslutning till
servicevägarna. Kablarna dras och kopplas med en cirka 2,5 kilometer lång jordkabel till en transformatorstation (elstation), som ska byggas utanför vindkraftsparkens område i anslutning till
Fingrid Abp:s kraftledningar. Den el som vindkraftverken producerar transformeras där till 110 kV
spänning. Transformatorstationen kopplas till Fingrid Abp:s stamnät.
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BEDÖMNINGSPROGRAMMET ÄR FRAMLAGT TILL PÅSEENDE
Kungörelsen och bedömningsprogrammet är framlagda till påseende under tjänstetid 15.6–
12.8.2015 på de officiella anslagstavlorna i Kristinestad (Rådhuset, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad) och i Närpes stad (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes). Kungörelsen och bedömningsprogrammet läggs även fram för allmänheten i Kristinestads stadsbibliotek (Salutorget 1, 64100 Kristinestad) och i Närpes huvudbibliotek (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes). Kungörelsen och bedömningsprogrammet är även framlagda till påseende på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats på
adress www.miljo.fi/tjockvindkraftMKB.
ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN
Skriftliga åsikter och utlåtanden kan framföras om bedömningsprogrammet senast 12.8.2015 till
adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Utlåtanden och åsikter ombeds även skickas som
word-dokument med hänvisning till diarienummer EPOELY/64/07.04/2012.
MER INFORMATION
Projektet och bedömningsprogrammet:
Den projektansvarige: Nykarleby Vindpark Ab, Randar Tamm, tfn +37250 14425,
randar@nestland.com
MKB-konsulten: Ramboll Finland Oy, Kirsi Lehtinen, tfn 040 722 4104,
kirsi.lehtinen@ramboll.fi.
MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Esa Ojutkangas, tfn 040 189 3010,
esa.ojutkangas@ntm-centralen.fi
KONTAKTMYNDIGHETENS UTLÅTANDE
NTM-centralen som är kontaktmyndighet i projektet ger utlåtande om bedömningsprogrammet.
Utlåtandet läggs fram senast inom en månad från att tiden som har reserverats för att ge utlåtande
och framföra åsikter har gått ut. Utlåtandet läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsprogrammet.
EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN
Om bedömningsprogrammet ordnas ett för alla öppet evenemang torsdagen 25.6.2015 kl. 17.30 i
Tjöck skola (Lindbergsvägen 5). Kaffeservering.
Karleby 15.6.2015
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

