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Förord
Detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan för
hur miljökonsekvensbedömningen för den vindkraftspark som planeras på området Mikonkeidas ska genomföras. MKB-programmet har utarbetats av FCG
Design och planering Ab på uppdrag av UPM-Kymmene Oyj. Till FCG:s arbetsgrupp hör:
Mattias Järvinen, FM planeringschef
Projektledning
Rapportering, bedömning av konsekvenser
Heini Passoja, DI projektchef
Projektkoordinering
Rapportering, bedömning av konsekvenser
Leila Väyrynen, projektchef
Projektets vicechef
Rapportering, bedömning av konsekvenser
Suvi Rinne, FM geografi
Bildmaterial, geografisk information
Markanvändning
Tiina Mäkelä, FM biolog
Fågel- och naturutredningar samt bedömning av konsekvenser
Övrig fauna, vilthushållning
Natura-behovsprövning och övriga skyddsområden
Johanna Närhi, arkitekt
Markanvändning och samhällsstruktur
Taina Ollikainen, FM planeringsgeografi
Sociala konsekvenser, näringar
Riikka Ger, landskapsarkitekt
Landskap och kulturmiljö
Hans Vadbäck, YH miljöingenjör
Buller och skuggor, synlighetsanalys
Janne Märsylä, YH miljöingenjör
Buller och skuggor, synlighetsanalys
Markku Lindroos, YH ingenjör
Trafik
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Sammandrag
Projekt
Den vindkraftspark som planeras på Mikonkeidas-området ligger i södra delen av
Kristinestad och delvis i Storå kommun.
Projektområdet är beläget några kilometer
österom riksväg 8. Avståndet till Kristinestads centrum är cirka 25 km och till
Storå centrum cirka 15 km. Avståndet till
Bottenhavets kust är cirka 13 km. Projektområdet för vindkraftsparken har en areal
på cirka 2 000 hektar och största delen av
projektområdet finns på fastigheten Mikonkeidas. Enligt planerna ska sammanlagt högst 30 vindkraftverk byggas på området.
Vindparksprojektet utgörs av projektområdet och de elöverföringsalternativ som ska
granskas. Elöverföringsalternativen och
kraftledningssträckningarna preciseras när
projektplaneringen och miljökonsekvensbedömningen framskrider.
Markområdena där vindkraftsparken ska
byggas ägs av den projektansvarige och av
enskilda markägare. Projektansvarig är
UPM-Kymmene Abp. Målet är att vindkraftsparken ska vara i drift år 2015.
Projektets bakgrund och mål
Syftet bakom projektet är att för sin del
sträva mot de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal. Finlands mål för vindkraften
är att höja den totala installerade kapaciteten på cirka 250 MW till cirka
2 500 MW senast år 2020.
De planerade vindkraftverkens totala kapacitet skulle vara cirka 70−120 MW. Den
uppskattade årliga nettoelproduktionen i
vindkraftsparken skulle då vara högst cirka
240 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen i cirka 13 000 eluppvärmda småhus.
Alternativ som ska bedömas
De alternativ som ska bedömas är två genomförandealternativ och ett så kallat nollalternativ. Skillnaderna mellan alternativen gäller storleken på vindkraftverken.

Dessutom granskas två olika elöverföringsalternativ.
Alt 0

Vindkraftverk
Inga nya vindkraftverk byggs,
motsvarande energimängd produceras på annat sätt.

Alt 1

Vindkraftverk
Man
bygger
30 vindkraftverk
med en navhöjd på cirka 120 m
och
en
enhetseffekt
på
2,4−4,0 MW.

Alt 2

Vindkraftverk
Man
bygger
30 vindkraftverk
med en navhöjd på cirka 140 m
och
en
enhetseffekt
på
2,4−4,0 MW.

Alt A

Elöverföring
Vindkraftsparken
ansluts
till
Fingrid Oyj:s befintliga elnät vid
en ny elstation som byggs i den
norra delen av projektområdet.

Alt B

Elöverföring
Vindkraftsparken ansluts till elnätet via en ny luftledning som
byggs från projektområdet till
Fingrid Oyj:s elstation i Kristinestad.

Beskrivning av projektområdet och
dess omgivning
Allmän beskrivning
Projektområdets norra del ligger i Storå
kommun i Södra Österbotten och den
södra delen i Kristinestad i Österbotten.
Avståndet till Bottniska vikens kust är cirka
13 km. Västerom projektområdet finns
riksväg 8.
Markanvändning
Projektområdet används främst för skogsbruk. Det finns inga betydande åkerområ-
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den eller andra jordbruksområden i projektområdet. I den sydvästra delen av
projektområdet finns Stormossen som är
cirka 23 hektar stor. Vindkraftverken planeras på skogsområde. På området finns ett
nätverk av skogsbilvägar, som kan utnyttjas vid byggandet och underhållet av vindkraftsparken.
Planläggning
Södra Österbottens landskapsplan gäller
på den norra delen av projektområdet som
ligger i Storå kommun. Enligt landskapsplanen gränsar projektområdet i nordost
till en 220 kV kraftledning, en reservering
för en 400 kV kraftledning och en torvtäkt.
Andra begränsningar i markanvändningen
på projektområdet finns inte i Södra Österbottens landskapsplan.
På resten av projektområdet gäller Österbottens landskapsplan. Den enda beteckningen som gäller projektområdet i Österbottens landskapsplan är ett bergtäktsområde på Stormossbergen mitt i den södra
delen av projektområdet. På bergtäktsområdet gäller en bygginskränkning enligt
33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Väster om den norra delen av projektområdet och sjön Tönijärvi har ett rekreationsobjekt och en turistattraktion angetts,
Soldattorpet.
En stor del av södra delen av Mikonkeidas
vindkraftspark
ligger
inom
området
Ömossa-Norrviken, som enligt förslaget till
etapplandskapsplan 2 för Österbotten lämpar sig för vindkraftsproduktion.
Inga generalplaner gäller på projektområdet. I Kristinestad har en strandgeneralplan uppgjorts som omfattar Lilla Sandjärv
och Stora Sandjärv.
Väster om Mikonkeidas vindkraftspark planeras två vindparksprojekt som förutsätter
planläggning. Båda planområdena gränsar
till Mikonkeidas projektområde. Delgeneralplanen för Uttermossa vindkraftspark är
i utkastskedet och delgeneralplanen för
Ömossa vindkraftspark godkändes av
stadsfullmäktige i Kristinestad på hösten
2012.
En förutsättning för att bygglov ska kunna
beviljas för Mikonkeidas vindkraftspark är,

förutom MKB-förfarandet, att en delgeneralplan i enlighet med markanvändningsoch bygglagen uppgörs. Planläggningen
genomförs vid sidan av projektets MKBförfarande.
Landskap och kulturhistorisk miljö
I indelningen i landskapsprovinser hör Mikonkeidas-området till Österbotten och
närmare bestämt till regionen Södra Österbottens odlingsslätter.
Det närmaste nationellt värdefulla landskapsområdet, Härkmeri, ligger cirka tolv
kilometer nordväst om projektområdet. De
närmaste byggda kulturmiljöerna av riksintresse ligger cirka 13 km från de närmaste
vindkraftverken på projektområdet. Dessa
är bl.a. Bosättningen i Storå ådal och
Storås
kyrkolandskap
(Isojokilaakson
kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema)
samt Sideby och fiskhamnen Kilen.
De närmaste kända fornlämningarna finns
cirka tre kilometer från projektområdet.
Jordmån, berggrund och topografi
Projektet ligger på Södra Österbottens
kustområde, där landhöjningarna till följd
av sättningar under den föregående istiden
fortfarande pågår. Jordmånen på projektområdet är huvudsakligen blandad morän
och berg. Torv förekommer i försumpade
sänkor.
Berggrunden i de nordligaste delarna av
projektområdet består av granit och granodiorit. Söder om Korpelankylä ändras
berggrunden till tonalit. Berggrunden i den
sydligare delen av projektområdet består i
väster av glimmergnejs och i öster huvudsakligen av intermediära metavulkaniter
och tonalit.
På projektområdet varierar markytans nivå
mellan +52 och +83 m ö.h.
Yt- och grundvatten
Mikonkeidas projektområde ligger i huvudsak på huvudavrinningsområdet för Bottenhavets kustområde. På projektområdet
finns inga betydande ytvattensamlingar
och man känner inte till några källor,
bäckar eller rännilar i naturtillstånd. I när-
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heten av projektområdet ligger några
mindre sjöar, såsom Lilla Sandjärv, Stora
Sandjärv och Tönijärvi.
De närmaste grundvattenområdena som är
viktiga för vattenförsörjningen är Kärjenkoski A och B cirka en kilometer öster
om projektområdet och Kallträskinkangas
cirka två kilometer sydväst om projektområdet.
Vegetation
Enligt indelningen i skogsvegetationszoner
ligger Mikonkeidas projektområde på gränsen mellan den sydboreala zonen på Österbottens kustland och den mellanboreala
zonen i Österbotten.
Vegetationen i den södra delen av projektområdet karaktäriseras av Stormossen,
som är en stor högmosse västerut på projektområdet. På skogsbruksområdena som
omger Stormossen förekommer omväxlande torr och frisk moskog samt dikade
torvmoar som domineras av tall. På frodigare platser är gran det dominerande
trädslaget. Trädbeståndet är ungt eller
äldre och ställvis har även tämligen omfattande slutavverkningar gjorts. Längs de
muddrade bäckfårorna finns också blandskog och mer lövträdsdominerade områden. På hällmarkerna är trädbeståndet
lågvuxet och växttäcket består i huvudsak
av lavar. På den lösa jorden på hällmarkerna växer förutom lavar också mossor,
risväxter, örter och gräs.
I projektområdets norra del dominerar torr
och frisk moskog samt dikade torvmoar.
Det dominerande trädslaget är tall, trädbeståndet har i huvudsak gallrats och är
tämligen ungt. I mitten av området finns
en öppen högmosse, Etelämäenkeidas,
vars mittersta delar är odikade och befinner sig nära nog i naturtillstånd. I den
sydvästra delen av projektområdet finns
ett stort hällmarksområde, vars trädbestånd har avverkats. På den södra delen
av hällmarksområdet finns också en
mindre myrtjärn, vars kant följer kanten
av ett fattigkärr.
Fågelbestånd och övrig fauna
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet representerar arter som är mycket vanliga och förekommer i rikligt antal i

Finland. Av de skyddsvärda arterna är det
säkert eller sannolikt att följande arter
som fått skyddsstatus häckar på projektområdet: bivråk, ormvråk, orre, tjäder,
göktyta, drillsnäppa, sångsvan, storlom,
järpe, trana, törnskata, grönbena, slaguggla, nattskärra, spillkråka, gråspett,
trädlärka och mindre flugsnappare. Regionalt hotade häckande arter är tjäder,
bergfink och grönbena. Av ovan nämnda
fågelarter är antalet fåglar som häckar på
området mycket få, med undantag av orre
och tjäder, vars stammar bedöms vara
tämligen starka på området.
Man känner inte till några havsörnsbon i
närheten av den planerade vindkraftsparken. Däremot känner man till ett fiskgjusbo på projektområdet och dessutom
finns det tre andra fiskgjusbon i närheten,
cirka 1−3 kilometer från projektområdet.
Huvuddelen av fåglarnas vår- och höstflyttning går väster om projektområdet. En
del år kan framför allt tranornas huvudflyttrutt åtminstone delvis också gå över
projektområdet, beroende på de dominerande vindarna. På projektområdet eller i
dess omedelbara närhet finns det så vitt
man vet inga betydande rastplatser för
stora flyttfåglar.
Däggdjursarterna som påträffas på projektområdet kan antas representera arter
som är typiska för barrskogszonen i regionen. Inga hotade däggdjursarter observerades i fältutredningarna på området.
Livsmiljöer för flygekorre har konstaterats i
den norra delen av projektområdet på
2000-talet.
Skyddsområden och värdefulla arter
På projektområdet och i dess omedelbara
närhet finns inga objekt som hör till Natura
2000-nätverket. Det närmaste Naturaområdet är Hanhikeidas, som ligger cirka fyra
kilometer nordost om projektområdet.
Inom en radie på tio kilometer från projektområdet finns inga fågelområden som
har definierats som nationellt eller internationellt värdefulla. Det närmaste naturskyddsområdet, myrskyddsområdet Haapakeidas, ligger strax under fem kilometer
öster om projektområdet.
Man känner inte till några sådana växtarter
på projektområdet som är fridlysta, hotade

viii (99)

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Juni 2013

eller nära hotade eller som finns upptagna
i habitatdirektivet.
Bebyggelse, befolkning och näringar
På området för Mikonkeidas vindkraftspark
finns inga fasta bostäder eller semesterbostäder. De närmaste fasta bostäderna ligger på cirka en kilometers avstånd från de
närmaste vindkraftverken, med undantag
för en bostad som ligger cirka 700 m från
ett kraftverk. Semesterbostäderna ligger
på över 700 meters avstånd från de planerade kraftverksplatserna.
Trafik
Projektområdet ligger öster om riksväg 8
(Björneborgsvägen). Enligt planerna ska
infarten till vindkraftsparkens södra del ske
från riksväg 8 via Riskula längs en befintlig
skogsbilväg som ska förstärkas och som
finns söder om Stormossen. Infarten till de
vindkraftsplatser som finns norr och söder
om Tönijärvi i projektområdets norra del
har planerats ske österifrån från Vesijärventie längs befintliga skogsbilvägar.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
Miljökonsekvenserna som ska utredas för
den planerade vindkraftsparken är:













Konsekvenser av buller och blinkande
skuggor
Konsekvenser för luftkvaliteten och
klimatet
Konsekvenser för jordmånen, yt- och
grundvattnet
Konsekvenser för den naturliga miljön
Konsekvenser för det häckande fågelbeståndet och flyttfågelbeståndet
Konsekvenser för närliggande Naturaområden och andra naturskyddsområden
Konsekvenser för markanvändningen
Konsekvenser för landskapet och betydelsefulla landskapsområden
Konsekvenser för fornlämningar och
områdets kulturhistoria
Konsekvenser för människornas hälsa,
levnadsförhållanden och trivsel
Samverkan med andra projekt

Projektets konsekvenser bedöms för dess
hela livscykel, dvs. för en tidsperiod på
cirka 25 år. Konsekvenserna indelas i konsekvenser under byggandet och konsekvenser under driften. Dessutom beaktas
konsekvenserna vid nedläggningen av
vindkraftsparken.
Miljökonsekvenserna bedöms som expertarbete utifrån befintlig information och nya
utredningar. I anslutning till projektet används olika och ändamålsenligt inriktade
utredningsoch
bedömningsmetoder,
såsom fältinventeringar, brevenkäter, olika
metoder för framtagning av modeller och
visualiserande bilder.
Plan för deltagande och informering
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de parter delta vars förhållanden eller intressen, såsom boende, arbete, rörlighet, fritidssysselsättningar eller
andra levnadsförhållanden, kan påverkas
av projektet. Medan bedömningsprogrammet är anhängigt kan medborgarna framföra sina åsikter om behoven av att utreda
projektets konsekvenser och om huruvida
de planer som presenteras i MKBprogrammet är tillräckliga. Medborgarna
kan också senare i MKB - beskrivningsskedet framföra sina åsikter om huruvida utredningarna och bedömningarna av konsekvenserna är tillräckligt omfattande.
För MKB-förfarandet har en uppföljningsgrupp tillsatts. I den finns representanter
för kommunerna och myndigheterna på
projektets verkningsområde samt representanter för lokala organisationer och
föreningar.
Under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ordnas möten för allmänheten i
både
MKB-programskedet
och
MKBbeskrivningsskedet. Under mötena för allmänheten kan alla som vill framföra sina
åsikter om projektet och om utredningarnas tillräcklighet, erhålla ytterligare information
om
projektet
och
MKBförfarandet samt diskutera med den projektansvarige, MKB-konsulten och myndigheterna. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) i Södra Österbotten
informerar om mötena bl.a. genom kungörelser i tidningar och på webbplatsen.
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Genom pressmeddelanden och konferenser
vill man få in nyheter om projektet också i
lokala tidningar och andra medier.
Om de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende meddelas
i samband med kungörelsen om MKBprogrammet. Elektroniska versioner av
rapporterna som kan laddas ned finns
framlagda på webbplatserna för UPM och
ELY-centralen i Södra Österbotten.

Uppgörandet av MKB-programmet inleddes
i början av 2013. De utredningar som ska
göras för miljökonsekvensbedömningen
gjordes delvis under fältsäsongen 2012
och ytterligare utredningar görs på sommaren 2013.
Avsikten är att lämna in MKB - beskrivningen
till
kontaktmyndigheten
ELYcentralen i Södra Österbotten i början av
2014. Projektets MKB-förfarande avslutas
när kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande
om MKB-beskrivningen. Enligt tidsplanen
kan ett utlåtande väntas på våren 2014.

Tidsplan
Projektets miljökonsekvensbedömning inleds officiellt när MKB-programmet inlämnas till kontaktmyndigheten ELY-centralen
i Södra Österbotten på senvåren 2013.
2012
UPPGIFT
MKB-PROGRAMSKEDE
Beredning av MKB-programmet
MKB-programmet till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-BESKRIVNINGSSKEDE
Fältutredningar (vid behov)
Beredning av MKB-beskrivningen
MKB-beskrivningen till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
DELTAGANDE
Uppföljningsgrupp
Möten för allmänheten
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1

INLEDNING
UPM-Kymmene Oyj planerar en vindkraftspark i Kristinestad i Österbotten och
Storå kommun i Södra Österbotten. Vindkraftsparken skulle till stor del placeras
på en fastighet som ägs av UPM, fastigheten Mikonkeidas. På projektområdet
ska man enligt planerna bygga sammanlagt högst 30 vindkraftverk med en total
kapacitet på cirka 70−120 MW, beroende på vilken kraftverkstyp som väljs.
Vindkraftsparkens projektområde har en areal på cirka 2 000 hektar och det ligger cirka 25 km söderut från Kristinestads centrum och cirka 15 km västerut
från Storå centrum. Avståndet till Bottenhavets kust är cirka 13 km.
Vindkraftsparken består av vindkraftverk inklusive fundament, jordkablar som
förbinder kraftverken med varandra, elstationer, ställverk och luftledningar som
behövs för anslutning till elnätet samt vägar mellan vindkraftverken.

Bild 1.1.

Placeringen av den planerade vindkraftsparken (avgränsad med rött).

På sommaren 2012 gjordes utredningar av det häckande fågelbeståndet, fladdermöss, flygekorrar, vegetation och biotoper på området för Mikonkeidas vindkraftspark. Dessutom observerades fåglarnas vår- och höstflyttning år 2012. De
gjorda utredningarna utnyttjas vid beskrivningen av nuläget på projektområdet i
detta MKB-program samt vid miljökonsekvensbedömningen i MKB- beskrivningsskedet.
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2

FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Syftet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen,
468/1994) är att främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande samt att öka medborgarnas tillgång
till information och deras möjligheter till medbestämmande.
MKB är inget tillståndsförfarande och inga beslut fattas utifrån MKB. Syftet med
MKB-processen är att generera ytterligare information till medborgarna om det
planerade projektet, till den projektansvarige för att denne ska kunna välja det
lämpligaste alternativet med tanke på miljön och till myndigheten för att denna
ska kunna utvärdera om projektet uppfyller förutsättningarna för att bevilja tillstånd och med vilka villkor tillståndet kan beviljas.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) börjar då den
projektansvarige lämnar in MKB-programmet till kontaktmyndigheten. MKBprogrammet är en plan för hur den projektansvarige tänker genomföra den
egentliga bedömningen av miljökonsekvenserna.

2.1

Tillämpande av MKB-förfarande på projektet
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) 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 MKB-förordningen lagt till vindkraftsparker med minst tio kraftverk
eller en total kapacitet på minst 30 MW.
UPM:s vindparksprojekt i Mikonkeidas består av högst 30 vindkraftverk, och
därför är det i enlighet med MKB-projektförteckningen.

2.2

Bedömningsförfarandets innehåll

2.2.1 Bedömningsprogram
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är en process som består av två
skeden, bedömningsprogramskedet och konsekvensbeskrivningsskedet. I båda
skedena kan de berörda parterna lägga fram åsikter om projektet, och kontaktmyndigheten kan begära utlåtanden från aktörer som myndigheten anser vara
centrala. Bedömningsprogrammet är en utredning av projektområdets nuvarande tillstånd och en plan (ett arbetsprogram) över vilka konsekvenser som utreds och på vilket sätt utredningarna görs.
Kontaktmyndigheten ordnar det offentliga framläggandet av bedömningsprogrammet. Om bedömningsprogrammets anhängighet tillkännages på kommunernas anslagstavlor och i den tidning som har allmän spridning i verkningsområdet. De som kan ta ställning till programmet är enskilda kommuninvånare,
vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet, samt sammanslutningar och stiftelser, vars verksamhetsområde kan beröras av projektets konsekvenser. Dessutom ges kommunerna och andra centrala myndigheter inom det
område som påverkas av projektet möjlighet att avge utlåtande om bedömningsprogrammet. Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om bedömningsprogrammet utifrån de erhållna utlåtandena och anmärkningarna.
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I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:
1. uppgifter om projektet, dess syfte, planeringsskeden, lokalisering, markanvändningsbehov
och projektets anknytning till andra projekt samt om den projektansvarige,
2. alternativ till projektet, även alternativet att avstå från projektet,
3. uppgifter om de planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som genomförandet
av projektet förutsätter,
4. en beskrivning av miljön, information om utredningar som gjorts eller planeras i fråga om
miljökonsekvenserna, uppgifter om de metoder som används vid anskaffning och utvärdering av materialet och uppgifter om antaganden i fråga om metoderna,
5. ett förslag till begränsning av det verkningsområde som ska studeras,
6. en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i det, samt
7. en uppskattning av tidtabellen för planering och genomförande av projektet och den tidpunkt då utredningarna och konsekvensbeskrivningen ska vara färdiga.

2.2.2 Konsekvensbeskrivning
I det andra skedet av bedömningsförfarandet görs en miljökonsekvensbeskrivning, där resultaten av den utförda miljökonsekvensbedömningen presenteras.
Bedömningen har gjorts utifrån planen i MKB-programmet och kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. I MKB-beskrivningen presenteras de
preciserade uppgifterna om projektet och en enhetlig bedömning av projektets
miljökonsekvenser. MKB-beskrivningen ska innehålla:
1.

preciseringar av uppgifterna i programmet för miljökonsekvensbedömning,

2.

en utredning om förhållandet mellan projektet och dess alternativ till markanvändningsplanerna och för projektet väsentliga planer och program i fråga om användning av naturresurser och miljöskydd,

3.

projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar, en beskrivning av verksamheten
omfattande exempelvis produkter, produktionsmängder, råvaror, trafik, material och en
uppskattning av arten och mängden av avfall och utsläpp med beaktande av projektets
planerings-, byggnads- och användningsskeden inklusive en eventuell avveckling av projektet,

4.

det centrala material som har använts vid bedömningen,

5.

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

6.

en utredning om projektets och alternativens genomförbarhet,

7.

ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser,

8.

en jämförelse av projektalternativen,

Kontaktmyndigheten
lägger fram konsekvensbeskrivningen till allmänt påseende
9. ett förslag till uppföljningsprogram,
när den projektansvarige överlämnar den till kontaktmyndigheten. De berörda
10. en utredning
om bedömningsförfarandets
olika faser, inklusive förfarandena
deltaparterna
kan framföra
sina åsikter om konsekvensbeskrivningen
och om för
utredgande,
ningarnas tillräcklighet under framläggningen. Kontaktmyndigheten ber också om
utlåtanden
om MKB-beskrivningen
av utvalda
aktörer.
11. en utredning
om hur kontaktmyndighetens
utlåtande
omKontaktmyndigheten
bedömningsprogrammetger
har
beaktats,
samt om MKB-förfarandet utifrån de erhållna åsikterna, utlåtandena
ett eget
utlåtande
och
ståndpunkterna.
12.de
ettegna
lättfattligt
och åskådligt sammandrag av uppgifterna i punkterna 1–11.
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2.2.3 Avslutande av bedömningsförfarandet
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning avslutas när kontaktmyndigheten
sänder sitt utlåtande om MKB-beskrivningen till den projektansvarige senast två
månader efter att framläggningen har avslutats. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den fogas till de tillståndsansökningar och planer som projektet förutsätter. I beslutet om tillstånd ska tillståndsmyndigheten
redogöra för hur MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om
den har beaktats när tillståndsbeslutet fattades.

Bild 2.1.

2.3

MKB-förfarandet är en process som består av två skeden. I det första
skedet görs ett arbetsprogram för de utredningar som ska göras (MKBprogram). I det andra skedet görs den egentliga miljökonsekvensbedömningen (MKB-beskrivning).

Bedömningsförfarandets parter

2.3.1 Projektansvarig
UPM är föregångare inom den nya skogsindustrin. Bolaget förenar bio- och
skogsindustrin och skapar mervärde av förnybara och återvinningsbara råmaterial. Bolagets verksamhet är uppdelad i tre huvudområden: Energi och
massa, Papper samt Tekniska material. UPM sysselsätter cirka 22 000 personer
och har produktionsanläggningar i 17 länder. Den årliga omsättningen överstiger tio miljarder euro. UPM-aktien är noterad på Helsingforsbörsen.
UPM Energi har som mål att växa på marknaden för lågemissionsenergi. En stabil grund för tillväxten är UPM:s goda marknadskännedom och kompetens när
det gäller mångsidig produktion av förnybar energi. UPM är verksamt på de nordiska och centraleuropeiska energimarknaderna. Bolaget sysselsätter cirka
70 experter inom energisektorn. UPM:s mångsidiga och kostnadseffektiva elproduktion består av vattenkraft, kärnkraft, kondenskraft, vindkraft samt kombinerad värme och el från skogsbiomassa.
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UPM utvärderar om de markområden som bolaget äger i Finland är lämpliga för
produktion av vindkraft. Potentiella markområden utvecklas i syfte att göra dem
lämpliga för vindkraftsproduktion. Detta sker genom utredningar och bedömningar samt genom att skaffa nödvändiga tillstånd. UPM äger cirka
850 000 hektar skogsbruksmark i Finland.
UPM har grundat ett gemensamt utvecklingsbolag för vindkraft tillsammans med
Element Power. Element Power är ett brittiskt företag som grundades år 2008 i
syfte att utveckla, finansiera, bygga och driva solkraftsprojekt och vindkraftsprojekt på land. Bolaget planerar just nu projekt med en kapacitet som motsvarar över 9 000 MW och driver projekt på 71 MW både ensamt och tillsammans
med samarbetspartner.
2.3.2 Kontaktmyndighet
Kontaktmyndighet för projektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten. Det är kontaktmyndighetens uppgift att se till att förfarandet vid
bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet med MKB-lagen
och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter tillkännagivanden och kungörelser i enlighet med 8 a och 11 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in utlåtanden och
åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och ger
utlåtanden om dessa. Dessutom ser kontaktmyndigheten tillsammans med
andra myndigheter och den projektansvarige vid behov till att uppföljning av
projektets miljökonsekvenser ordnas.
2.3.3 MKB-konsult
Projektets MKB-konsult är FCG Design och planering Ab. MKB-konsulten är en
extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av den projektansvarige bedömer projektets miljökonsekvenser. Gruppen består bl.a. av experter
inom markanvändning, naturvetenskaper och teknikbranschen.
2.3.4 Växelverkan, information och deltagande
En uppföljningsgrupp har tillsatts för att stödja bedömningsarbetet och planläggningen. Syftet med gruppen är att främja deltagandet och att effektivisera
informationsflödet och -utbytet mellan den projektansvarige, myndigheterna och
olika intressentgrupper. Till uppföljningsgruppen har man förutom myndigheter
även inbjudit aktörer vars förhållanden och intressen, såsom boende, arbete,
rörlighet, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden, kan påverkas
av projektet. Uppföljningsgruppen fattar inga beslut om projektet, men MKBkonsulten beaktar åsikterna hos dem som deltar i uppföljningsgruppens arbete
vid utarbetandet av bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.
Kontaktmyndigheten fungerar som expert i uppföljningsgruppen. I bedömningsprogramskedet inbjöds aktörerna i tabell 2.1 nedan till uppföljningsgruppen.
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Tabell 2.1.

Aktörer som inbjudits till uppföljningsgruppen.

Aktör

Kontaktperson

ELY-centralen i Södra Österbotten

Niina Pirttiniemi

Södra Österbottens förbund

Katriina Peltonen

Fingrid Oyj

Aki Laurila

Storå kommun

Valter Enqvist

Isojoen-Karijoen Riistanhoitoyhdistys

Tuula Saunaluoma

Kallträskin Nuorisoseura

Hannu Kangasniemi

Kristinestad/Markanvändning

Joakim Ingves

Kristinestad/Miljö

Sonja Grönholm

Kärjenkosken Kyläseura

Marko Myllyvainio

Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening

Jarl Bergkulla

Ömossa jaktförening

Niina Yli-Keituri

Ömossa Svenska Ungdomsförening

Ann-Sofi Hansas

MTK Etelä-Pohjanmaa

Markus Nissinen

Österbottens förbund

Jan Wikström

Österbottens naturskyddsdistrikt

Teemu Tuovinen

Österbottens museum

Pentti Risla

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Bo Storsjö

Suupohjan lintutieteellinen yhdistys

Jussi Kentta

Suupohjan ympäristöseura

Teemu Tuovinen

Sydbottens Natur och Miljö

Carl-Anders Lundberg

Uttermossa Jaktförening

Roy Aittamäki

Uttermossa ungdomsförening

Johan Aittamäki

Isojoen Vesijärven kyläseura

Hannu Hautaviita

Vesijärven Metsästysseura

Jarmo Huhtala

Österbottens svenska producentförbund

Tomas Långgård

Uppföljningsgruppen sammanträdde första gången den 17 april 2013 i Uttermossa ungdomslokal för att behandla bedömningsprogrammet. På mötet behandlades bl.a. projektets bakgrund och mål, MKB- och planläggningsförfarandet och utkastet till MKB-programmet. Dessutom förde man en öppen diskussion om projektområdets karaktärsdrag och om sådant som deltagarna ansåg
borde prioriteras särskilt. I mötet deltog sammanlagt 15 personer.
MKB-förfarandet är en öppen process och i den kan, förutom ovan nämnda parter, alla de parter delta vars förhållanden eller intressen, såsom boende,
arbete, rörlighet, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden, kan påverkas av projektet. Medan bedömningsprogrammet är anhängigt kan medborgarna framföra sina åsikter om behovet av att utreda projektets
konsekvenser och om huruvida de planer som presenteras i MKB-programmet är
tillräckliga. Senare medan konsekvensbeskrivningen är anhängig kan medborgarna framföra sina åsikter om innehållet i den, till exempel om huruvida de
gjorda utredningarna är tillräckliga. I MKB-beskrivningen redogörs för deltagandet i MKB-förfarandet och hur åsikterna och ställningstagandena som erhållits
under deltagandet har beaktats i de gjorda utredningarna.
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Bild 2.2.

Aktörer som deltar i MKB-förfarandet.

Under MKB-förfarandet ordnas två informations- och diskussionsmöten för allmänheten, det ena då MKB-programmet är klart och det andra då MKBbeskrivningen är klar. Under mötena kan allmänheten framföra sina åsikter om
miljökonsekvensbedömningsprojektet och om utredningarnas tillräcklighet, erhålla information om projektet och MKB-förfarandet samt diskutera med den
projektansvarige, MKB-konsulten och myndigheterna. Om mötena informeras
bl.a. genom ELY-centralens kungörelser i tidningar och på webbplatsen.
UPM-Kymmene Oyj ordnade ett möte som inte hörde till MKB-förfarandet i
Uttermossa ungdomslokal den 2 april 2013. Om mötet, som var öppet för alla,
informerades i de lokala tidningarna. De som deltog i mötet kunde diskutera
med projektets MKB- och planläggningskonsulter samt med representanter för
UPM.
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Bild 2.3.

UPM-Kymmene Oyj ordnade ett informationsmöte den 2 april 2013 enligt
den så kallade ”öppet hus”-principen. Allmänheten gavs möjlighet att ta
reda på mer om preliminära utredningar och planer för projektet. Till höger på bilden ger Leif Norrgård från UPM information till lokala invånare.
(Foto: Mattias Järvinen/FCG)

Om de platser där MKB-programmet och -beskrivningen finns till påseende
meddelas i samband med kungörelsen om MKB-programmet. Elektroniska versioner av rapporterna finns tillgängliga på och kan nedladdas från ELY-centralens
webbplats. ELY-centralen meddelar om hur MKB-förfarandet framskrider på
www.ely-centralen.fi > ELY-centralerna > Södra Österbotten > Miljövård > Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB > Aktuella MKB-projekt.
2.3.5 Samordning av MKB-förfarandet och uppgörandet av en delgeneralplan
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Mikonkeidas vindkraftspark är, förutom MKB-förfarandet, att en delgeneralplan i enlighet med
markanvändnings- och bygglagen uppgörs. Det finns ingen plan som möjliggör
byggandet av en vindkraftspark på projektområdet och därför måste en sådan
uppgöras innan ansökan om bygglov kan inlämnas. UPM har fört förhandlingar
om planläggning av området med planläggarna i Kristinestad och Storå.
Enligt 5 § i MKB-lagen ska kontaktmyndigheten, den kommun eller det förbund
på landskapsnivå som utarbetar planen och den projektansvarige ha ett tillräckligt samarbete för att kunna samordna bedömningsförfarandet med planläggningen. Eftersom projektets MKB- och planläggningsprocesser genomförs samtidigt, kan de samordnas. I praktiken samordnas MKB-förfarandet och planläggningen så att utredningsarbetena kombineras. I utredningarna som görs för mil-
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jökonsekvensbedömningen beaktas utredningsbehov i delgeneralplaneringen,
och således kan delgeneralplanen utarbetas utifrån utredningsmaterialet i MKBförfarandet.
MKB- och planläggningsprocesserna genomförs etappvis, vilket innebär att planläggningens centrala skeden schemaläggs så att de slutar kort efter varje rapporteringsskede inom MKB-förfarandet. Detta gör det möjligt att i planläggningen effektivt beakta centrala frågor som kommit fram i MKB-förfarandet.
Informationsmötena i anslutning till MKB- och planläggningsprocesserna ska
dessutom kombineras, så att de som är intresserade av projektet kan få information om hur projektet, MKB-förfarandet och planläggningen framskrider på informationsmötet samt om hur de utredningar som har gjorts i anslutning till
MKB-förfarandet beaktas i projektplaneringen och planläggningen. Under planläggningen förs dessutom förhandlingar med myndigheterna i Kristinestad och
Storå.
Trots att det är möjligt att genomföra MKB- och planläggningsprocesserna delvis
samtidigt och att utnyttja samma faktaunderlag i de båda processerna, är de
ändå självständiga processer som styrs av olika lagar.

Bild 2.4..

Samordning av MKB-förfarandet och planläggningen.

2.3.6 Tidsplan för MKB-förfarandet
MKB-förfarandet inleds när programmet för miljökonsekvensbedömning lämnas
till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten på senvåren 2013.
Kontaktmyndigheten lägger fram MKB-programmet till påseende under
30 dagar. Det egentliga bedömningsarbetet inleds samtidigt och kompletteras
utifrån
kontaktmyndighetens
utlåtande
om
MKB-programmet.
MKBbeskrivningen som innehåller resultaten av bedömningsarbetet lämnas till kontaktmyndigheten och läggs fram till påseende i två månader i slutet av 2013.
Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande på våren
2014.
Tidsplanen för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning visas i tabell 2.2.
Tidsplanen påverkas bl.a. av påseende- och utlåtandetiderna i program- och beskrivningsskedet.
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Tabell 2.2.

Målinriktad tidsplan för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
2012

UPPGIFT
PRELIMINÄR TEKNISK PLANERING
Preliminär teknisk planering
Generell planering
MKB-PROGRAMSKEDE
Beredning av MKB-programmet
MKB-programmet till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-BESKRIVNINGSSKEDE
Fältutredningar (vid behov)
Beredning av MKB-beskrivningen
MKB-beskrivningen till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
DELGENERALPLAN
Beredning av PDB
PDB till påseende
Beredning av planutkast
Utkastet till påseende
Beredning av planförslag
Planförslaget till påseende
Godkännande av planen
DELTAGANDE
Uppföljningsgrupp
Möten för allmänheten

11

2013
12

1

2

3

4

5

6

2014
7

8

9

10

11

12

1

2

2015
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2
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3
3.1

MIKONKEIDAS VINDKRAFTSPROJEKT
Projektets bakgrund, syfte och mål

3.1.1 Mål för utnyttjande av förnybara energiformer
Bakgrunden till projektet är den projektansvariges målsättning att för sin del
sträva mot de klimatpolitiska mål som Finland har förbundit sig till genom internationella avtal.
3.1.2 Internationella mål
Grunden till den internationella och den från den härledda nationella klimatpolitiken är FN:s klimatkonvention som ingicks år 1992. Målet med klimatkonventionen är att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som
förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.
Begränsningen av industriländernas växthusgasutsläpp preciserades ytterligare i
det s.k. 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.
3.1.3 Finlands målsättningar
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. I den föreslogs att man ska utnyttja bl.a. vindkraft
för att minska växthusgasutsläppen och öka energisjälvförsörjningen. 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. Strategin visar tydligt att
målen för minskning av utsläppen, främjande av förnybar energi och effektivisering av användningen av energi som EU föreslagit för Finlands del inte kan uppfyllas utan omfattande nya klimat- och energipolitiska åtgärder.
Finlands målsättning är att producera cirka 6 TWh el med vindkraft år 2020. I
oktober 2012 fanns det 146 vindkraftverk med en total kapacitet på
238 megawatt i Finland. År 2011 producerades 0,6 procent (cirka 481 GWh) av
Finlands elförbrukning med vindkraft (VTT, 10/2012).
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Bild 3.1.

Utvecklingen av Finlands vindkraftsproduktion. Årsproduktion (GWh), installerad kapacitet i slutet av året (MW, staplar) och produktionsindex
(100 % motsvarar de genomsnittliga vindförhållandena) (VTT 2012).

3.1.4 Vindförhållanden
Vindkraftsproduktion förutsätter tillräckliga vindförhållanden för att det ska vara
lönsamt. Vindkraft är omvandling av vindens, dvs. luftströmmarnas rörelseenergi till elenergi med hjälp av vindkraftverk. Vindförhållandena i Finland påverkas av vår geografiska placering, lågtrycken som i huvudsak kommer från Atlanten mot vårt land och de vägar lågtrycken tar. Områden som i Finland har sådana vindförhållanden som lämpar sig bäst för vindkraftsproduktion finns vid kusten, till havs och i fjällen. Ur vindkraftssynpunkt kan man vidare konstatera att
det blåser mest i Finland under vintermånaderna (Finlands vindatlas 2013).
Meteorologiska institutet har redan under lång tid mätt vindförhållandena i Finland. Uppgifterna om vindförhållandena, som numera är platsspecifika och omfattar hela Finland, finns i Finlands vindatlas, som finansieras av arbets- och näringsministeriet. Webbplatsen Finlands vindatlas öppnades den 25 november
2009 (www.vindatlas.fi). Vindatlasen är ett hjälpmedel för att bedöma möjligheterna att producera energi med hjälp av vinden. Uppgifterna i vindatlasen
grundar sig på modeller av vindpotentialen som skapats med hjälp av mätresultat och uppföljning.
Utifrån uppgifterna i vindatlasen kan man konstatera att Mikonkeidas vindparksområde lämpar sig för vindkraftsproduktion. Vindrosorna nedan föreställer vindrosorna för Mikonkeidas-området på 100 och 200 meters höjd. Enligt vindrosorna blåser de dominerande vindarna från sydväst mot nordost. Den genomsnittliga vindhastigheten på 100 meters höjd är 6,3 m/s och på 200 meters höjd
7,2 m/s, då hastigheten ökar med 0,2−0,3 m/s för varje 20 m högre upp man
kommer.
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Eftersom vindens hastighet ökar ju högre upp man kommer, är det motiverat
att bygga så höga vindkraftverk som möjligt. Ökningen av vindhastigheten beror på flera faktorer, varav de viktigaste är höjdskillnader i terrängen, ojämnheter i terrängen och förändringar i lufttemperaturen ju högre upp man kommer
(Finlands vindatlas 2013).

Bild 3.2.

Vindrosor i mitten av Mikonkeidas vindkraftspark på 100 och 200 meters
höjd (Finlands vindatlas 2013).

Bild 3.3.

Profil av vindens hastighet i Mikonkeidas på 50–400 meters höjd (Finlands vindatlas 2013).
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3.1.5 Projektets syfte och regionala betydelse
För att trygga landets energiförsörjning och självförsörjning bidrar projektet för
sin del till genomförandet av internationella avtal och författningar, men även till
förverkligandet av klimat- och energistrategin som Finlands regering offentliggjorde den 6 november 2008 och vars mål är att bl.a. öka produktionen av förnybar energi.
De planerade vindkraftverkens totala kapacitet skulle vara cirka 70−120 MW
och den uppskattade årliga nettoelproduktionen skulle då vara högst cirka
240 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen i cirka 13 000 eluppvärmda småhus.
Om vindkraftsparken byggs påverkar den sysselsättningen och företagsverksamheten inom verkningsområdet på många sätt. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten bidrar vindkraftsparken även till ökade intäkter för kommunerna genom kommunal-, fastighets- och samfundsskatter. I
driftskedet erbjuder vindkraftsparken arbete direkt inom service och underhåll
samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och
transporttjänster och inom detaljhandeln. Nedläggningen av vindkraftsparken
sysselsätter samma yrkesgrupper som byggandet.
3.2

Projektets placering och markanvändningsbehov
Mikonkeidas vindkraftspark ligger på gränsen mellan Kristinestad och Storå
cirka 25 km sydost från Kristinestads centrum. Enligt planerna ska sammanlagt
högst 30 vindkraftverk byggas på området. De planerade vindkraftverkens navhöjd skulle vara cirka 120−140 m, den totala höjden cirka 180−200 m och enhetseffekten 2,4−4,0 MW.

Bild 3.4.

Den planerade vindkraftsparkens placering, kraftverkens placering och
den preliminära avgränsningen av vindkraftsparken.
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Vindkraftsprojektet ligger på fastigheterna 287-417-12-0 och 151-406-14-0
som ägs av den projektansvarige samt på fastigheter som är i privat ägo. UPM
har ingått preliminära avtal med markägarna.
Trafiken till vindkraftsparken ska planeras så att man i huvudsak utnyttjar befintliga vägar och vid behov förbättrar dem. Nya vägar behövs i första hand
endast inom vindkraftsparken och även där kommer man i mån av möjlighet att
utnyttja befintliga vägbottnar.
För monteringen av vindkraftverken behövs ett monteringsområde intill fundamentet för varje vindkraftverk. För monteringsområdet behövs en areal på cirka
60 x 200 m. Vindkraftverkens fundament har en diameter på cirka 21–23 m.
Vindkraftverkens byggplatser och monteringsområden har planerats på områden
som ägs av den projektansvarige.
De jordkablar som behövs för elöverföringen inom vindkraftsparken kommer i
regel att placeras i kabeldiken som grävs i anslutning till servicevägarna. Kraftledningen på 110 kV, som utgörs av en luftledning, kräver ett cirka 26 m brett
trädfritt område.
Placeringen av vindkraftverken, servicevägarna, jordkablarna och kraftledningarna är preliminära och kommer att preciseras när planeringen av vindkraftsparken och elöverföringslinjerna framskrider. Sträckningarna för elöverföringen
som ska tas med i den slutliga planeringen bekräftas innan miljökonsekvensbeskrivningen blir klar i slutet av 2013.
3.3

Vindkraftsparkens planeringsläge och tidsplan för genomförande
UPM inledde den förberedande planeringen av vindkraftsparken år 2012. I den
förberedande planeringen var antalet kraftverk och projektområdet större än i
den nuvarande planen. År 2012 lät den projektansvarige göra miljöutredningar
som behövs för MKB-förfarandet och som omfattar utredningar av det häckande
fågelbeståndet, fladdermöss, flygekorrar, vegetation och biotoper. Utredningarna gjordes på de kraftverksplatser eller på det projektområde som då planerades. Dessutom observerades fåglarnas vår- och höstflyttning år 2012.
Projektets preliminära tekniska planering gjordes i november−december 2012. I
projektplanen kartlades de potentiella platser där vindkraftsparken kunde anslutas till elnätet och kalkylerades investeringskostnaderna för byggandet och anslutningen till elnätet.
Den projektansvarige har utgått ifrån att placera vindkraftverken på områden
där de orsakar så liten olägenhet som möjligt för bosättningen och miljön. Man
har strävat efter att hitta en preliminär placering av vindkraftverken som inte
orsakar en oskäligt stor olägenhet för bosättningen i form av buller eller skuggor.
Projektplaneringen fortsätter samtidigt som MKB-förfarandet pågår. Det är
UPM:s mål att inleda produktionen i Mikonkeidas vindkraftspark före utgången
av 2015. Projektets tidsplan för planering och genomförande presenteras i tabell
3.1.
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Tabell 3.1.

Projektets tidsplan för planering och genomförande.

Förberedande planering

2012

Vindmätningar

2013

MKB-förfarande

2013−2014

Delgeneralplan

2013−2014

Tillstånd som behövs för byggandet

2014

Teknisk planering

2012−2014

Byggande

2015

Vindkraftsparken i drift

2015−
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4
4.1

ALTERNATIV SOM SKA BEDÖMAS
Utformning av de alternativ som ska bedömas
Enligt MKB-förordningen ska i miljökonsekvensbedömningen i behövlig mån ges
en utredning om projektets och dess genomförandealternativs miljökonsekvenser, genomförbarhet och en jämförelse av alternativen. Med tanke på MKBförfarandet kan granskningen av flera genomförandealternativ anses vara tillräcklig i de fall då det är möjligt att påvisa att det finns flera genomförandealternativ som uppfyller de tekniska och ekonomiska villkoren och mellan vilka
man klart kan förvänta sig betydande skillnader i fråga om en viss eller vissa
konsekvenstyper.
Man har strävat efter att utforma genomförandealternativen som ska granskas
för vindparksprojektet i Mikonkeidas så att utgångspunkten är att de orsakar så
liten olägenhet som möjligt för invånarna i närområdet och för miljön, men trots
det är produktionsmässigt och ekonomiskt lönsamma.

4.2

Projektalternativ
I denna miljökonsekvensbedömning granskas två egentliga genomförandealternativ, som skiljer sig från varandra i fråga om storleken på de kraftverk som ska
byggas. Dessutom granskas ett så kallat nollalternativ, som innebär att projektet inte genomförs. Följande alternativ för vindkraftsparken ska bedömas i
MKB-förfarandet:

ALT 0

Projektet förverkligas inte
Inga nya vindkraftverk byggs, motsvarande energimängd produceras på annat sätt.

ALT 1

Lägre vindkraftverk
30 vindkraftverk byggs i Mikonkeidas projektområde. Kraftverken
har en navhöjd på cirka 120 m och en enhetseffekt på
2,4−4,0 MW.

ALT 2

Högre vindkraftverk
30 vindkraftverk byggs i Mikonkeidas projektområde. Kraftverken
har en navhöjd på cirka 140 m och en enhetseffekt på
2,4−4,0 MW. Kraftverksområden är samma som i alternativ 1.

För överföringen av elen som produceras i vindkraftsparken granskas två alternativ, där vindkraftverkens el överförs med jordkablar till två elstationer som
byggs i projektområdets södra och norra del. Mellan elstationerna byggs en 110
kV luftledning. Elen överförs till stamnätverket endera vid elstationen i projektområdets norra del (alternativ A) eller så fortsätter denna 110 kV kraftledning
parallellt med Fingrid Abp:s kommande 400 kV kraftledning till den 400 kV elstation som byggs norrom Kristinestads centrum (alternativ B). I båda alternativen ansluts alltså vindkraftsparken till Fingrid Oyj:s 400 kV stamnät.
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Bild 4.1.

Vindkraftverkens preliminära placering samt vägar som skall byggas eller
förbättras.
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ALT A

Kuva 4.2.

Vindkraftsparken ansluts till elstationen i Arkkukallio
Vindkraftverkens el överförs med 20 kV jordkablar. Jordkablarna
ansluts till en 20/110 kV elstation som byggs i projektområdets
södra del. Från 20/110 kV elstationen byggs en 110 kV luftledning
som ansluts till en 110/400 kV elstation som byggs i projektområdets norra del, i Arkkukallios område. En del av vindkraftverkens
jordkablar ansluts direkt till Arkkukallios elstation. Vid 110/400 kV
elstation ansluts vindkraftsparken till Fingrid Abp:s 400 kV stamnätverk. Längden på den nya luftledningen på 110 kV som byggs
är cirka sju kilometer.

I alternativ A byggs en ca 7 km lång luftledning från en elstation från Mikonkeidas södra till Arkkukallio, där eventuellt en 110/400 kV elstation
kommer att byggas. Vid Arkkukallio skulle vindkraftsparken anslutas till
stamnätet på 400 kV.
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ALT B

Vindkraftsparken ansluts till elstationen i Kristinestad
I projektområdets södra del byggs en 20/110 kV elstation. I projektområdets norra del byggs inte en 110/400 kV som i alternativ
A, utan där byggs i stället en annan 20/110 kV elstation. En del av
kraftverken ansluts till den södra 20/110 kV elstationen och en del
till den norra. Den södra och den norra station kopplas ihop med
en 110 kV luftledning.
Från den norra 20/110 kV elstationen byggs en 110 kV luftledning
som parallellt med Fingrid Abp:s kommande 400 kV ledning löper
ända till den 110/400 kV elstation, som förekommer norr om
Kristinestads centrum. Längden på den nya 110 kV luftledningen
vore cirka 44 km, mätt från projektområdets södra elstation till
Kristinestads elstation.
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Bild 4.3.

I alternativ B för elöverföringen byggs ingen elstation på området
Arkkukallio, utan luftledningen på 110 kV fortsätter längs kraftledningen
på 400 kV (streckad linje) till Kristinestads elstation.
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5
5.1

TEKNISK BESKRIVNING AV PROJEKTET
Vindkraftsparkens konstruktioner
Mikonkeidas vindkraftspark kommer att bestå av högst 30 vindkraftverk inklusive fundament, bygg- och servicevägar mellan vindkraftverken, mellanspänningskablar mellan vindkraftverken (20 kV jordkabel), parktransformatorstationer, mellanspänningskablar som ansluts till regionnätet (20 kV jordkabel)
samt 110 kV luftledningar och elstationer för anslutning till riksnätet.
Utgångsläget är att vindparksområdet inte ska inhägnas. Vindparksområdet
kommer att vara nästan lika tillgängligt som innan vindkraftsparken byggs.

5.1.1 Vindkraftverkens konstruktion
Ett vindkraftverk består av ett torn som monteras på ett fundament, en trebladig rotor och ett maskinhus. Det finns olika byggtekniker för vindkraftverkens
torn. Ett torn som byggs som ett slutet torn kallas för ett rörformat torn. De rörformade tornen kan byggas helt i stål, helt i betong eller som en kombination av
betong och stål, en s.k. hybridkonstruktion.
De planerade vindkraftverken är vindkraftverk med rörformade torn och en enhetseffekt på 2,4−4,0 MW. Navhöjden på det rörformade ståltornet eller hybridtornet i stål och betong är cirka 120−140 m och rotorbladens diameter cirka
120 m (ett rotorblad är cirka 60 m). Då når rotorbladets spets på det rörformade
tornet till högst 200 meters höjd (bild 5.1).
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Bild 5.1.

Modellbild av det vindkraftverk som ska bedömas i MKB-förfarandet och
som har en navhöjd på antingen 120 m eller 140 m. Då rotorbladets
längd är 60 m är vindkraftverkets maximala höjd sammanlagt antingen
180 m eller 200 m.

5.1.2 Alternativa grundläggningstekniker
Valet av vindkraftverkens fundamenttyp beror på markunderlaget på varje
byggplats. Det lämpligaste och mest kostnadseffektiva sättet att bygga fundament ska väljas separat för varje vindkraftverk utifrån resultaten av de markundersökningar som görs under byggplaneringen.
Stålbetongfundament som vilar på marken
Vindkraftverket kan byggas vilande på marken om den ursprungliga marken på
området där vindkraftverket ska byggas har tillräcklig bärighet. Bärigheten
måste vara tillräcklig för vindkraftverkets turbin och tornkonstruktion med tanke
på vinden och andra belastningar, utan att sättningar uppstår på kort eller lång
sikt. Sådana bärande markstrukturer är vanligen bl.a. olika moräner, naturgrus
och sandsorter med olika kornighet.
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Under det kommande fundamentet avlägsnas organiska skikt och ytjordskikt på
cirka 1–1,5 meters djup. Fundamentet i armerad betong gjuts ovanpå ett tunt
strukturellt fyllnadsskikt (vanligen kross).

Jordmaterial

Bild 5.2.

Jordmaterial

Betong

Stålbetongfundament som vilar på marken.

Stålbetongfundament och massabyte
Ett stålbetongfundament med massabyte väljs om den ursprungliga marken på
området där vindkraftverket ska byggas inte har tillräcklig bärighet. I detta fall
grävs först de lösa ytjordskikten bort under fundamentet. Bärande och täta
markskikt nås vanligen på 1,5–5 meters djup. Efter grävningen fylls gropen med
strukturellt material som det inte uppstår sättning i (vanligen kross). I tunna
skikt packas materialet genom vibrations- eller fallviktspackning. Stålbetongfundamentet gjuts ovanpå fyllningen.

Jordmaterial

Jordmaterial
Betong

Grus eller kross

Bild 5.3.

Stålbetongfundament och massabyte.

Stålbetongfundament på pålar
Stålbetongfundament på pålar används då markens bärighet inte är tillräcklig
och de markskikt som inte är bärande ligger så djupt att massabyte inte längre
är ett kostnadseffektivt alternativ. Om ett pålat fundament ska byggas grävs de
organiska jordlagren bort och gropen fylls med ett tunt skikt av strukturell
krossfyllning. Därefter görs pålningen. Det finns flera olika påltyper. Valet av
påltyp påverkas i hög grad av resultaten av markundersökningen, pålbelastningarna och kostnadseffektiviteten. Resultaten av markundersökningen visar
hur djupt de icke bärande markskikten sträcker sig och vilken egentlig bärighet
marksubstansen har. Det finns olika metoder att montera olika typer av pålar,
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men vanligen kräver nästan alla alternativ tunga maskiner. Efter pålningen förbereds pålarnas ändar och stålbetongfundamentet gjuts ovanpå pålarna.
Stålbetongfundament förankrat i berg
Stålbetongfundament förankrat i berg kan användas då berget syns ovanför eller ligger nära markytan. I detta fall sprängs först ett område för fundamentet i
berget och därefter borras hål för stålankaren i berget. Antalet ankaren och deras djup beror på bergets art och vindkraftverkets tyngd. Efter förankringen
med stålankaren 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 5.4.

Stålbetongfundament förankrat i berg.

Bild 5.5.

Exempel på ett fundament för ett vindkraftverk. Fundamentet är cirka sex
meter i diameter. (Foto: Hans Vadbäck/FCG)
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5.1.3 Vägnät
För byggandet av vindkraftverken behövs ett vägnät som kan användas året
runt. Vägarna ska vara minst sex meter breda och grusbelagda. Vid dimensioneringen av nya vägar och anslutningar bör dessutom beaktas att vindkraftverkens rotorblad levereras till platsen med specialtransporter som är t.o.m. över
50 m långa. Därför krävs mer utrymme än normalt för anslutningar och kurvor.
På vissa platser bör vägen vara upp till tolv meter bred. Rotorbladen som används i vissa typer av kraftverk kan transporteras i två delar och monteras först
på byggplatsen. I så fall kan transportmaterielen vara kortare.
Vid planeringen av vägnätet strävar man efter att utnyttja befintliga vägar. Det
befintliga vägnätet iståndsätts så att det lämpar sig för tunga transporter. Nya
vägar byggs enligt behov på vindparksområdet. Efter byggandet av vindkraftsparken används vägnätet för service- och övervakningsåtgärder vid vindkraftverken. Vägarna betjänar också lokala markägare och andra som rör sig på området.
5.1.4 Konstruktioner för elöverföring
5.1.4.1

Elöverföring inom vindkraftsparken
Elöverföringen inom vindkraftsparken från vindkraftverken till elstationen genomförs med 20 kV jordkablar. Jordkablarna placeras i skyddsrör i kabeldiken i
anslutning till servicevägarna på vindparksområdet.

Jordkabel

Bild 5.6.

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)

För nätet inom vindkraftsparken byggs ett nödvändigt antal parktransformatorer.
Vindkraftverken behöver en transformator som omvandlar den spänning som
kraftverket producerar till 20 kV. De kraftverksspecifika transformatorerna finns
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beroende på kraftverkstyp i kraftverkets maskinhus, i ett separat transformatorutrymme i den nedre delen av tornet eller i ett separat transformatorskåp utanför
tornet.
5.1.4.2

Elöverföring utanför vindkraftsparken
Det finns två alternativ (se kapitel 4.2: elöverföringens alternativ) för att ansluta projektet till det riksomfattande elnätet. I alternativ A byggs en
400/110 kV elstation på området Arkkukallio i projektområdets norra del. Elstationen används för att koppla kraftledningen på 110 kV till Fingrid Oyj:s framtida
400 kV kraftledning mellan Kristinestad och Ulvsby. Kraftledningen på 400 kV
finns öster om projektområdet. I alternativ Alt B byggs ingen 400/110 kV elstation på området Arkkukallio (m.a.o. ansluts inte vindkraftsparkens kraftledning
på 110 kV till stamnätet vid en elstation i Arkkukallio), utan där byggs istället en
annan 20/110 kV elstation, varifrån 110 kV kraftledningen fortsätter längs den
framtida luftledningen på 400 kV till den 110/400 kV elstation (”Kristinestad”
som byggs norr om Kristinestads centrum. I alternativ Alt B behövs således en
ny 110 kV luftledning om cirka 44 km från projektområdets södra del till Kristinestads elstation.
I alternativ Alt A behövs ett cirka 5−10 ha stort område för elstationen i
Arkkukallio. Stationen består av två transformatorer, ställverk som behövs för
både 110 kV och 400 kV ledningar samt en byggnad som skydd för nödvändig
apparatur. Byggnadens yta är cirka 100–150 m2. Elstationen inhägnas av säkerhetsskäl.
I elöverföringsalternativet Alt B byggs en ny 110 kV luftledning till Fingrid Oyj:s
elstation i Kristinestad. Mellanspänningsnivån är den samma som vid anslutning
till kraftledningen på 400 kV i Arkkukallio. Elstationen på 400/110 kV skulle ersättas med en 1x25MVA elstation med två 110 kV ställverk.
Elöverföringsalternativen preciseras när MKB-förfarandet framskrider.

Bild 5.7.

Exempel på en elstation för vindkraftspark. (Foto: Leila Väyrynen / FCG)
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Stolparna kommer att vara stagade portalstolpar, antingen av trä eller av stål.
Stolparna är cirka 18–23 m höga. På enskilda ställen används eventuellt fristående stolpar i fackverkskonstruktion, till exempel som vinkelstolpar. Stolparna placeras med cirka 200–250 meters mellanrum.
Om en 110 kV luftledning byggs på ett nytt markområde krävs en cirka 26–
30 m bred trädfri ledningsgata. Dessutom kommer en tio meter bred kantzon på
båda sidor om ledningsgatan. På denna zon begränsas trädens tillväxt, för att
förhindra att de faller ned på ledningen. Ledningsområdet består av ledningsgatan och kantzonerna med en bredd på tio meter på vardera sidan om ledningen.
Hela ledningsområdet är alltså 46 m brett. Den projektansvarige löser in en begränsad nyttjanderätt för ledningsområdet.

Bild 5.8.

Tvärsnitt av ett nytt 110 kV kraftledningsområde.
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Bild 5.9.

Tvärsnitt av ett nytt 110 kV kraftledningsområde intill ett befintligt
400 kV kraftledningsområde.

Bild 5.10.

Exempel på en 110 kV luftledning med stagade portalstolpar. (Foto:
Janne Märsylä / FCG)
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5.2

Byggande av vindkraftsparken och kraftledningarna
Byggandet av vindkraftsparken inleds med byggandet av vägar och service- och
resningsområden. Samtidigt läggs skyddsrören och kablarna för vindkraftsparkens interna elnät ner i vägarnas kantzoner. När vägnätet är färdigt görs kraftverkens fundament. Stenmaterial används för byggandet av vägar på vindparksområdet. Infarten till projektområdets södra del sker via riksväg 8 och till
den norra delen via väg 17017 mellan Uttermossa och Storå.
Det stenmaterial som behövs för byggandet av vägnätet och monteringsområdena är cirka 0,5 m3/m2. Antagandet är att det för ett kraftverk behövs 700 m
ny väg och väg som ska iståndsättas och att man för ett monteringsområde använder 3 500 l-m3 stenmaterial per kraftverk. Denna materialmängd förutsätter
cirka 130 transporter med fordonskombinationer för varje vindkraftverk.
Enligt en grov uppskattning behövs cirka 100 transporter för gjutningen av fundamenten till de rörformade ståltornen. Om vindkraftverkets fundament förankras i berget, behövs mindre betong och således också färre transporter.
Vindkraftverkens delar, dvs. tornet, maskinhuset och rotorbladen, transporteras
som specialtransporter på landsvägarna. De delar som behövs för byggandet av
vindkraftverken samt materielen för resningen transporteras till byggplatserna
från den hamn som ligger närmast projektområdet (Kristinestad). För byggandet av ett enskilt kraftverk krävs 12–14 specialtransporter. Om hybridtornets
betongdel görs av element, behövs flera tiotal transporter per kraftverk.
Vindkraftverken monteras på byggplatserna. Byggandet av vindkraftverken förutsätter ett cirka ett hektar stort område där växtligheten röjs. Vid monteringen
av kraftverken behövs dessutom ett cirka 60 x 200 m stort område för en mobil
lyftkran. Efter byggandet behöver inte växtligheten röjas kring kraftverket, utan
den får återgå till sitt tidigare tillstånd. Kraftverkskomponenterna transporteras
till byggplatsen med långtradare. Det rörformade ståltornet transporteras vanligen i 7−8 delar. Hybridtornets stålbetongdel kan bestå av cirka 20 element, på
vilka placeras 2−3 rörformade ståldelar. Maskinhuset transporteras i en del,
medan kylaggregatet, rotornavet och -bladen transporteras i separata delar som
monteras innan de lyfts på plats. Rotorbladen lyfts med lyftkran och fästs i navet ett och ett uppe i luften.
Den totala trafikmängden som projektet orsakar under byggandet kommer att
klarna före MKB-beskrivningsskedet, när planeringen av vindkraftsparken framskrider.
Vindkraftsparkens areal är cirka 2 000 hektar. Endast några procent av projektområdet kommer att bebyggas. Den areal som anvisats för byggande består av
områden för vindkraftverkens fundament och serviceområden (cirka
3 000 m2/kraftverk), servicevägar som förbinder kraftverken med varandra
samt området för elstationen.
Byggandet av en enskild vindkraftspark med cirka 10−15 vindkraftverk tar
sammanlagt cirka ett år. Under den tiden byggs vägarna och fundamenten och
kraftverken monteras. Byggandet av större parker kan fördelas på flera år. Det
bedöms ta 2−3 år att bygga Mikonkeidas vindkraftspark med högst
30 kraftverk.
Byggandet av kraftledningarna inleds under vintern på åkerområden och områden med mjuk mark längs den valda elöverföringslinjen, för att byggandet inte
ska orsaka olägenhet för jordbruket eller för känsliga vegetationsområden. Un-
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der sommaren sker byggandet företrädesvis på skogsområden. En mer detaljerad byggnadsplan för kraftledningen enligt elmarknadslagen uppgörs när den
projektansvarige fattar beslut om att bygga vindkraftsparken.
5.3

Service och underhåll

5.3.1 Vindkraftverken
Service av vindkraftverken sker enligt serviceprogrammet för den valda kraftverkstypen. För att trygga underhåll och service underhålls vägnätet i området,
även vintertid då det plogas.
Servicebesök enligt serviceprogrammet görs vanligen cirka 1–2 gånger per år
till varje kraftverk. Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda servicebesök per kraftverk per år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje kraftverk i genomsnitt tre gånger per år.
Det årliga underhållet av vindkraftverken tar cirka 2–3 dygn per kraftverk. För
att minimera produktionsförlusterna schemaläggs det årliga underhållet till den
tidpunkt då vindförhållandena är som sämst.
Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Tyngre tillbehör och komponenter lyfts
in i maskinhuset med kraftverkets egen servicevinsch. I specialfall kan också en
mobilkran behövas och om de tyngsta huvudkomponenterna går sönder eventuellt en banddriven lyftkran.
5.3.2 Kraftledningen
Kraftledningens ägare ansvarar för underhållet av kraftledningen. Underhållet av
kraftledningen kräver regelbundna besiktningar och underhållsarbeten. Besiktningarna görs med 1−3 års intervaller. Besiktningarna görs antingen till fots eller genom att flyga över ledningsområdet. Trädbeståndets höjd i kanten av
kraftledningsområdet kan även granskas med hjälp av laserskannat material.
De mest omfattande underhållsarbetena i anslutning till kraftledningarna är röjningen av trädbeståndet på ledningsgatorna och i kantzonerna. Ledningsgatorna
röjs med 5−8 års intervaller antingen med maskin eller med röjsåg. Trädbeståndet i kantzonerna åtgärdas med 10−25 års intervaller. Överlånga träd fälls
eller toppsågas så att trädbeståndets höjd inte överskrider den tillåtna höjden
(Fingrid Oyj 2010).
5.4

Nedläggning

5.4.1 Vindkraftverken
Vindkraftverkens tekniska driftålder är cirka 25 år. Fundamenten dimensioneras
för 50 års drift och kablarnas driftålder är minst 30 år. Genom att byta ut maskineriet kan vindkraftsparkens driftålder förlängas till 50 år.
Arbetsskedena vid nedläggningen av vindkraftsparken och monteringsmaterielen som ska användas är i princip samma som i byggskedet.
I fråga om fundamenten och kablarna måste beslut fattas om de ska lämnas
kvar eller avlägsnas. En fullständig rivning av fundamenten förutsätter att betongkonstruktionerna bryts upp och att stålkonstruktionerna kapas i bitar, vilket
är en långsam och arbetskraftskrävande process. I de flesta fall är konsekvenserna för miljön mindre om fundamenten lämnas kvar och delarna ovan jord
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anpassas till landskapet. Efter driftskedet kan jordkablarna avlägsnas. Det är
inte nödvändigtvis ändamålsenligt att avlägsna eventuella jordningsledare som
är djupt nedgrävda. De avlägsnade metallerna har skrotvärde och kan återvinnas. Det samma gäller metallerna i kablarna.
5.4.2 Kraftledningarna
Kraftledningens tekniska driftålder är 50−70 år. Genom grundliga förbättringar
kan driftåldern förlängas med 20−30 år. Efter nedläggningen av vindkraftsparken kan kraftledningarna lämnas kvar som stöd för eldistributionen i det lokala
nätet. Kraftledningskonstruktioner som inte längre behövs kan rivas och materialet kan återvinnas.
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6

ANKNYTNING TILL ANDRA PROJEKT
Nedan finns en sammanställning av de projekt som kan ge upphov till sammantagna konsekvenser med vindkraftsprojektet i Mikonkeidas.

6.1

Vindkraftsparker i drift i näromgivningen
Det finns för närvarande inga vindkraftsparker i drift i närheten av projektområdet.
Den närmaste vindkraftsparken som är i drift är Innopower Oy:s vindkraftspark
i Furuviken i Kristinestad. Denna vindkraftspark ligger inom en radie på cirka
25 km nordväst om Mikonkeidas projektområde. Vindkraftsparken omfattar tre
vindkraftverk à cirka 1 MW som blev klara år 2004.

6.2

Vindkraftsparker som planeras i näromgivningen
Flera vindkraftsparker planeras i Österbotten. Planeringsskedena är i olika stadier. Inom en radie på cirka 25 km från vindkraftsprojektet i Mikonkeidas planeras fler än tio vindkraftsparker enligt aktuella uppgifter. De som ligger närmast
Mikonkeidas är de vindkraftsparker med sammanlagt över 50 vindkraftverk som
planeras av EPV Vindkraft Ab och Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto − Vindkraftspark Ab. Dessa två vindkraftsparker gränsar mot Mikonkeidas vindkraftspark. CPC Finland Ab:s vindparksprojekt i Lappfjärd och Lakiakangas som
omfattar cirka 100 kraftverk ligger också relativt nära, cirka 2−3 km norr om
Mikonkeidas projektområde. Nedan beskrivs mer ingående de projekt som planeras i närheten av vindkraftsprojektet i Mikonkeidas.
EPV Vindkraft Ab:s projekt i Ömossa ligger mellan Mikonkeidas projektområde
och riksväg 8. Vindkraftsparken omfattar högst 45 kraftverk med en enhetseffekt på 2−5 MW. Deras totala kapacitet skulle således vara 90−225 MW. Höjden
på tornen på de vindkraftverk som bedömdes i MKB-förfarandet är 100−140 m.
Projektets MKB-förfarande avslutades i början av 2011. Delgeneralplanen för
Ömossa vindkraftspark godkändes av stadsfullmäktige i Kristinestad på hösten
2012.
Den vindkraftspark som Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto – Vindkraftspark Ab planerar skulle ligga i Uttermossa alldeles intill den norra delen
av Mikonkeidas vindkraftspark och söder om Uttermossavägen. Vindkraftsparken omfattar åtta kraftverk med en enhetseffekt på 2−3,6 MW. Deras totala kapacitet skulle således vara 18−45 MW. Höjden på tornen på de vindkraftverk
som bedöms i MKB-förfarandet är 100−140 m. En delgeneralplan utarbetas för
Uttermossa vindkraftspark. Planen för deltagande och bedömning och planutkastet har varit framlagda till påseende på våren 2012.
Det vindkraftsprojekt som planeras av CPC Finland Ab består av två närbelägna delområden i Lappfjärd och Lakiakangas öster om riksväg 8, mellan
Uttermossavägen och regionväg 664 (Dagsmark- och Storåvägen). Vindkraftsparken omfattar högst cirka 100 vindkraftverk på 3 MW. Deras totala kapacitet
skulle således vara högst cirka 300 MW. Projektet i Lappfjärd och Lakiakangas
skulle som närmast ligga cirka 2−3 km norr om projektet i Mikonkeidas. Projektets miljökonsekvensbeskrivning är klar och enligt planerna ska MKBförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande på våren 2013. Planläggningsprocesserna pågår i olika kommuner och enligt preliminära uppskattningar ska planerna godkännas före utgången av 2013.
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Triventus Wind Power AB planerar 30−50 kraftverk med en enhetseffekt på
2−3 MW på området Västervik i Kristinestad. Området ligger cirka sex kilometer
väster om Mikonkeidas-området. Projektets MKB-förfarande pågår och ELYcentralen i Södra Österbotten gav sitt utlåtande om MKB-programmet på vintern
2013. Planläggningen av området Västervik har inletts vid sidan av MKBförfarandet.
Triventus Wind Power AB planerar en vindkraftspark med 40 kraftverk i den
norra delen av Kristinestad (”Kristinestad Norr”) i Tjöck. Enligt uppgift har MKBoch planläggningsförfarandena ännu inte inletts. Vindkraftsparken ligger cirka
25 km norr om Mikonkeidas vindkraftspark.
Förutom vindkraftsprojektet i Mikonkeidas planerar UPM-Kymmene Oyj en
vindkraftspark med 12 kraftverk på cirka 2,4−4 MW på området Korvenneva.
Den totala kapaciteten skulle vara cirka 28,8−48 MW. Vindparksområdet ligger
cirka elva kilometer söder om Mikonkeidas-området, väster om riksväg 8. Man
höll på att inleda projektets MKB- och planläggningsprocesser när detta MKBprogram utarbetades.
EPV Vindkraft Ab, Suomen Hyötytuuli Oy och Tuuliwatti Oy planerar
36 vindkraftverk med en enhetseffekt på 2−5 MW i Korpi-Matti i Sastmola, precis väster om projektområdet i Korvenneva. Vindkraftsparkens totala kapacitet
är högst 180 MW. Projektets MKB-förfarande avslutades i november 2012. Vindkraftverkens navhöjd är 100−140 m. Vindparksområdet ligger cirka tolv kilometer söder om Mikonkeidas-området.
Tuuliwatti Oy planerar en vindkraftspark med åtta vindkraftverk på området
Jäneskeidas i Siikais. Planeringen av projektet pågår. Avståndet till Mikonkeidasområdet är cirka 22 km.
Finlands Havsvind Ab planerar en havsvindpark utanför Sideby. Havsvindparken kommer att bestå av högst 80 vindkraftverk. Kraftverkens navhöjd är cirka
100 m och enhetseffekten 3−5 MW. Den totala kapaciteten skulle vara cirka
240–400 MW. Vindkraftsparken skulle ligga drygt 20 km från Kristinestads centrum och cirka fem kilometer från kusten. Projektets MKB-förfarande avslutades i
september 2010 och den kommunala planläggningsprocessen pågår. Enligt den
preliminära tidsplanen kan havsvindparken börja byggas år 2014.
PVO-Innopower Oy planerar en stor havsvindpark på 230−400 MW i havsområdet utanför Kristinestad. Projektet omfattar en vindkraftspark som ska byggas
i havsområdet och kraftverk som ska byggas på en kraftverkstomt på Björnön.
MKB-förfarandet avslutades på våren 2010.
Utöver dessa projekt finns det enligt lokala kontakter också andra projektutvecklare på området. Än så länge är dock placeringen av och mer ingående
uppgifter om dessa projekt inte kända.
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Bild 6.1.

6.3

Vindkraftsparker som är i drift eller planeras i närheten av projektet
(Vindkraftföreningen 2013).

Kristinestad–Ulvsby 400 kV kraftledning
Fingrid Oyj:s avsikt är att dra en ny 400 kV kraftledning mellan den nya planerade transformatorstationen i Kristinestad och Ulvsby transformatorstation. Ledningens längd är cirka 115 km och den dras på den plats där en befintlig 220 kV
ledning kommer att rivas. Kraftledningsområdet breddas med tre meter på
bägge sidor om det nuvarande ledningsområdet. Vid projektområdena går ledningsområdet i nord-sydlig riktning, i huvudsak i området mellan projektområdena.
För ledningsprojektet har uppgjorts en miljökonsekvensbeskrivning som grundar
sig på lagen och som kontaktmyndigheten Sydvästra Finlands miljöcentral gav
ett utlåtande om den 3 april 2009. Avsikten är att schemalägga det egentliga
byggandet till år 2014. I så fall kan kraftledningen tas i bruk under år 2015.
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7

TILLSTÅND OCH BESLUT SOM PROJEKTET FÖRUTSÄTTER
Det behövs flera tillstånd och beslut för vindparksprojektet på Mikonkeidasområdet innan projektet kan genomföras. I detta kapitel finns uppgifter om de
tillstånd och beslut som behövs i huvuddrag. MKB-beskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-beskrivningen ska bifogas till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet ska kunna genomföras.

7.1

Markanvändningsrättigheter och -avtal
Projektet planeras på markområden som ligger både i Kristinestad och i Storå
kommun. Projektet ligger till största delen på den projektansvariges mark, men
till viss del också på mark som ägs av privatpersoner.
Den projektansvarige har ingått nödvändiga arrendeavtal med markägarna och
förhandlar fortfarande med några markägare.
Om man inte lyckas ingå avtal med markägarna om kraftledningsområdet och
stolpplatserna, kommer man att förfara enligt lagen om inlösen av fast egendom
och särskilda rättigheter (603/1977) och elmarknadslagen (386/1995).

7.2

Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
I miljökonsekvensbedömningen beskrivs projektet och utreds dess miljökonsekvenser inklusive konsekvenserna för människors levnadsförhållanden.
I MKB-förfarandet fattas inga beslut om projektet och inga tillståndsärenden avgörs. MKB-förfarandet beskrivs mer ingående i kapitel 2.

7.3

Planläggning och bygglov
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för vindkraftsparken på Mikonkeidas-området är att en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs. Det finns ingen plan som möjliggör byggandet av en
vindkraftspark på projektområdet och därför måste en sådan uppgöras innan
ansökan om bygglov kan inlämnas.
I februari 2013 tog UPM initiativ till uppgörandet av en delgeneralplan för Mikonkeidas vindkraftspark i Kristinestad och Storå kommun. Stadsstyrelsen i
Kristinestad och kommunstyrelsen i Storå godkände initiativet och beslöt att inleda delgeneralplaneringen på sina möten den 20 mars 2013 respektive den 11
mars 2013.
Delgeneralplanen för vindparksområdet i Mikonkeidas görs enligt 77 a § i markanvändnings- och bygglagen, vilket innebär att generalplanen kan användas
som grund för beviljande av bygglov. I samband med delgeneralplanen avgörs
markanvändningen på vindparksområdet och placeringen av vindkraftverken.
Delgeneralplanen ska godkännas av stadsfullmäktige i Kristinestad och av
kommunfullmäktige i Storå.
Vid uppgörandet av delgeneralplanen beaktas de utredningar och bedömningar
som görs i samband med miljökonsekvensbedömningen. Samordningen av planläggningsprocessen och MKB-förfarandet beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3.5.
När planläggningsprocessen har avslutats kan den projektansvarige ansöka om
det bygglov som krävs för byggandet av vindkraftsparken. Byggloven söks hos
byggnadstillsynsmyndigheterna i Kristinestad och Storå.
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7.4

Tillstånd för undersökning av kraftledningsområdet
Undersökningar i terrängen längs kraftledningssträckningar förutsätter tillstånd
av regionförvaltningsverket i enlighet med lagen om inlösen (lagen om inlösen
av fast egendom och särskilda rättigheter, 603/1977). Tillstånd för undersökningar i terrängen längs kraftledningssträckningarna beviljas av Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Skador som inträffar under undersökningen ska ersättas i enlighet med villkoren i tillståndet för undersökning.

7.5

Inlösningstillstånd för kraftledningsområdet
Inlösen av markområden för byggande av en kraftledning förutsätter ett inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen (lagen om inlösen av fast egendom och
särskilda rättigheter, 603/1977) för inlösen av kraftledningens ledningsområde
och för den begränsning av nyttjanderätten som behövs för kraftledningen samt
för att fastställa inlösningsersättningarna.

7.6

Tillstånd enligt elmarknadslagen
För att bygga en kraftledning behövs ett tillstånd enligt elmarknadslagen
(386/1995) (Energimarknadsverket, EMV). En förutsättning för att tillstånd ska
beviljas är att ledningen behövs för att trygga eldistributionen. Tillståndet beviljas enligt behov, och behovet av ledningen fastslås i tillståndet.

7.7

Tillstånd för anslutning till landsväg
För att ansluta nya enskilda vägar till en landsväg eller förbättra befintliga anslutningar för enskilda vägar krävs tillstånd för anslutning enligt 37 § i landsvägslagen (503/2005). Tillståndet beviljas av ELY-centralen i Södra Österbotten.
Tillstånd måste också sökas för förbättring av befintliga anslutningar för enskilda
vägar.

7.8

Specialtransporttillstånd
För transporten av kraftverkskomponenterna till området medan vindkraftsparken byggs behövs specialtransporter, för vilka man måste ansöka om specialtransporttillstånd. Specialtransporttillstånd för hela Finland beviljas av ELYcentralen i Birkaland.

7.9

Flyghindertillstånd
För byggande av alla anordningar, byggnader, konstruktioner eller märken som
är över 30 meter höga och som finns högst 45 km från en flygplats eller högst
tio kilometer från en reservlandningsplats behövs ett flyghindertillstånd som beviljas av Trafiksäkerhetsverket (165 § i luftfartslagen (1194/2009)). I fråga om
vindkraftsparker söks ett vindkraftsspecifikt tillstånd för varje kraftverk. Tillståndsansökan anhängiggörs genast när de nödvändiga bakgrundsuppgifterna
är tillgängliga.
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Bild 7.1.

7.10

En 220 kV kraftledning byggs. (Foto: Ville Suorsa)

Övriga tillstånd som eventuellt behövs
Även andra tillstånd än de som nämns ovan kan behövas för byggandet av Mikonkeidas vindkraftspark. Vilka tillstånd som behövs klarnar huvudsakligen under MKB-förfarandet, bland annat utifrån de uppgifter som erhålls i bedömningsarbetet.

7.11

Miljötillstånd
Vindkraftverk nämns inte i projektförteckningarna i miljöskyddsförordningen,
och därför grundar sig miljötillståndsplikten på prövning från fall till fall.
Ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen behövs om vindkraftverken kan orsaka
besvär enligt 17 § i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. Sådana besvär som orsakas av vindkraftverk är främst buller och blinkande skuggor.
Ifall ett miljötillstånd behövs, ska det ansökas separat efter att MKB-förfarandet
har avslutats, dvs. efter att kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunens miljömyndighet behandlar tillståndsansökan.

7.12

Tillstånd enligt vattenlagen
Om projektet inkluderar åtgärder som eventuellt ändrar vattendrag, kan det behövas ett tillstånd enligt vattenlagen för dessa åtgärder. Tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt kan vara till exempel uppförande av en bro, uttag av
vatten, anläggande av en tunnel eller ledning under ett vattendrag och kabeldragning i ett vattendrag.
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7.13

Undantagslov enligt naturvårdslagen
Genomförandet av det planerade projektet kan förutsätta undantag från bestämmelserna om fridlysning av arter. Med stöd av 48 § i naturvårdslagen kan
ELY-centralen bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna gällande fridlysta arter (39 §, 42 §) i naturvårdslagen (1096/1996, 553/2004) under förutsättning att en gynnsam skyddsnivå för arten bibehålls. Ett eventuellt undantagsförfarande kan också komma i fråga gällande de fridlysta arterna (39 och
42 §) och arterna som kräver särskilt skydd (47 §) enligt naturvårdslagen
(1069/1996, 553/2004) samt bilaga IV b (49 §) till habitatdirektivet.
ELY-centralen kan i enstaka fall ge tillstånd att avvika från fridlysningsbestämmelserna (naturvårdslagen 49 §) som berör djurarterna i bilaga IV a och växtarterna i bilaga IV b till habitatdirektivet. Dessutom kan ELY-centralen i enstaka
fall bevilja undantag från separat uppräknade ändamål gällande de fåglar som
avses i artikel 1 i fågeldirektivet. En förutsättning för detta är dock att det inte
finns någon annan tillfredsställande lösning och att undantaget inte stör bevarandet av artens gynnsamma skyddsnivå på dess naturliga utbredningsområde.
Vad gäller fågeldirektivets arter regleras om undantag i artikel 9 i fågeldirektivet, där den allmänna förutsättningen också är att det inte finns någon annan
tillfredsställande lösning. Projektets behov av ett undantagslov i enlighet med
naturvårdslagen klarnar utifrån bedömningen av miljökonsekvenserna.

7.14

Tillstånd att placera kablar och ledningar på allmänt vägområde
Om en kraftledning ska placeras i vägmiljö ska man vid behov ansöka om undantagstillstånd i enlighet med 47 § i landsvägslagen (503/2005), vid byggande
på skydds- eller frisiktsområden vid en landsväg. Dessutom ska tillstånd sökas
om kraftledningen dras över eller under en landsväg. Tillstånd beviljas av ELYcentralen i Södra Österbotten.

7.15

Undantagslov från lagen om fornminnen
Fasta fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963)
utan separat beslut. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar
en oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse, kan ELYcentralen efter att ha hört Museiverket meddela tillstånd att rubba fornlämningen.
Man ska dock reservera tillräckligt med tid för att undersöka fornlämningen innan den rubbas. Behovet av undantag från lagen om fornminnen klarnar under
den mer ingående planeringen av projektet, när man har utrett var vindkraftverken och elöverföringslinjerna ska byggas.
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Tabell 7.1.

Planer och tillstånd som projektet förutsätter samt med dem jämförbara
beslut.

Plan/tillstånd

Lag

Myndighet/Utförare

Markanvändningsrättigheter och ‐
avtal

Markanvändnings‐ och
bygglagen (132/1999)

Byggnadstillsynsmyndigheterna i Kristinestad och
Storå

MKB‐förfarande*

MKB‐lagen (468/1994)
och ändringen av den
(458/2006)

ELY‐centralen i Södra Österbotten

Planläggningstillstånd och bygglov

Markanvändnings‐ och
bygglagen (132/1999)

Fullmäktige i Kristinestad och Storå

Tillstånd för undersökning av kraft‐
ledningsområdet

Lagen om inlösen av fast
egendom och särskilda
rättigheter (603/1977)

Regionförvaltningsverket

Inlösningstillstånd för kraftledning‐
ens ledningsområde

Lagen om inlösen
(603/1997)

Statsrådet

Tillstånd enligt elmarknadslagen

Elmarknadslagen
(386/1995)

Energimarknadsverket

Tillstånd för anslutning till landsväg

Landsvägslagen
(503/2005)

ELY‐centralen i Södra Österbotten

Specialtransporttillstånd

Trafikministeriets beslut
om specialtransporter
och specialtransportfor‐
don (1715/92)

ELY‐centralen i Birkaland

Flyghindertillstånd

Luftfartslagen
(1194/2009)

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Tabell 7.2.

Övriga tillstånd som eventuellt behövs och med dem jämförbara beslut.

Plan/tillstånd

Lag

Myndighet/Utförare

Miljötillstånd

Miljöskyddslagen
(86/2000)

Byggnadstillsynsmyndigheterna i Kristinestad och
Storå

Tillstånd enligt vattenlagen

Vattenlagen (587/2011)

Regionförvaltningsverket

Undantagslov enligt naturvårdsla‐
gen

Naturvårdslagen
(1096/1996, 553/2004)
samt habitatdirektivet
artikel 16.1 och bilaga IV b
(49 §)

ELY‐centralen i Södra Österbotten

Tillstånd att placera kablar och
ledningar på allmänt vägområde

Undantagstillstånd i
enlighet med 47 § i lands‐
vägslagen (503/2005)

ELY‐centralen i Södra Österbotten

Undantagslov från lagen om forn‐
minnen

Lagen om fornminnen
(295/1963)

ELY‐centralen i Södra Österbotten
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8.1

NULÄGET PÅ PROJEKTOMRÅDET
Allmän beskrivning av området
Mikonkeidas projektområde är cirka 2 000 hektar stort. Den norra delen av projektområdet ligger i Storå kommun och den södra delen i Kristinestad. Storå hör
till landskapet Södra Österbotten och Kristinestad till landskapet Österbotten.
Projektområdet är belägen vid Bottniska vikens kustområde cirka 13 km från
Bottenhavets kust.
Projektområdet finns cirka åtta kilometer öster om riksväg 8. Avståndet till
Kristinestads centrum i nordväst är cirka 25 km och till Storå centrum i öst cirka
15 km. De närmaste byarna är Sandvik vid mitten av projektområdet, Kallträsk
cirka åtta kilometer mot sydväst och Ömossa cirka tre kilometer väster om projektområdet. Vesijärvi by ligger som närmast på cirka 2,5 kilometers avstånd
öster om projektområdet och Kärjenkoski by i norr på drygt en kilometers avstånd.

8.2

Människans omgivning

8.2.1 Markanvändning och näringsverksamhet
Skogsbruket är den viktigaste formen av näringsverksamhet på projektområdet.
Största delen av arbetsplatserna i Kristinestad och Storå finns i närheten av
centrumområdena (Statistikcentralen 2013a, 2013b). I den nordöstra delen av
projektområdet finns en torvtäkt som har angetts i Södra Österbottens landskapsplan. Enligt uppgift finns det inga planer för torvtäkten i dagsläget. Inget
kraftverk har planerats på torvtäkten. I den södra delen av projektområdet på
området Stormossbergen har ett bergtäktsområde angetts i Österbottens landskapsplan. Det finns för närvarande inga planer på bergtäkt.
På grund av skogsbruket är skogen på projektområdet i huvudsak inte i naturtillstånd. På området finns i varierande grad kalhyggen, busksnår, ung och något äldre skog. Ställvis förekommer myrartade sänkor och klippområden.
Största delen av myrarna på projektområdet har tidigare dikats ut i hopp om en
produktiv ekonomiskog. I den sydvästra delen av projektområdet finns Stormossen, en cirka 23 hektar stor odikad mosse. Även om själva mossen inte är
utdikad, finns det gott om utdikade områden omkring den. På grund av detta
har Stormossen förändrats rätt mycket, men mossens mittersta del är öppen
och fortfarande ett tämligen typiskt mossområde. Alla vindkraftverk i Mikonkeidas planeras på skogsområde.
Det finns inga betydande åker- eller andra jordbruksområden på vindparksområdet. De närmaste åkerområdena som används för odling ligger enligt tillgängliga uppgifter på Kärjenkoskiområdet, cirka 400 m nordost om projektområdet.
Andra jordbruksområden, om än mosaikliknande, finns på båda sidor om Lillåns
ådal. Småskaliga åkerområden finns också på området Peltomaa i sydost, alldeles intill projektområdet. Intill projektområdets västra gräns finns dessutom
några mycket små åkerfläckar på områdena Märraliden och Storbäcken.
I den nordöstra delen av projektområdet, på området Arkkukallio, finns en
220 kV högspänningslinje som går i nord-sydlig riktning och som inom en nära
framtid kommer att ersättas med en 400 kV kraftledning. Dessutom korsar
några 20 kV kraftledningar projektområdet. En 20 kV kraftledning går i nordväst-sydostlig riktning igenom den norra delen av projektområdet, söder om
Tönijärvi. En annan 20 kV kraftledning går i sydväst-nordostlig riktning igenom
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projektområdet vid dess smalaste ställe. Även igenom projektområdets sydligaste spets går en 20 kV kraftledning i nordväst-sydostlig riktning.

Bild 8.1.

Den byggda miljön i projektområdets omgivning.

Det finns redan nu ett tämligen omfattande skogsvägnät på området. Vägnätet
ska förbättras och kompletteras så att det betjänar både byggandet och under-
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hållet av vindkraftsparken. Vägnätet har beaktats i den förberedande planeringen och man har strävat efter att placera vindkraftverken så nära befintliga
skogsbilvägar som möjligt.
8.2.2 Rekreationsanvändning
Liksom andra skogsbruksområden kan Mikonkeidas projektområde användas för
friluftsliv, bär- och svampplockning och naturobservationer. På mötet för uppföljningsgruppen som hölls under MKB-förfarandet (den 17 april 2013, Uttermossa UF) påpekade representanten för byföreningen Kärjenkosken Kyläseura
att området där Mikonkeidas vindkraftspark ska placeras har använts regelbundet av byborna i Kärjenkoski i rekreationssyfte. I projektområdets norra del
finns enligt föreningen dessutom ett skidspår (se bild 8.2). Enligt föreningen har
spåret använts aktivt och man har för avsikt att förbättra skidspåret med EUfinansiering under de närmaste åren. Spåret ligger nära ett av de planerade
vindkraftverken.

Bild 8.2.

Projektområdets rekreationsanvändning enligt databasen OIVA och terrängdatabasen. Det skidspår som Kärjenkosken Kyläseura ry berättade
om på mötet för uppföljningsgruppen har märkts ut på kartan (en triangulär rutt i den norra delen av projektområdet).
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Enligt observationer som gjordes i samband med skogshönsinventeringar på våren (Tiina Mäkelä, FCG, 26−28.4.2013) finns få skogsstigar på området och de
har delvis försvunnit till följd av bl.a. avverkningar. De stigar som har märkts ut
på terrängkartan är uppenbarligen gamla och utifrån skicket verkar de numera
användas sällan. Uppgifterna om projektområdets rekreationsanvändning preciseras under MKB-förfarandet.
Mikonkeidas projektområde ligger på områdena för jaktvårdsföreningarna Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening och Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistys. På
fastigheten Mikonkeidas bedrivs jakt av Mikonkeitaan metsästäjät ry., som är
UPM:s egen jaktförening. Därutöver bedrivs jakt av föreningen Vesijärven metsästysseura på den norra delen av projektområdet som ligger i Storå. I närheten av vindkraftsparken finns också Uttermossa jaktförening. Jakten på området
har enligt uppgift i huvudsak varit älgjakt.
Den nordöstra delen av sjön Lilla Sandjärv som ligger väster om Mikonkeidasområdet har i strandgeneralplanen för Kristinestad angetts som frilufts- och
strövområde. Vid sjöns norra strand finns en badstrand som också har angetts i
strandgeneralplanen. Friluftsområdet ligger cirka tre kilometer från det närmaste kraftverket på Mikonkeidas-området.
8.2.3 Bebyggelse och befolkning
Det finns sammanlagt 93 fasta bostäder på mindre än två kilometers avstånd
från de planerade vindkraftverken. Största delen av dessa har koncentrerats till
Kärjenkoski nordost om projektområdet.
Grupper med fasta bostäder har också koncentrerats till söder om projektområdet längs Ruusulavägen och Peltomaantie. På den västra sidan av projektområdets mittdel finns ett litet byområde i Sandvik. Från Sandvik kommer invånarna
till Ruusulavägen längs Österbackvägen eller norrut till Uttermossa längs Sandviksvägen.
Den fasta bostad som ligger närmast kraftverken finns på området Korkiaharju
på cirka 700 meters avstånd. På cirka en kilometers avstånd från de närmaste
kraftverken finns två fasta bostäder i Sandvik och cirka 13 fasta bostäder intill
Lillåns åkerlandskap öster om projektområdet. Bosättningen i Kärjenkoski by
ligger på över en kilometers avstånd från de närmaste kraftverken.
På mindre än en kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken finns fem
semesterbostäder. Den närmaste semesterbostaden ligger på 750 meters avstånd från närmaste vindkraftverk, i närheten av sjön Tönijärvi. Vid stranden av
Tönijärvi finns sammanlagt tre semesterbostäder på ett avstånd om 750–900 m
från de planerade vindkraftverken. En semesterbostad finns i Bergvik, öster om
sjön Lilla Sandjärv, cirka 850 m från närmaste vindkraftverk. Vid stranden av
Kaakkoolammi finns en semesterbostad, som ligger på 930 meters avstånd från
närmste vindkraftverk. De övriga semesterbostäderna i näromgivningen ligger
på mer än en kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken. På mindre
än två kilometers avstånd från de planerade vindkraftverken finns sammanlagt
34 semesterbostäder, som främst ligger kring sjöarna väster om projektområdet.
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Bild 8.3.

Fasta bostäder och semesterbostäder i närheten av vindkraftsparken.
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Tabell 8.1.

Antalet fasta bostäder och semesterbostäder på mindre än en och två
kilometers avstånd från vindkraftverken (källa: Lantmäteriverket terrängdatabasen).

Avstånd till närmaste
vindkraftverk

Fasta bostäder

Semesterbostäder

Fasta bostäder och
semesterbostäder
totalt

<1 km

16

5

21

<2 km

96

34

130

8.2.4 Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av systemet för
planering av områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen.
Enligt 24 § i markanvändnings- och bygglagen ska målen beaktas och genomförandet av dem främjas i planeringen på landskapsnivå, kommunernas planläggning och statliga myndigheters verksamhet. Statsrådet fattar beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Den 13 november 2008 fattade
statsrådet beslut om revidering av målen. De riksomfattande målen för områdesanvändningen gäller region- och samhällsstrukturen, livsmiljöns kvalitet,
förbindelsenäten, energiförsörjningen, natur- och kulturarvet samt användningen av naturresurser. Målen har indelats i allmänna mål och särskilda mål utifrån
sakinnehållet.
Följande riksomfattande mål för områdesanvändningen gäller Mikonkeidas vindkraftspark och planläggningen av området:
Fungerande regionstruktur
Genom områdesanvändningen stödjer man en balanserad utveckling av regionstrukturen och förstärker näringslivets konkurrenskraft och landets internationella ställning genom att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja befintliga
strukturer och främja en förbättring av livsmiljöns kvalitet och ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön
Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och
kulturella hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna.
Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen.
Inom områdesanvändningen ska olägenheter i form av buller, vibration och luftföroreningar förebyggas.
Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda
förnybara energikällor främjas.
Kultur- och naturarv, rekreation i det fria och naturresurser
Med hjälp av områdesanvändningen bidrar man till att kulturmiljön och byggnadsarvet samt deras regionalt skiftande karaktär bevaras.
Med hjälp av områdesanvändningen främjas bevarandet av områden som är
värdefulla och känsliga i den levande och den livlösa naturen och säkerställs att
deras mångfald bevaras.
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Områdesanvändningen är inriktad på att naturen används för rekreation och
gynnar natur- och kulturturism genom att förutsättningarna för mångbruk förbättras. Vid områdesanvändningen främjas bevarandet av tysta områden som
anvisats för detta ändamål.
Genom områdesanvändningen tryggas en hållbar användning av naturresurserna så att tillgången på naturresurser tryggas också för kommande generationer.
I samband med områdesanvändningen ska säkras att nationellt sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och naturarvet bevaras.
Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
I samband med områdesanvändningen bör man trygga möjligheterna att utveckla trafiktjänstsystemen samt tillgodose den militära luftfartens behov.
När nya kraftlinjer dras ska i första hand de befintliga korridorerna användas.
Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera
kraftverk.
I samband med områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i
den närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön
beaktas, i synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och kulturhänseende samt särdragen i landskapet.
Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer
Genom områdesanvändningen bidrar man till att bevara kustområdet som en
särskilt betydelsefull helhet med hänsyn till dess natur- och kulturvärde.
8.2.5 Planläggning
8.2.5.1

Landskapsplan
Södra Österbottens landskapsplan gäller på den norra delen av projektområdet
som ligger i Storå kommun. Vid den östra kanten av projektområdets norra del
finns beteckningar i landskapsplanen för en 220 kV kraftledning och en reservering för en 400 kV kraftledning. I nordöst gränsar projektområdet dessutom till
en torvtäkt (tt-3). Andra begränsningar i markanvändningen på projektområdet
finns inte i Södra Österbottens landskapsplan.
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Bild 8.4.

Utdrag ur Södra Österbottens landskapsplan (Södra Österbottens förbund
2013). Projektområdet har ritats in på plankartan.

Österbottens landskapsplan gäller på resten av projektområdet. Den enda beteckningen som gäller projektområdet i Österbottens landskapsplan är ett bergtäktsområde (eo-4) på Stormossbergen i mitten av den södra delen av projektområdet. På bergtäktsområdet gäller en bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Väster om den norra delen av projektområdet och
sjön Tönijärvi har ett rekreationsobjekt och en turistattraktion angetts, Soldattorpet. Det finns ingen bygginskränkning på området, men vid planeringen av
området ska man särskilt beakta kultur-, landskaps- och miljövärden.
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Bild 8.5.

Utdrag ur Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2013a). Projektområdet har ritats in på plankartan.
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Bild 8.6.

Utdrag ur utkastet till etapplandskapsplan 1 för Södra Österbotten (Södra
Österbottens förbund 2013). Projektområdet har ritats in på plankartan.

Både i Österbotten och i Södra Österbotten uppgörs just nu etapplandskapsplaner som gäller förnybara energiformer och deras placering. En stor del av den
södra delen av Mikonkeidas vindkraftspark ligger inom området ÖmossaNorrviken, som enligt förslaget till etapplandskapsplan 2 för Österbotten lämpar
sig för vindkraftsproduktion (tv-1).
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Bild 8.7.

8.2.5.2

Utdrag ur förslaget till etapplandskapsplan 2 för Österbotten (Österbottens förbund 2013b). Projektområdet har ritats in på plankartan.

Generalplaner
Inga generalplaner gäller på projektområdet. I Kristinestad har en strandgeneralplan uppgjorts som omfattar Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv (bild 8.8). I
Storå har inga generalplaner uppgjorts för planområdet eller dess närhet.
Väster om Mikonkeidas vindkraftspark planeras två vindkraftsprojekt som förutsätter planläggning. Båda planområdena gränsar till Mikonkeidas projektområde.
Uppgörandet av delgeneralplanen för Uttermossa vindkraftspark pågår och är nu
i utkastskedet. Delgeneralplanen för Ömossa vindkraftspark godkändes av
stadsfullmäktige i Kristinestad på hösten 2012.
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Bild 8.8.

Utdrag ur Kristinestads strandgeneralplan till den del den gäller Lilla
Sandjärv och Stora Sandjärv (Kristinestad).

Bild 8.9.

Utkast till delgeneralplan för Uttermossa vindkraftspark (Kristinestad
2012). Projektområdet har ritats in på plankartan.

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

53 (99)

Juni 2013

Bild 8.10.

Delgeneralplanen för Ömossa vindkraftspark (Kristinestad 2011). Projektområdet har ritats in på plankartan.
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8.2.5.3

Detaljplaner
Det finns inga gällande eller anhängiga detaljplaner för projektområdet.

8.3

Landskap och kulturmiljö
Vid beskrivningen av landskapets och kulturmiljöns nuläge redogörs för sådana
landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla objekt i närheten av vindparksområdet som eventuellt kan utsättas för konsekvenser om projektet genomförs.
I beskrivningen av nuläget ingår objekt som är redan tidigare är värdefulla nationellt, på landskapsnivå eller lokalt (tabell 8.2, bild 8.11). Beskrivningen av nuläget kompletteras i MKB-beskrivningsskedet, bland annat utifrån fältbesök. Beskrivningen utvidgas också till att gälla de preciserade elöverföringslinjerna.
Tabell 8.2.

Landskapsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla objekt i närheten av
vindparksområdet.

Status

Objekt

Avstånd från närmaste vindkraftverk

Nationellt värdefullt landskapsområde

Härkmeri

12 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Härkmeri by

12 km

Landskapsområde som är värdefullt på landskaps- eller regionnivå

Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma
kulturlandskap

>1 km

Landskapsområde som är värdefullt på landskaps- eller regionnivå

Vesijärvi by

4 km

Landskapsområde som är värdefullt på landskaps- eller regionnivå

Kulturlandskapet i Korsbäck

4 km

Landskapsområde som är värdefullt på landskaps- eller regionnivå

Honkajärvi by och kulturlandskap

5 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Honkajärvi by och kulturlandskap

5 km

Nationellt värdefullt objekt och
byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Bosättningen i Storå ådal och
Storås kyrkolandskap

13 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Storå kyrka med omgivning,
Kulturlandskapet i Storå ådal

13 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Kulturlandskapet i Storå ådal

13 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Polvenkylä kulturlandskap, Kodesjärvi

20 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Sideby och fiskhamnen Kilen

13 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Sideby kulturlandskap

13 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Risby by och kulturlandskap

12 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse

Yttergrunds fyr- och lotssam-

17 km

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

55 (99)

Juni 2013

Status

Objekt

(RKY-objekt) 2009

hälle

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Siikais allmogearkitektur

15 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Kulturlandskapet i Leppijärvi by

15 km

Byggd kulturmiljö av riksintresse
(RKY-objekt) 2009

Trolls by och stengärden

14 km

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse (RKY-objekt) 1993

Trolls kulturlandskap

14 km

Bild 8.11.

Avstånd från närmaste vindkraftverk

Landskapsmässigt och kulturhistoriskt betydelsefulla objekt på projektområdet och i dess närhet.
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8.3.1 Allmänna drag i landskapet på projektområdet och i kulturmiljön
I indelningen i landskapsprovinser hör Mikonkeidas-området enligt betänkande 1
av miljöministeriets arbetsgrupp för landskapsområden (1993) till Österbotten
och närmare bestämt till regionen Södra Österbottens odlingsslätter. Landskapsprovinserna representerar typiska regionala drag och variation i kulturlandskapen.
Österbotten är ett stort område, vars karaktär förändras i relation till olika faktorer både från söder mot norr och från kusten inåt landet. Gemensamt för hela
området är tämligen stora åar, ådalar med tydliga gränser och nästan obebodda
åsområden mellan dessa samt en relativt jämn terräng, med vanligen små
höjdvariationer.
Det mest karaktäristiska för Södra Österbottens kulturlandskap är jämna och
bördiga lermarker kring ådalarna. Åarna hör till de vanligaste vattendragen. I
Södra Österbotten kan man se typiska och starka kulturdrag som hör till byggtraditionen: långsträckt bebyggelse i radbyar och bandformade byar som traditionellt har funnits längs åstränderna. Ett av de viktigaste landskapselementen
på åkerfälten är ladorna, som förvisso håller på att förfalla (Miljöministeriet
1993).
8.3.2 Nationellt värdefulla landskapsområden
Nationellt värdefulla landskapsområden utgör de mest representativa kulturlandskapen på landsbygden. Dessa hotas av att odlingen upphör och byggnader
förfaller och av nybyggen som inte passar in i landskapet (Miljöministeriet
1993b). Projektområdet ligger inte i några nationellt värdefulla landskapsområden. Det närmaste nationellt värdefulla landskapsområdet, Härkmeri, ligger
nordväst om projektområdet, som närmast på cirka tolv kilometers avstånd
(bild 8.11).
Härkmeri (MAO100108)
Härkmeri är en 800 hektar stor by i Kristinestad som hör till Södra Österbottens
odlingsslätter. Byn är en typisk kustby som stigit upp ur havet. Den har ett välbevarat traditionellt byggnadsbestånd som omges av strandängar och odlingsmarker. Härkmerifjärden hör till det nationella skyddsprogrammet för fågelvatten. På området finns både öppna och igenvuxna vårdbiotoper (Miljöministeriet
2013).
8.3.3 Byggda kulturmiljöer av riksintresse
På projektområdet finns inga byggda kulturmiljöer av riksintresse. De närmaste
objekten ligger cirka 13 kilometer från de närmaste vindkraftverken på projektområdet. De närmaste objekten är Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap, Koppelonmäki, Sideby och fiskhamnen Kilen, Yttergrunds fyr- och
lotssamhälle, Trolls by och stengärden samt Siikais allmogearkitektur (Leppijärvi
by).
Urvalet av de byggda kulturmiljöerna av riksintresse ger en mångsidig bild av
historien och utvecklingen av de byggda miljöerna i vårt land med avseende på
olika regioner, tidsperioder och objektstyper. Förteckningen över byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) är en uppdatering av inventeringen år
1993 (RKY 1993). I detta arbete har i regel den nyare förteckningen över objekt
använts, men objekten som ingår i RKY 1993 har också beaktats, eftersom de
delvis ingår i de nya objekten i RKY 2009. Till de delar som objekten i RKY 1993
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inte längre finns med i RKY 2009, är objekten dock fortfarande betydelsefulla på
landskapsnivå.
Var objekten av riksintresse finns i förhållande till de konstruktioner som krävs
för projektet klarnar i samband med bedömningen av miljökonsekvenserna. De
närmaste objekten visas på bild 8.11. Nedan finns en beskrivning av objekten
(Museiverket RKY 2009). Uppgifterna om objekten har hämtats från Museiverkets webbplats Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY (Museiverket 2013b).
Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap
Objektet Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap (Isojokilaakson
kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema), som ingår i RKY 2009, finns i ett agrart
landskap och inkluderar klockstapel, kyrka, by, lånemagasin, prästgård och
gårdsplan.
Storås stora korskyrka gjord av stock hör till korskyrkorna från början av 1800talet. Kyrkan, som omges av den gamla begravningsplatsen, har ritats av C. L.
Engel och är av samma kyrkotyp som kyrkorna i Alajärvi och Lappo. Intill kyrkan finns en klockstapel i trä.
Den traditionella bosättningen som uppstått längs de intilliggande backåsarna
har bevarats kring kyrkbyn i Storå ådal och i byn Koppelonkylä vid åns övre
lopp. Karaktäristiskt för ådalens traditionella bondgårdar är de långa huvudbyggnaderna som är en och en halv våning höga och de kringbyggda fyrkantiga
gårdsplanerna. På området har många gamla stengärdsgårdar bevarats längs
landsvägarna.
Från åns västra strand öppnas en vidsträckt vy mot kyrkan över det öppna odlingslandskapet längs ån.
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Bild 8.12.

Bosättningen i Storå ådal och Storås kyrkolandskap. Koppelonkylä i
Storå. (Foto: MV/RHO Johanna Forsius 2006. Museiverket 2013)

Sideby och fiskhamnen Kilen
Objektet Sideby och fiskhamnen Kilen, som ingår i RKY 2009, finns i ett agrart
landskap och inkluderar säsongbostad, by, museum och småhamn. Sideby
kyrkby har bevarat sin traditionella struktur, och Kilens fiskstrand och gästhamn
väster om byn är fortfarande i användning. De många sjöbodarna och båtskjulen bildar en lång räcka som följer strandlinjen.
Bebyggelsen i Sideby är koncentrerad längs landsvägen; i synnerhet längs
vägen till den gamla fiskhamnen Kilen finns ett gammalt, välbevarat byggnadsbestånd från slutet av 1800-talet till 1900-talet.
Det byggnadsbestånd som hänför sig till jordbruk och fiske har koncentrerats till
skogsdungen och strandängen vid Kilstranden. Fiskstrandens bodar, friluftsmuseets byggnader och de små byggnaderna för säsongboende bildar en naturlig
helhet.
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Bild 8.13.

Sideby och fiskhamnen Kilen, Kristinestad. Fiskhamnen Kilen i Sideby.
(Foto: MV/RHO Maria Kurtén 2006. Museiverket 2013)

Yttergrunds fyr- och lotssamhälle
Objektet Yttergrunds fyr- och lotssamhälle, som ingår i RKY 2009, inkluderar lotsstation, fyr och gårdsplan. Yttergrunds fyr är både till exteriören och interiören och
tekniskt
sett
en
av
våra
bäst
bevarade
historiska
fyrbyggnader.
Fyrtornet hör till den grupp av järnfyrar som byggdes i slutet av 1800-talet. Fyren
på Yttergrund är ett 43,6 m högt torn med en stomme av stål och beklädd med
järnplåtar. Den står på ett granitfundament på klippholmen Södra Yttergrund.
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Bild 8.14.

Yttergrunds fyr- och lotssamhälle, Kristinestad. Yttergrunds fyr var Nordens högsta då den byggdes. (Foto: MV/RHO 125016:1 Harri Nyman
1999. Museiverket 2013)

Trolls by och stengärden
Objektet Trolls by och stengärden (Trolssin kylä ja kiviaidat), som ingår i RKY 2009,
finns i ett agrart landskap och inkluderar by, bondgård och väg. Karaktäristiskt för
Trolls by, som ligger längs en liten å (Trolssinjoki) nära havsstranden, är vidsträckta
stengärden, stenhögar och två gamla råstenar.
Husen i Trolls by ligger som ett glest band längs båda sidor om den gamla slingrande byvägen. Byggnadsgrupperna Erkkilä och Viertola representerar det traditionella byggnadsbeståndet. De små åkrarna finns på olika håll i byn. Kring åkrarna
finns breda stengärden som byggdes av nyodlarna en gång i tiden.
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Siikais allmogearkitektur

Objektet Siikais allmogearkitektur (Siikaisten talonpoikaisarkkitehtuuri), som ingår i RKY 2009, finns i ett agrart landskap och inkluderar bondgårdar.
Exempel på allmogearkitekturen i Satakunta finns i byarna Otamo, Vuojärvi och
Leppijärvi. Utmärkande för gårdarnas huvudbyggnader är en lång och smal stomme
samt farstukvistar med mycket dekorativa lister, flera fönster, hörn med sneda girar
och dekorerade vällingklockor.
Det traditionella byggnadsbeståndet har bevarats på gårdarna Starck, Isotalo och
Hirsimäki som finns utspridda kring Leppijärvi. Karaktäristiskt för byggnaderna i Siikais är två farstukvistar och en vällingklocka.

8.3.4 Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller
regionnivå
På projektområdet finns inga kulturmiljöer av landskapsintresse. Området Kärjenkoski-Kankaanpäänkulma ligger omedelbart på den nordvästra sidan av projektområdets norra del. Längs Siiroonjoki-Lillån finns dessutom Vesijärvi by
cirka fyra kilometer öster om projektområdet och kulturlandskapet i Korsbäck
cirka fyra kilometer norr om projektområdet (Södra Österbottens förbund 2013,
Österbottens förbund 2013a).
Var kulturmiljöerna av landskapsintresse finns i förhållande till de konstruktioner
som krävs för projektet klarnar i samband med bedömningen av miljökonsekvenserna. De närmaste objekten visas på bild 8.11.
8.3.5 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
På projektområdet finns inga byggda kulturmiljöer av landskapsintresse. Den
närmaste byggda kulturmiljön av landskapsintresse är Honkajärvi by och kulturlandskap som ligger cirka fem kilometer söder om de planerade kraftverken. Var
de byggda kulturmiljöerna av landskapsintresse finns i förhållande till de konstruktioner som krävs för projektet klarnar i samband med bedömningen av miljökonsekvenserna. De närmaste RKY 1993-objekten visas på bild 8.11 och de
beskrivs nedan.
Storå kyrka med omgivning (Storå)
Storå träkyrka byggdes under ledning av Heikki Kuorikoski 1831−33 (1828, C.
L. Engel, A. W. Arppe). Till formen är kyrkan en likarmad korskyrka med avfasade inre hörn. Den höga korsmitten kröns av en kupol med lanternin. Den separata klockstapeln i trä är från 1859. Kyrkan omges av en gammal begravningsplats. Sydost om kyrkan finns den gamla kyrkplatsen. I närheten av kyrkan finns Storå prästgård, vars huvudbyggnad delvis är från slutet av 1700talet, delvis från 1850- och 1890-talen. En gammal drängstuga används som
museum.
Kulturlandskapet i Storå ådal (Storå)
I kulturlandskapet i Storå ådal har det traditionella byggnadsbeståndet bevarats
på hela det stora området: Koppelonkylä-kyrkbyn-Villamo-Vanhakylä. Det att ån
inte är utbyggd bidrar till landskapsupplevelsen. I byn Koppelonkylä går en
gammal bro över ån. Huvudbyggnaden i Haaros gårdsmiljö i Villamo är från
1700-talet och ett annat bostadshus är från 1860-talet.
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Härkmeri by (Kristinestad)
Byggnadsgruppen som utgörs av gårdarna Lauha och Öström mitt i det öppna
odlingslandskapet representerar områdets allmogebyggnadskultur från 1800talet. Gårdarna finns längs den gamla strandvägen.
Polvenkylä kulturlandskap, Kodesjärvi (Storå)
I Polvenkylä i Kodesjärvi finns de gamla välbevarade gårdsplanerna Kiviniemi
och Sakari, som är en del av Storås vidsträckta kulturlandskap.
Sideby kulturlandskap (Kristinestad)
Sideby kyrkby har bevarat sin traditionella prägel. Husen i byn ligger längs idylliska vägar. Sideby gamla träkyrka brann 1969 och den nya kyrkan blev färdig
1972 (E. Kråkström). Intill den finns en klockstapel i trä som hörde till den
gamla kyrkan och som byggdes år 1831. Vid den gamla fiskstranden finns Kilens
hembygdsmuseum, som grundades 1968. På området finns en allmogestuga
från 1700-talet, Fransgården och ett stort antal andra byggnader som flyttats till
platsen.
Honkajärvi by och kulturlandskap (Sastmola)
I Honkajärvi by finns ett traditionellt byggnadsbestånd på gårdarna Vanhatalo,
Pohjola-Mattila och Kallela (f.d. Erkkilä). Husens arkitektur är mycket dekorativ,
i synnerhet beträffande farstukvistar och vällingklockor. Bosättningen i byn omges av små åkrar och hagmark.
Risby by och kulturlandskap (Sastmola)
Byggnadsbeståndet i Risby är nästan uteslutande gammalt. De mest representativa byggnadsgrupperna är Heikkilä, Vanhatalo, Nygård och Norrgård, vars
båda bostadshus av parstugetyp är från 1820-talet. I byn har ett föreningshus
från början av 1900-talet bevarats. Risby folkskola byggdes 1907. Områdets åkrar är små och ställvis har lador med halmtak bevarats.
Trolls kulturlandskap (Sastmola)
Särpräglande för bybilden i Trolls är stenarna som röjts från åkrarna och som
samlats i stora högar och byggts till gärdesgårdar. Gamla råstenar som vakar
över åkrarna har också bevarats i Trolls och är unika för vårt land. Det traditionella byggnadsbeståndet i Trolls representeras av bl.a. byggnadsgrupperna
Erkkilä och Viertola samt av de gamla byggnaderna, en vacker loftbyggnad och
låga bodar i Koosoura. I gårdsmiljön vid Peltonens torp finns små ursprungliga
bostads- och ekonomibyggnader av stock.
Kulturlandskapet i Leppijärvi by (Siikais)
I Leppijärvi by har ett antal bondgårdar med representativa huvudbyggnader
bevarats. Karaktäristiskt för dessa är de utsirade farstukvistarna och vällingklockorna. Bland de mest betydande enskilda objekten finns Isotalo, Hirsimäki
och Starck.
8.4

Fornlämningar
Enligt tillgängliga uppgifter finns det inga kända fornlämningar på projektområdet. De närmast kända fornlämningarna finns cirka tre kilometer från projektområdet (Statens miljöförvaltning 2013, Museiverket 2013c).
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Enligt intendenten för Österbottens museum, Pentti Risla, är det osannolikt att
man kommer att hitta fornlämningar som ännu inte observerats på Mikonkeidas-området.
8.5

Naturförhållanden

8.5.1 Jordmån, berggrund och topografi
Mikonkeidas projektområde hör till den svekofenniska skifferzonen i Österbotten, som uppstod för cirka 1 900 miljoner år sedan. Berggrunden i de nordligaste delarna av projektområdet består av granit och granodiorit. Söder om
Korpelankylä ändras berggrunden till tonalit. Berggrunden i den sydligare delen
av projektområdet består i väster av glimmergnejs och i öster huvudsakligen av
intermediära metavulkaniter och tonalit (GTK 1997).

Bild 8.15.

Berggrund på projektområdet (GTK 2010).

Projektet ligger på Södra Österbottens kustområde, där landhöjningarna till följd
av sättningar under den föregående istiden fortfarande pågår. Istidens och
landhöjningens konsekvenser syns också bl.a. i områdets topografi och jord-
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mån. Jordmånen på projektområdet är huvudsakligen blandad morän och berg.
Torv förekommer i försumpade sänkor. Torvskiktet är tjockt på stora mossar, till
exempel Stormossen.
På projektområdet varierar markytans nivå mellan +52 och +83 m ö.h.
8.5.2 Klimat
Mikonkeidas projektområde ligger i den sydboreala klimatzonen vid Österbottens kust, där havet inverkar stort på områdets klimat. Den årliga medeltemperaturen är cirka 3–4 °C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter.
Vindens årsmedelhastighet i området är cirka 6 meter per sekund på
100 meters höjd. På 150 meters höjd är vindens årsmedelhastighet cirka 7–
8 meter per sekund (Vindatlas 2013). I vindparksområdet dominerar sydsydvästlig vind.
8.5.3 Yt- och grundvatten
Ytvatten
Mikonkeidas projektområde ligger i huvudsak på huvudavrinningsområdet för
Bottenhavets kustområde (83) och närmare bestämt på Vikbäckens (83.083)
och Härkmeri ås (83.081) avrinningsområden. De nordvästligaste delarna av
projektområdet ligger på Lappfjärds ås huvudavrinningsområde (37) och närmare bestämt på Lillåns nedre del (37.061) och Siiroonjokis nedre del (37.062).
På projektområdet finns inga betydande ytvattensamlingar och man känner inte
till några källor, bäckar eller rännilar i naturtillstånd (VattenL 2 kap. 11 §). I
närheten av projektområdet ligger några mindre sjöområden, såsom Lilla Sandjärv, Stora Sandjärv och Tönijärvi.
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Bild 8.16.

8.5.3.1

Indelningen i avrinningsområden i närheten av Mikonkeidas projektområde (Lantmäteriverket 2013, OIVA 2013).

Grundvattenområden
Inga grundvattenområden finns på Mikonkeidas projektområde. De närmaste
grundvattenområdena är Kärjenkoski A (1015151 A), som är viktigt för vattenförsörjningen, samt Kärjenkoski B (1015151 B) och Vesijärvi (1015113), vilka
lämpar sig för vattentäkt. Dessa områden ligger i Storå cirka en kilometer öster
om projektområdet. Grundvattenområdet Kallträskinkangas (1028702), som är
viktigt för vattenförsörjningen, ligger i Kristinestad, cirka två kilometer sydväst
om projektområdet. Drygt sex kilometer sydost om projektområdet finns grundvattenområdena Korpipellonmäki A (1015152 A) och B (1015152 B).
De grundvattenområden som ligger närmast projektområdet visas på bild 8.17.
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Bild 8.17.

Grundvattenområden i närheten av projektområdet.

8.5.4 Vegetation
Enligt indelningen i skogsvegetationszoner ligger Mikonkeidas projektområde på
gränsen mellan den sydboreala zonen på Österbottens kustland och den mellanboreala zonen i Österbotten. Österbottens kustland har frodigare vegetation än
resten av landskapet. Det beror på havsklimatet och den höga näringshalten i
marken som stiger ur havet.
Skogsområdena används för skogsbruk och ståndortstypen är främst torr mo av
lingontyp (VT), som är typisk för regionen, samt frisk mo av blåbärstyp (MT)
och lingon-blåbärstyp (VMT). Försumpade momarker har dikats. På området
finns också berg, vars växtlighet är hällmarksskog (Vr) som klassificeras som
tvinmark, och vidsträckta öppna myrar.
Vegetationen i den sydligare delen av projektområdet karaktäriseras av Stormossen, som är en stor högmosse västerut på projektområdet. Skogsbruksområdena som omger Stormossen består omväxlande av häll- och moränmarker
samt torvmarker som bildats i sänkorna mellan bergen och tämligen små öppna
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myrar. På området förekommer omväxlande torr och frisk moskog samt dikade
torvmoar, som domineras av tall. På frodigare platser är gran det dominerande
trädslaget. Trädbeståndet är ungt eller äldre och ställvis har även tämligen omfattande slutavverkningar gjorts. Längs de muddrade bäckfårorna finns också
blandskog och mer lövträdsdominerade områden. På hällmarkerna är trädbeståndet lågvuxet och växttäcket består i huvudsak av lavar. På den lösa jorden
på hällmarkerna växer förutom lavar också mossor, risväxter, örter och gräs.
Vegetationen i den nordligare delen av projektområdet är något ensidigare än i
den sydligare delen. På området dominerar torr och frisk moskog samt dikade
torvmoar. Det dominerande trädslaget är tall. Trädbeståndet har i huvudsak
gallrats och är tämligen ungt. I mitten av området finns en öppen högmosse,
Etelämäenkeidas, vars mittersta delar är odikade och befinner sig nära nog i naturtillstånd. I den sydvästra delen av projektområdet finns ett stort bergsområde, vars trädbestånd har avverkats. På den södra delen av bergsområdet finns
också en mindre myrtjärn, vars kant följer kanten av ett fattigkärr.
8.5.5 Fågelbeståndet
8.5.5.1

Det häckande fågelbeståndet
Utifrån en inventering av det häckande fågelbeståndet som gjordes på projektområdet sommaren 2012 representerar fågelarterna som förekommer på området arter som är mycket vanliga och som förekommer i rikligt antal i Finland. På
området observerades 67 fågelarter som med säkerhet eller sannolikt häckar på
området. Några av dem kan anses vara skyddsvärda arter. Bland de observerade skyddsvärda arterna är antalet fåglar som häckar på området generellt sett
mycket få. Biotoperna på projektområdet är tämligen ensidiga ekonomiskogar.
Fågelbeståndet är dock mångsidigare tack vare några öppna myrar, där ett fåtal
värdefullare myrmarksfåglar häckar.
Man känner till några rovfågelrevir (bl.a. ormvråk, bivråk och duvhök) på projektområdet. Enligt ett havsörnsregister som upprätthålls av ELY-centralen i Österbotten finns det inga kända havsörnsbon i närheten av projektområdet. Enligt
ett fiskgjusregister som upprätthålls av Naturhistoriska centralmuseet känner
man till ett fiskgjusbo på projektområdet och tre bon på 1−3 kilometers avstånd
från projektområdet (Ringmärkningsbyrån 2012).

8.5.5.2

Flyttfågelbeståndet
En av de viktigaste rutterna för flyttfåglarna går via den sydösterbottniska kusten. Flera hundratusen fåglar flyttar genom området både på våren och på hösten. Flyttfåglarnas viktigaste flyttfutt går längs med kusten, medan antalet flyttande individer snabbt minskar en bit in i landet. För en del arter går huvudflyttningen emellertid längre in i landet, t.ex. för tranan nära riksväg 8. Längre
österut antas antalet flyttande fåglar i genomsnitt minska. Var de huvudsakliga
flyttrutterna går kan variera kraftigt från år till år, eftersom de påverkas av bl.a.
rådande vind- och väderleksförhållanden.
Fågelflyttningen genom projektområdet observerades på våren och hösten
2012. Enligt uppföljningen flyttar ett måttligt antal fåglar över området, men då
styrande linjer saknas går huvuddelen av flytten främst väster om projektområdet och styrs av Bottniska vikens kust 10−15 km från projektområdet. En del år
kan huvudflyttrutten, framför allt tranornas, också gå över projektområdet, beroende på de dominerande vindarna. På projektområdet eller i dess omedelbara
närhet finns det så vitt man vet inga betydande rastplatser för stora flyttfåglar.
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8.5.6 Övrig fauna
Vanliga däggdjursarter i hela Södra Österbotten är bland annat älg, lo, räv,
skogshare och mårdhund. Varg förekommer regelbundet, särskilt i Sydösterbotten. Även björnstammen har etablerat sig och björnarnas utbredning sträcker
sig till de södra delarna av Sydösterbotten. Lo finns det nära kusten, från Sydösterbotten till Vasaregionen (Österbottens förbund 2011). Däggdjursarterna
som påträffas på projektområdet kan antas representera arter som är typiska
för barrskogszonen i regionen. I fältutredningarna på området observerades
inga hotade däggdjursarter. Enligt utgångsdata har livsmiljöer för flygekorre
konstaterats i den norra delen av projektområdet på 2000-talet.
8.6

Skyddsområden och värdefulla arter
Nedan presenteras avgränsade naturobjekt, skyddsområden och objekt som hör
till skyddsprogram samt betydande artförekomster vilka enligt tillgängliga uppgifter finns på projektområdet och i dess närhet.

8.6.1 Naturaområden
På projektområdet och i dess omedelbara närhet finns inga objekt som hör till
Natura 2000-nätverket. Det närmaste Naturaområdet, Hanhikeidas (FI0800026),
ligger cirka fyra kilometer nordost om projektområdet. Hanhikeidas är en representativ högmosse av riksintresse. Mossens norra del karaktäriseras av stora
ytor av fuscum-mosse och lågstarrmosse. Övriga Naturaområden i närheten ligger på över fem kilometers avstånd från projektområdet. Naturaområdena visas
på bild 8.18 och deras avstånd från projektområdet i tabell 8.3.
Tabell 8.3.

Avståndet mellan Naturaområdena och projektområdet.

Naturaområde

Nummer

Skyddsgrund

Avstånd från
projektområdet

Hanhikeidas

FI0800026

SPA/SCI

4 km

Kukilankeidas

FI0200017

SCI

8 km

Mankaneva

FI0200018

SCI

9 km

Lappfjärds våtmarker

FI0800112

SPA/SCI

8 km

Haapakeidas

FI0200021

SPA/SCI

9 km
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Bild 8.18.

Naturaområden och övriga skyddsområden i förhållande till projektområdet.

8.6.2 FINIBA-områden
FINIBA-områden är viktiga fågelområden i Finland. Områdena har valts ut utifrån en kartläggning som gjorts av Finlands miljöcentral och BirdLife Finland
(Leivo m.fl. 2001). FINIBA-projektet är inte ett skyddsprogram, men en stor del
av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller till Natura
2000-nätverket.
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IBA-områdena, dvs. internationellt viktiga fågelområden, är BirdLife Internationals projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelområden. I Finland finns
97 IBA-områden (Heath & Evans 2000).
Inom tio kilometer från projektområdet finns inte ett enda nationellt eller internationellt värdefullt FINIBA- eller IBA-område.

Bild 8.19.

FINIBA- och IBA-områden i förhållande till projektområdet.

8.6.3 Skyddsområden och andra betydelsefulla naturobjekt
Inga naturskyddsområden finns på projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Det närmaste naturskyddsområdet, myrskyddsområdet Haapakeidas
(SSA020007), ligger strax under fem kilometer öster om projektområdet. De
privata skyddsområdena Lappfjärds våtmarker (YSA204562) och Härkmeri våtmarker och skärgård (YSA202596) ligger cirka åtta kilometer nordväst om projektområdet. Övriga skyddsområden ligger på över tio kilometers avstånd från
projektområdet (bild 8.18).
Objekten som tillhör myrskyddsprogrammet, Hanhikeidas (SSO100272), Kukilankeidas (SSO020061), området Haapakeidas-Huidankeidas-Mustasaarenkeidas
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(SSO020076) och Mankaneva-Kaakkurinneva
4−8 km från projektområdet.

(SSO020060),

ligger

cirka

Objektet
Härkmerifjärden-Lappfjärds
åmynning-Norrfjärden-SyndersjönBlomträsket (LVO100213), som ingår i skyddsprogrammet för fågelvatten, ligger cirka åtta kilometer nordväst om projektområdet.

Bild 8.20.

Området Mustasaarenkeidas som ingår i myrskyddsprogrammet. (Foto:
Tiina Mäkelä / FCG)

8.6.4 Hotade och värdefulla arter
8.6.4.1

Vegetation
Uppgifterna om hotade och andra värdefulla arter som förekommer på projektområdet har tagits från miljöförvaltningens databas Hertta (Finlands miljöcentral
2012) samt från de fältinventeringar som gjordes på projektområdet sommaren
2012.
Enligt utgångsdata och den naturinventering som gjordes på sommaren 2012
känner man inte till några sådana växtarter på området som är fridlysta, hotade, regionalt hotade eller nära hotade eller som finns upptagna i bilagorna II
eller IV till habitatdirektivet.

8.6.4.2

Fågelbeståndet
På Mikonkeidas projektområde har man påträffat sex hotade eller nära hotade
häckande fågelarter och dessutom har där häckat några av de fågelarter som
nämns i bilaga I till fågeldirektivet. Förutom de häckande arterna flyttar sannolikt flera skyddsvärda arter via området.
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8.6.4.3

Övrig fauna
I bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv finns en förteckning över djurarter av
gemenskapsintresse som hör till det s.k. strikta skyddssystemet, vilket innebär
att det är förbjudet att förstöra eller försämra platser där de förökar sig och rastar (NVL 49 §, 42 §).
På Mikonkeidas projektområde finns följande fladdermusarter som upptas i bilaga IV (a) till habitatdirektivet: nordisk fladdermus, vattenfladdermus och mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus. Fladdermustätheten på området har utifrån utredningen bedömts vara normal. Det lövträdsdominerade
skogs- och våtmarksområdet söder om byn Sandvik visar en större mångfald i
fråga om fladdermusarter.
Enligt utgångsdata finns livsmiljöer för flygekorre (VU, sårbar, bilaga IV (a) till
habitatdirektivet) i den norra delen av projektområdet. I samband med den naturinventering som genomfördes på sommaren 2012 gjordes inga observationer
av flygekorre och det konstaterades att det finns mycket få livsmiljöer som lämpar sig för arten på projektområdet.

8.7

Trafik
Den planerade vindkraftsparken ligger öster om riksväg 8 (Björneborgsvägen).
På den norra sidan går Uttermossavägen, som blir till Pöllistöntie på Södra Österbottens område (Uttermossa−Storå 17017). Kärjenkoskentie (VanhakyläKärjenkoski 17027) ansluter till Pöllistöntie som fortsätter söderut som Vesijärventie öster om projektområdet fram till Suojoentie (Sastmola–Kauhajoki 661).
Söder om projektområdet går Ruusulavägen/Peuralantie mellan Björneborgsvägen (riksväg 8) och Suojoentie (Sastmola−Kauhajoki 661).
Enligt planerna ska infarten till vindkraftsparkens södra del ske från riksväg 8
via Riskula längs en befintlig skogsbilväg som ska förstärkas och som finns söder om Stormossen. Infarten till de vindkraftsplatser som finns norr och söder
om Tönijärvi i projektområdets norra del har planerats ske österifrån från
Vesijärventie längs befintliga skogsbilvägar.
Trafikmängden på riksväg 8 intill projektområdet var 1 889 fordon per dygn år
2011. Mängden tung trafik var 450 fordon per dygn (Trafikverket 2012b).
Tabell 8.4.

Trafikmängderna på landsvägarna i närheten av vindkraftsparken.

Väg
Nummer

Genomsnittlig trafikmängd per dygn
(ÅDT, fordon/dygn)
Avsnitt

Fordon

Tunga fordon

8

Kallträsk−Ömossa

2313

450

8

Ömossa−U ermossa

1889

460

17017

Uttermossa−Kärjenkoski

144

‐

17017

Kärjenkoski–Vesijärvi

107

‐
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Bild 8.21.

Trafikmängderna på vägarna i närheten av projektområdet år 2011 (Trafikverket 2012a).

Bild 8.22.

Mängden tunga fordon i närheten av projektområdet år 2011 (Trafikverket 2012b).

74 (99)

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Juni 2013

9
9.1

MILJÖKONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS OCH BEDÖMNINGSMETODER
Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas projektets övergripande
konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen
och naturresurserna samt deras interaktion i den omfattning som förutsätts i
MKB-lagen och -förordningen (bild 9.1).

Bild 9.1.

Direkta och indirekta konsekvenser som ska utredas i enlighet med MKBlagen och -förordningen.

Varje MKB-projekt medför specifika konsekvenser som beror på projektets karaktär, omfattning och placering och vid vilka man fäster särskild uppmärksamhet i samband med MKB-processen. Ovan nämnda övergripande konsekvenser
preciseras alltid separat för varje projekt. En miljökonsekvens definieras som ett
tillstånd där ett miljöobjekt på projektområdet eller i dess näromgivning förändras till följd av en åtgärd som genomförs inom ramen för projektet.
Miljökonsekvensbedömningen genomförs så att man beskriver uppkomsten av
en miljökonsekvens och bedömer hur stor förändringen är jämfört med nuläget.
Bedömningen av konsekvenser bygger på befintlig information om miljöns nuläge, på utredningar som gjorts och ska göras samt på modeller.
9.2

Konsekvenser av vindkraftverken och elöverföringen
Vanligen är de mest centrala miljökonsekvenserna som vindkraftsprojekt ger
upphov till visuella konsekvenser för landskapet. Beroende på deras placering
kan vindkraftverken även ge upphov till konsekvenser i form av driftljud och
blinkande solljus som beror på rotorbladens rörelser. Vindkraftverkens mest betydande och beaktansvärda konsekvenser för den naturliga miljön är konsekvenserna för fågelbeståndet.
Konsekvenserna under vindkraftsparkens livslängd fördelar sig över tre skeden:
byggandet, driften och nedläggningen. Konsekvenserna under byggandet är
tidsmässigt kortvariga och de beror främst på röjningen av växtligheten på platser där vägar, vindkraftverk och luftledningar ska byggas, buller från arbetsmaskiner och trafikkonsekvenser till följd av transporter. Konsekvenserna under
driften gäller främst landskapet och fågelbeståndet. Konsekvenserna under nedläggningen kan jämföras med konsekvenserna i byggskedet, men är lindrigare.
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Under nedläggningen är konsekvenserna kortvariga och beror främst på buller
från arbetsmaskiner och trafik.
Till granskningsområdet för miljökonsekvenserna längs elöverföringslinjerna räknas de dikessträckningar som görs för dragningen av mellanspänningskablar
(20 kV) samt de terrängkorridorer som ska röjas för byggandet av luftledningar
på 110 kV. Dikessträckningarna och terrängkorridorerna kan påverka naturvärdena, landskapet eller näringarna längs elöverföringslinjerna, särskilt i kabeldragningsskedet och under luftledningarnas livscykel.
Projektets verkningsområden preciseras utifrån bedömningsarbetet och kan bli
större eller mindre än de verkningsområden som bedöms i detta program.
Enligt en vid MKB-förfarandet gjord bedömning är de väsentligaste miljökonsekvenserna som projektet orsakar konsekvenserna för naturen och människorna
samt konsekvenserna på grund av buller och skuggor. Nedan presenteras de
konsekvenser som läggs fram för bedömning i MKB-förfarandet.
Miljökonsekvenser som ska bedömas inom projektet är:


Icke-levande miljö
- Konsekvenser för ljudlandskapet
- Konsekvenser för ljusförhållanden
- Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
- Konsekvenser för mark, yt- och grundvatten



Levande miljö
- Konsekvenser för växtlighet och värdefulla naturobjekt
- Konsekvenser för fåglar
- Konsekvenser för övriga fauna
- Konsekvenser för naturskyddsområden



Människans miljö
- Konsekvenser för markanvändning och den byggda miljön
- Konsekvenser för trafik
- Konsekvenser för landskap och kulturmiljö
- Konsekvenser för fornminnen
- Konsekvenser för människans hälsa och levnadsförhållanden

9.3

Karaktärisering av en konsekvens och fastställande av dess betydelse
Konsekvenserna och skillnaderna mellan dem beskrivs i huvudsak i ord. Beskrivningen åskådliggörs med bilder och tabeller. I bedömningen definieras
varje konsekvens karaktär och betydelse utifrån kriterier som utvecklats med
stöd av IEMA:s (2004) bedömningshandbok (bild 9.2).
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Bild 9.2.

9.4

Definiering av konsekvensens karaktär och betydelse.

Metoder för jämförelse av alternativen
Som metod för jämförelse av alternativen används den s.k. specificerande metoden, som betonar en beslutsfattning som utgår från olika värdemässiga utgångspunkter. Betydelsen av de olika alternativens interna konsekvenser av
olika typer jämförs inte, eftersom vikten av varje enskild konsekvenstyp i förhållande till en annan konsekvenstyp i många fall är alltför värdebetonad och
inte kan fastställas med positivistiska metoder. Detta innebär exempelvis att
bullerstörning inte kommer att jämföras med olägenheter i landskapet.
Med denna metod kan man ta ställning till de olika alternativens miljömässiga
genomförbarhet, men inte fastställa det bästa alternativet. Beslutet om det
bästa alternativet fattas av projektets beslutsfattare. De bedömda konsekvenserna och skillnaderna mellan de olika alternativen presenteras i en tabell i syfte
att göra det lättare att jämföra alternativen.

9.5

Verkningsområde som granskas
Med verkningsområde som granskas avses ett område som man på goda grunder kan anse nås av projektets miljökonsekvenser. Man har strävat efter att
fastställa ett granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan antas uppstå utanför området.
Verkningsområdets omfattning beror på egenskaperna hos det objekt som ska
granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet eller kraftledningsområdet, till exempel konsekvenserna av byggåtgärderna, medan en del
breder ut sig över ett mycket stort område, till exempel landskapskonsekvenserna av vindkraftverk som är i drift (tabell 9.1).
Nedan presenteras de av projektets verkningsområden som har bedömts i MKBprogramskedet. Deras omfattning har bedömts utifrån de olika konsekvensernas
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karaktäristiska drag. Konsekvenser som på grund av sina egenskaper inte kan
avgränsas har utelämnats (exempelvis konsekvenserna för klimatet).
Direkta begränsningar av markanvändningen granskas på vindparksområdet
och elöverföringsområdena. Samhällsstrukturen granskas som en större helhet.
Vid bedömningen av trafikkonsekvenserna granskas de vägar på vilka trafiken ökar till följd av projektet, dvs. bygg- och servicevägarna på projektområdet samt landsvägarna och riksväg 8 i omgivningen.
Granskningen av landskapskonsekvenserna utsträcks till hela det område där
vindkraftsparken i praktiken kan ses med människoögon. Detta innebär en radie
på cirka 20 km. Konsekvenserna för kulturhistoriska objekt bedöms på det
område som kan utsättas för byggåtgärder (fundament, förstärkning av vägnätet, kabeldragning) eller som kan utsättas för en betydande förändring av landskapsbilden.
Konsekvenserna för områdets fornlämningar granskas separat för varje
byggplats på vindparksområdet, området för nya vägar och på elöverföringslinjerna.
Bedömningen av konsekvenserna för naturen begränsas först och främst till
byggplatserna för vindkraftverken och kraftledningarna och områden i deras
närhet. Granskningen utsträcks till ett mer vidsträckt område för häckande fåglar och djur som rör sig på ett stort område. I fråga om flyttfåglar utsträcks
granskningen till att omfatta fåglarnas flyttrutter.
Buller, skuggor och blinkningar granskas i den omfattning som projektet orsakar sådana konsekvenser enligt kalkylerna.
Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel granskas
på ett stort område som sträcker sig till minst 20 km från kraftverken, dvs. på
det område där människor i teorin kan observera vindkraftverken. Störst uppmärksamhet riktas inom en radie på cirka fem kilometer från vindkraftsparken.

Tabell 9.1.

Storleken på det verkningsområde som ska granskas enligt konsekvenstyp.

Konsekvenstyp

Storleken på det verkningsområde som
ska granskas

Markanvändning

Samhällsstruktur på kommunnivå, vindparksområdet och dess närm‐
aste omgivning (ca 5 km), kraftledningsområdet och dess närmaste
omgivning (ca 500 m)

Trafik

Vindkraftsparkens huvudtrafikleder och områdena för elöverföringslin‐
jen

Natur

Vindkraftverkens byggplatser och deras närmaste omgivning, elöverfö‐
ringsområdena

Fågelbeståndet

Vindparksområdet och elöverföringslinjerna, objekt som är betydelse‐
fulla för fågelbeståndet i närområdet, flyttrutter, eventuellt ett vid‐
sträckt verkningsområde

Fornlämningar

Varje byggplats på vindparksområdet samt elöverföringslinjerna.

Landskap och
kulturhistoriska objekt

Objekt som utsätts för byggåtgärder, eventuell synlighetssektor 20 km
från vindkraftsparken
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Buller, skuggor, blinkningar

Enligt kalkyler och modeller, en radie på cirka 2 km från vindkraftspar‐
ken

Människors levnadsförhållanden
och trivsel

Konsekvensspecifik bedömning, en radie på högst cirka 20 km och
noggrannare inom en radie på cirka 5 km.

Konsekvenstyper som också ska beaktas är säkerhet (trafik-, radar- och kommunikationsförbindelser, flygtrafik, försvarsmaktens verksamhet) samt konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten.

Bild 9.3.

Avståndszoner 1–20 km från de planerade kraftverken.
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10 KONSEKVENSER FÖR DEN ICKE-LEVANDE MILJÖN
10.1

Konsekvenser för ljudlandskapet

10.1.1 Konsekvensmekanismer
I byggskedet uppstår bullerkonsekvenser bl.a. i anslutning till byggandet av
vägarna, vindkraftverken och kraftledningen. Under projektets drifttid orsakar
vindkraftverkens roterande rotorblad aerodynamiskt buller. Det för vindkraftverket typiska bullret (ett skiftande ”brus”) orsakas av rotorbladets aerodynamiska ljud samt av att rotorbladet passerar masten, varvid vingens ljud reflekteras från tornet. När luften pressas mellan tornet och rotorbladet uppstår dessutom ytterligare ett ljud. Lite buller orsakas även av de enskilda delarna i systemet för elproduktionen, men på grund av bruset från rotorbladen hörs det
inte (Di Napoli 2007).
Bullerspridningen i omgivningen har varierande karaktär och beror bl.a. på vindens riktning samt vindhastigheten och lufttemperaturen på olika höjder. Bullrets hörbarhet beror till stor del på nivån på bakgrundsbullret. Bakgrundsbuller
orsakas bl.a. av trafik och vind (vindens eget brus och trädens sus).
10.1.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Bullerkonsekvenserna bedöms av en expert utifrån en modell som utarbetas
med hjälp av programmet WindPRO. Programmet WindPRO har utvecklats för
bedömning av vindkraftverkens miljökonsekvenser. Programmet använder en
digital tredimensionell terrängmodell och en nordisk beräkningsmodell för industribuller för att få fram en modell av bullerspridningen. Vindkraftverkens egenskaper beaktas vid framtagandet av modellen. Egenskaperna hos de vindkraftverk som ska användas i modellskapandet grundar sig på den kraftverkstyp som
den projektansvarige väljer. För bullermodelleringarna används en vindhastighet
på 8 m/s.
Utifrån modelleringen görs bullerkartor, på vilka visas medelljudnivån (LAeq)
som orsakas av de olika projektalternativen. På bullerkartorna visas bullerzoner
för medelljudnivåer på 35–45 dB med 5 dB:s intervaller.
Det sammanlagda bullret som orsakas av vindkraftverken, vägarna och andra
bullerkällor som redan finns på projektområdet bedöms i ord av en expert utifrån de gjorda modellerna och erfarenheter av liknande projekt. Som ett resultat
av bedömningen presenteras en uppskattning av den relativa förändring som
projektet orsakar jämfört med nuvarande bullernivåer.
Bullret under byggandet bedöms med ord, eftersom det antas vara kortvarigt
och sprida sig till ett begränsat område. Bullret från underhållet av vindkraftverken granskas inte, eftersom endast några enstaka servicebesök görs till vindkraftverken per år.
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Bild 10.1.

Preliminära resultat av bullermodelleringen i en situation där vindkraftsparken förverkligas enligt det mest omfattande alternativet.
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10.2

Konsekvenser för ljusförhållandena

10.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverkens roterande rotorblad bildar rörliga skuggor vid klart väder. Vid
en enskild observationspunkt upplevs detta som en snabb växling av det naturliga ljuset, som blinkningar. Vid molnigt väder kommer ljuset inte tydligt från en
punkt, och därför skapar rotorbladet inga tydliga skuggor. Förekomsten av
blinkningar beror förutom på solskenet även på solens riktning och höjd, vindens riktning och därigenom på rotorns ställning samt på observationspunktens
avstånd till vindkraftverket. På längre avstånd täcker rotorbladet en så liten del
av solen att blinkningar inte längre kan observeras.
10.2.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Skuggbildningen bedöms av en expert utifrån en modell som utarbetas med
hjälp av Shadow-modulen i programmet WindPRO. Vid modelleringen tar man
hänsyn till solens läge i horisonten vid olika tider av dygnet och året, till molnigheten per månad, det vill säga hur mycket solen skiner när den är ovanför horisonten, samt till vindkraftverkens uppskattade drifttid per år.
Vid beräkningarna beaktas skuggorna om solen ligger mer än tre grader ovanför
horisonten och som skugga räknas en situation då vingen täcker minst
20 procent av solen. Vid beräkning av modellen beaktas höjdförhållandena i terrängen, men inte skogarnas utbredning på området.
Resultaten av modelleringen åskådliggörs på utbredningskartor, som områdesvis visar hur länge skuggbildningen varar i timmar per år för de olika projektalternativen. Timzonerna markeras med olika färger på kartorna, som också visar
kraftverken och deras omgivning inom verkningsområdet.
Mängden skuggor bedöms för den tid vindkraftverken är i drift i de olika projektalternativen. Skuggor bildas inte i andra skeden av projektet.

82 (99)

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

FCG DESIGN OCH PLANERING AB
Juni 2013

Bild 10.3.

Preliminära resultat av modelleringen av skuggbildningen i en situation
där vindkraftsparken förverkligas enligt det mest omfattande alternativet.
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10.3

Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet

10.3.1 Konsekvensmekanismer
Under byggandet av vindkraftsparken och under servicearbetena ger fordon och
arbetsmaskiner upphov till utsläpp i luften. Konsekvenserna för luftkvaliteten
och klimatet är i fråga om dessa mycket ringa, och därför kommer de inte att
behandlas närmare.
Indirekta positiva konsekvenser uppstår i och med att vindkraften ersätter el
som produceras med fossila bränslen. Å andra sidan kan luftutsläpp uppstå då
man på grund av den ojämna vindkraftsproduktionen behöver reglerkraft, som
måste produceras med någon annan energiform. Av denna orsak kan de årliga
konsekvenserna av de utsläpp som elproduktionssystemet ger upphov till inte
bedömas under vindkraftverkets drifttid.
10.3.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraften ersätter motsvarande mängd energi som producerats med fossilt
bränsle. Vindkraftsparkens klimatkonsekvens uppskattas som skillnaden mellan
vindkraftsparkens teoretiska energiproduktionskapacitet och den energimängd
som produceras med reglerkraft. Klimatkonsekvensen definieras som en ändring
i mängden svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid och partiklar. Som utsläppskoefficienter används de genomsnittliga koefficienterna för Finlands kolkondensproduktion.
10.4

Konsekvenser för jordmånen, yt- och grundvattnet

10.4.1 Konsekvensmekanismer
När man bygger på land ökar markberedningsarbetena i anslutning till byggandet av vindkraftverkens fundament, vägar och elnät tillfälligt erosionen av den
schaktade jorden, vilket kan öka avrinningen och sedimentbelastningen i ytvattnen något. I teorin kan alltså byggandet av vindkraftsparken tillfälligt påverka
även grundvattnets kvalitet. På vindparksområdet finns inga betydande grundvattenförekomster och därför kommer inga betydande konsekvenser att uppstå
för grundvattnet.
10.4.2 Utgångsdata och metoder
Vindkraftsparkens konsekvenser för jordmånen, yt- och grundvattnet bedöms
av en expert. Utgångsdata samlas från miljöförvaltningens informationssystem
(OIVA) och geodatasystemet.
Konsekvensernas omfattning bedöms genom att granska markens kvalitet och
bärighet på byggplatserna, förekomsten av vattendrag i förhållande till byggplatserna, hur länge byggandet varar och byggåtgärdernas fysiska omfattning.
Vindkraftverkets delar innehåller inga skadliga komponenter som löser sig i vatten och därför utförs ingen granskning för deras del. Eventuella läckage i vindkraftverkets maskinhus och de risker för jordmånen, yt- och grundvattnet som
dessa orsakar granskas som en del av bedömningen av projektets miljörisker.
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11 KONSEKVENSER FÖR DEN LEVANDE MILJÖN
11.1

Konsekvenser för växtligheten och värdefulla naturobjekt

11.1.1 Konsekvensmekanismer
De mest betydande konsekvenserna av projektet för växtligheten uppstår under
vindkraftsparkens byggskede. Konsekvenser uppstår i huvudsak på grund av
röjning av trädbestånd och avlägsnande av ytjord på de platser där servicevägarna och kraftverkens fundament ska byggas. Konsekvenserna för växtligheten
i närheten av vindkraftverken liknar dem vid kalhuggning. Byggområdena skapar också en bestående zon av kanteffekter på de omgivande skogsområdena.
Beroende på var vindkraftverkens fundament, vägarna, jordkablarna och elledningarna placeras, kan byggandet av dem orsaka konsekvenser även för värdefulla naturtyper och arter.
11.1.2 Utgångsdata och metoder
Sommaren 2012 gjordes utredningar av vegetationen på Mikonkeidas vindparksområde. En naturutredning genomfördes av Varsinais-Suomen luonto- ja
ympäristöpalvelut. I utredningarna kartlades naturtyperna och vegetationen på
kraftverksplatserna och i omgivningen alldeles intill dem. Den planerade placeringen av servicevägarna och elöverföringsnätet granskades inte i utredningarna. Kompletterande utredningar kommer att utföras under sommaren 2013, när
planen för placeringen av kraftverken, servicevägarna och elöverföringslinjerna
preciseras.
Som stöd för fältarbetet kommer man att beställa befintlig geografisk information om hotade arter på Mikonkeidas projektområde från miljöförvaltningens register över hotade arter (artdatabasen Hertta, Finlands miljöcentral 2012).
Vid bedömningen av konsekvenserna för naturen uppskattas projektets konsekvenser för vegetationen och för de naturtyper som är värdefulla enligt nationella lagar eller annars värdefulla för området. I fråga om växtarterna fokuserar
man på skyddsvärda arter, vilka till exempel är arter som upptas i habitatdirektivet, hotade arter samt arter som annars är värdefulla och sällsynta i området.
Granskningsområdet för naturkonsekvenserna omfattar i huvudsak områdena
för vindkraftsparken och elöverföringslinjen samt omgivningen alldeles intill
dessa. Vid bedömningen fokuserar man särskilt på skyddsvärda arter och på objekt som är värdefulla med tanke på naturens biologiska mångfald. Bedömningen av konsekvenserna för naturen görs av en expert.
11.2

Konsekvenser för fågelbeståndet

11.2.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftverken, servicevägarna och elöverföringsnätet kan medföra olika typer
av konsekvenser för fågelbeståndet och fåglarnas häckningsområden under
byggandet, driften och rivningen av kraftverken. Vindkraftverkens konsekvenser
för fågelbeståndet kan grovt indelas i tre olika typer, vars konsekvensmekanismer väsentligen skiljer sig från varandra (Koistinen 2004):


konsekvenser för områdets fågelbestånd på grund av de förändringar i livsmiljön som byggandet medför,
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konsekvenser i form av störningar och hinder på fåglarnas häcknings- och
födoområden, på områdena mellan dessa och på flyttrutterna, samt



kollisionsdödlighet och dess konsekvenser för områdets fågelbestånd och fågelpopulationer.

11.2.2 Utgångsdata och metoder
Det häckande fågelbeståndet
Det häckande fågelbeståndet på projektområdet kartlades på sommaren 2012
vid sex räkningar, då man gick runt i omgivningen vid de preliminära kraftverksplatserna och gjorde observationer av lokala landfåglar. De skyddsvärda
fågelarterna på projektområdet inventerades dessutom genom taxering på sådana livsmiljöer som är potentiella utifrån kart- och flygfotogranskning.
Inventeringen av det häckande fågelbeståndet kompletteras år 2013. Flygmönstren vid födosök för de fiskgjusar som häckar på projektets mest betydande verkningsområde kommer att observeras från maj till augusti. Uppföljningen inriktas på häckningsplatser som finns på mindre än två kilometers avstånd (två olika bon), där de häckande fåglarnas beteende observeras under
cirka 50 timmar per bo. Dessutom utförs en inventering av tjäderns spelplatser
på projektområdet i april 2013.
Ringmärkningsbyrån vid Helsingfors universitet har tillfrågats om det finns
kända revir för fiskgjusen och havsörnen på projektområdet och i dess närhet i
deras databas över bon och revir.
Flyttfågelbeståndet
Fåglarnas vårflyttning genom projektområdet och i dess närliggande områden
observerades mellan den 19 mars och den 28 maj 2012 under sammanlagt
14 dagar (cirka 70 h). Flyttobservationen genomfördes omväxlande av fem olika
observatörer från i huvudsak fyra olika observationsplatser. Perioden för uppföljningen av vårflyttningen täckte i stora drag tidpunkterna för huvudflyttningen för olika fågelarter. Utifrån uppföljningen kan man skapa en tillräcklig bild av
fåglarnas vårflyttning genom området.
Höstflyttningen genom området observerades mellan den 7 augusti och den 10
november 2012 under sammanlagt 31 dagar (cirka 155 h). Observationen genomfördes omväxlande av två olika personer från i huvudsak tre olika observationsplatser. Perioden för uppföljningen av höstflyttningen täckte väl tidpunkterna för huvudflyttningen för olika arter. Utifrån uppföljningen kan man skapa en
omfattande bild av intensiteten hos och artförhållandena vid fågelflyttningen
genom området år 2012.
Bedömning
Som stöd för bedömningsarbetet införskaffas befintliga uppgifter om fågelbeståndet på projektområdet och i dess närmaste omgivning i litteraturen, från
den lokala ornitologiska föreningen samt eventuellt av fågelskådare, friluftsmänniskor och jaktföreningar som känner till områdena.
Materialet som har samlats in under inventeringarna av det häckande fågelbeståndet och flyttfågelbeståndet åren 2012 och 2013 analyseras och projektets
konsekvenser för fågelbeståndet bedöms. Vid bedömningen av konsekvenserna
för fågelbeståndet fäster man särskild vikt vid eventuella konsekvenser för alla
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skyddsvärda arter och för arter som man vet är känsliga för vindkraftens konsekvenser. Beroende på det insamlade materialets mängd och kvalitet görs en kollisionsmodell för vissa särskilt utvalda arter (t.ex. rovfåglar) och de eventuella
konsekvenserna för populationerna till följd av kollisionsdödligheten bedöms.
Dessutom diskuteras projektets konsekvenser för arter på närliggande områden
som är värdefulla för fågelbeståndet (bl.a. Natura- och FINIBA-områden) och
konsekvenserna för skyddsgrunderna för dessa områden. De samverkande konsekvenserna som Mikonkeidas vindkraftspark och andra vindkraftsparker i närheten ger upphov till för fågelbeståndet bedöms med den precision som det tillgängliga materialet medger. Bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet görs av en expert.
11.3

Konsekvenser för övrig fauna

11.3.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för faunan framträder i huvudsak på byggplatserna för kraftverken, vägarna och elöverföringen och i närheten av dessa, som direkta förluster av areal i livsmiljön, som försämrad kvalitet i livsmiljöerna och som störningar under byggtiden.
Konsekvenserna under byggtiden är tillfälliga och utgörs närmast av buller och
andra störningar som beror på ökad mänsklig aktivitet och arbetsmaskiner. Förändringarna i livsmiljöerna är mer långvariga, men gäller ett tämligen begränsat
område. Konsekvensernas betydelse beror bl.a. på hur känslig områdets fauna
är för förändringar i livsmiljön och för projektets övriga konsekvenser.
Minskade livsmiljöer kan även ha indirekta och sekundära konsekvenser för djurens ekologiska korridorer, som kan försämras eller till och med brytas. Enligt
erfarenheter från Sverige medför vindkraftsparkerna, när de är i drift, dock relativt ringa konsekvenser för djurens populationsstruktur och ekologiska korridorer.
Vindkraftverken medför kollisionsrisk för fladdermöss, på samma sätt som för
fåglar. Risken är störst för flyttande individer som flyger på hög höjd. Enligt observationer kan de kollidera med rotorbladen eller dö av de växlingar i lufttrycket som rotorbladens roterande rörelser orsakar.
11.3.2 Bedömningsmetoder
Utgångsdata om faunan i projektområdet samlas in bland annat från miljöförvaltningens artdatabas (Hertta) samt genom intervjuer med representanter för
lokala natur- och miljöorganisationer och jaktföreningar. Faunan på området observerades i samband med utredningar av naturen och fågelbeståndet år 2012.
Dessutom gjordes utredningar om fladdermus och flygekorre på området sommaren 2012. Fladdermössen på området inventerades aktivt under sammanlagt
tolv nätter vid olika tidpunkter på sommaren (juni, juli och augusti) och dessutom fanns en detektor som automatiskt registrerar fladdermusläten på området
från maj till september. Materialet som den automatiska detektorn spelade in
analyserades efter uppföljningsperioden. Förekomsten av flygekorre utreddes i
samband med häckfågeltaxeringen på hela projektområdet och inventeringen
fokuserade på livsmiljöer som är lämpliga för arten.
Vid bedömningen av konsekvenserna för faunan granskas vilka effekter byggandet och driften av vindparksprojektet har på kvaliteten på och arealen av biotoperna för de djurarter som förekommer i området. Dessutom granskas pro-

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

87 (99)

Juni 2013

jektets konsekvenser för djurens möjligheter att röra sig på vindparksområdet.
Utifrån fladdermusutredningen skapar man sig en uppfattning om de fladdermusarter som förekommer på projektområdet och om områdenas betydelse
som fortplantningsområden och biotoper för olika fladdermusarter. Konsekvenserna för faunan bedöms av en expert.
11.4

Naturvärden längs kraftledningssträckningen
Naturförhållandena längs den nya ledningskorridoren utreds genom fältinventeringar på sommaren 2013. Längs den valda kraftledningssträckningen görs inventeringar av växtlighet och biotoper och i samband med detta utreds också
förekomsten av de arter som upptas i bilaga IV (a) till habitatdirektivet och förekomsten av lämpliga livsmiljöer för dessa längs sträckningen.
Naturförhållandena längs den nya ledningskorridoren som ska byggas beskrivs
utifrån det material som samlas in vid fältinventeringarna under MKBförfarandet samt utifrån kart- och flygfotogranskning. Konsekvenserna för naturvärdena längs kraftledningssträckningen bedöms av en expert.

11.5

Naturaområden, skyddsområden och områden som hör till skyddsprogram
I samband med MKB-förfarandet görs en behovsprövning för Natura-bedömning
för de Naturaområden som finns i projektområdets omgivning och för vilka projektet kan medföra eventuella konsekvenser. För objekt som ingår i Natura
2000-nätverket med stöd av habitatdirektivet (SCI) är granskningen inte så omfattande, eftersom vindkraftsparkens konsekvenser för växtarter, naturtyper
och djurarter som upptas i habitatdirektivet inte sträcker sig till ett särskilt stort
område. För objekt som ingår i Natura 2000-nätverket med stöd av fågeldirektivet (SPA) är granskningsområdet för eventuella konsekvenser större.
I samband med projektet görs en behovsprövning för Natura-bedömning för följande Naturaområden som ingår i Natura 2000-nätverket med stöd av bl.a. fågeldirektivet (SPA = Special Protection Area) och som finns på mindre än tio
kilometers avstånd från projektområdet: Hanhikeidas (FI0800026) och Lappfjärds våtmarker. Behovsprövningen för Natura-bedömning grundar sig på officiella uppgifter ur Natura-blanketter samt på annan naturinformation som eventuellt finns tillgänglig om områdena.
I behovsprövningen för Natura-bedömning utreds om det planerade vindkraftsprojektet försämrar skyddsgrunderna för Naturaområdena, dvs. de naturvärden
utifrån vilka områdena har införlivats i Finlands Natura 2000-nätverk, i en sådan
omfattning att tröskeln för en egentlig Natura-bedömning i enlighet med naturvårdslagen (NVL 65 §) överskrids. Kontaktmyndigheten ELY-centralen i Södra
Österbotten fattar det slutgiltiga beslutet om huruvida behovsprövningen för
Natura-bedömningen är tillräcklig och om en Natura-bedömning ska tillämpas
eller inte.
Vid konsekvensbedömningen beaktas förutom Naturaområdena också andra
närbelägna skyddsområden och objekt som hör till skyddsprogram.
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12 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKANS OMGIVNING
12.1

Konsekvenser för markanvändningen och den byggda miljön

12.1.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår i vindkraftsparkens och kraftledningssträckningens fysiska miljö. På vindkraftsparkens byggplatser förändras området från skogsbruksområde till energiproduktionsområde.
Eftersom man inte kommer att inhägna vindkraftverken, begränsas rörligheten
på området i mycket liten skala. I resten av vindkraftsparken fortsätter markanvändningen som förut.
Jord- och skogsbruket kommer också att begränsas av bygg- och servicevägarna som byggs i anslutning till vindparksområdet samt av den kraftledning som
behövs för elöverföringen. Å andra sidan kan de nya vägarna även förbättra rörligheten på området.
Indirekta konsekvenser både i vindparksområdet och i dess närmiljö kan orsakas av buller och blinkningar under driften. Dessa kan begränsa planeringen av
vissa markanvändningsformer, såsom bostadsområden, i den omedelbara närheten av en vindkraftspark. Dessutom kan vindkraftverkens normativa skyddsavstånd begränsa möjligheterna att vistas i vindkraftverkens närhet, vilket påverkar bland annat möjligheterna att använda området för rekreation.
12.1.2 Utgångsdata och metoder
För konsekvensbedömningen används gällande och anhängiga planer för markanvändningen samt tillhörande miljöutredningar, fotografier och flygbilder, buller-, skugg- och synlighetsmodeller som gjorts för projektet, kartunderlag och
respons på MKB-programmet. Dessutom intervjuas lokala markanvändningsplanerare. I MKB-beskrivningsskedet beskrivs innehållet i planbeteckningarna på
områdena för vindkraftsparken och de alternativa kraftledningssträckningarna
mer ingående.
Begränsningar som projektet orsakar och konflikter mellan den nuvarande och
den planerade markanvändningen beskrivs. Konsekvenserna på projektområdet
och i dess närhet granskas i fråga om planläggningen och markanvändningen i
Kristinestad och Storå. Vid bedömningen av konsekvensens betydelse fäster
man uppmärksamhet vid det regionala värdet av markanvändningsformerna på
projektområdet och vid hur ovanliga de är.
Förutom granskningen på lokal och kommunal nivån granskas också projektets
konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen med tanke på genomförandet av de landskapsspecifika och riksomfattande målen för områdesanvändningen.
12.2

Trafikkonsekvenser

12.2.1 Konsekvensmekanismer
Trafikkonsekvenser uppstår vid transporter av komponenter för vindkraftverken
och kraftledningen under projektets byggskede. En betydande del av transporterna gäller bl.a. transport av stenmaterial för byggandet av bygg- och servicevägar och betong för byggnad av vindkraftverkens fundament. Eventuellt blir
man tvungen att transportera konstruktionsdelar till vindkraftverken med så
kallade specialtransporter, vilket kan ha konsekvenser för den lokala trafikens
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smidighet. Konsekvensens omfattning beror bland annat på i vilken mån projektet ökar trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa
vägar har med avseende på trafikbelastning. Under driften görs enstaka servicebesök per år för underhåll av vindkraftverken. Dessa besök orsakar inga konsekvenser.
Vindkraftverken kan i sig själva påverka trafiksäkerheten på vägarna. I extremt
sällsynta och avvikande situationer kan is slungas från vindkraftverkens rotorblad
vintertid. För att förhindra detta har Trafiksäkerhetsverket Trafi fastställt minimiavstånd för hur nära vägar kraftverk får placeras. Moderna kraftverk utrustas
dessutom med avisningssystem eller issensorer.
Vindkraftverken kan utgöra en säkerhetsrisk för flygtrafiken, om de finns inom
höjdbegränsningsområdet för flygplatser eller andra flygfält.
12.2.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
De transporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament
och monteringsområden bedöms utifrån vindkraftverkens antal och typ. Dessutom bedöms antalet nödvändiga specialtransporter separat. Antalet transporter
som behövs för byggnad och förbättring av privata vägar bedöms utifrån vägarnas längd. Den projektansvarige ger en uppskattning av trafiken under driften.
Nuläget inom trafiknätet utreds med stöd av uppgifter från Trafikverkets Vägregister, som bl.a. innehåller uppdaterad information om trafikmängderna på
landsvägarna.
Projektets trafikkonsekvenser bedöms genom att jämföra de transportvolymer
som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen
granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i dag.
Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken behandlas
separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på transportlederna bedöms utifrån trafikökningen och transporttyperna. För landsvägsanslutningarna görs funktionsanalyser vid behov.
Säkerhetsrisker som vindkraftsparken eventuellt orsakar för vägar och järnvägar granskas utifrån Trafikverkets anvisning för vindkraftverk, Tuulivoimalaohje
(Trafikverkets anvisningar 8/2012). I fråga om säkerhetskonsekvenser för flygtrafiken granskas placeringen av vindkraftverken i förhållande till flygplatser och
andra flygfält.
Vad gäller de planerade kraftledningarna granskas deras konsekvenser för
landsvägarna, särskilt med tanke på specialtransporter och utvecklingen av trafiknätet.
12.3

Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet

12.3.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för landskapet förknippas i hög grad med de
synliga förändringar som vindkraftverken orsakar i landskapet. Vindkraftverken
kan medföra en estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett
stort område. Kraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation
mellan kraftverken och de befintliga landskapselementen. Dessutom syns kraft-
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verken i skymning och i mörker eftersom de har flyghinderljus. Även luftledningens konstruktioner och elstationerna förändrar landskapet. Kraftledningarna
orsakar landskapsskador, särskilt stora kraftledningar och deras breda ledningsgator inklusive kantzoner som skär genom landskapet (Miljöministeriet 1993a).
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens och kraftledningens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur betydande de enstaka elementen som är föremål för
konsekvensen är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, till exempel på terrängens, växtlighetens och byggnadernas
döljande effekt.
Vindkraftverken kan även utgöra sikthinder. Betraktade från en bestämd riktning kan de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur
synliga vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg
och av konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel
årstiden, har också betydelse. Den kortvariga synligheten påverkas av luftens
klarhet och ljusförhållandena (Weckman 2006).
12.3.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Följande frågeställningar har använts som utgångspunkter vid bedömningen av
de visuella konsekvenserna av vindkraftsparken och konsekvensernas betydelse:


Hur långt syns vindkraftverken?



I hur stor omfattning förändrar en ny vindkraftspark landskapets karaktär på verkningsområdet?



I hur stor omfattning påverkar vindkraftsparken, dvs. hur väl syns den, vid känsliga
objekt eller objekt som är värdefulla för landskapet, såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?

Vid bedömningen granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden på
riks- och landskapsnivå och lokalt. Landskapets tolerans undersöks med hjälp
av en landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och -områdena med tanke på landskapsbilden, landskapets inriktning,
landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska miljöerna
samt områden som har den känsligaste landskapsbilden.
Som underlag för bedömningsarbetet uppgörs en synlighetsanalys som omfattar
hela området och som innehåller modeller för de områden där vindkraftverken
kommer att synas. Som utgångsmaterial för analysen används kraftverkens
placering och maximihöjd, höjdkurvorna på grundkartan och de rådande markanvändningsformerna i området. Trädbeståndet uppskattas utifrån Corinedata. Trädbeståndet antas ha en höjd på 15 meter överallt i området. Vid analysen görs modeller upp för de platser där enskilda vindkraftverk är synliga, och
den kartbild som fås som resultat visar hur många kraftverk som syns till varje
plats. Eftersom de flyghinderljus som ska användas i vindkraftsparken monteras
ovanpå kraftverkens maskinhus, ger resultaten av synlighetsmodellerna också
en god bild av flyghinderljusens synlighet.
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Bild 12.1.

Principerna för synlighetsmodellen. Vid synlighetsanalys kan skog eller
byggnader ha en döljande effekt.

Bild 12.2.

Preliminära resultat av synlighetsanalysen i en situation där vindkraftsparken förverkligas enligt det mest omfattande alternativet.

Landskapskonsekvenserna åskådliggörs även med visualiserande bilder från
olika riktningar. De visualiserande bilderna görs med programmet Wind-PRO
genom att utnyttja en terrängmodell som ska göras över området. Vindkraftverken åskådliggörs på fotografier som tagits i vindkraftsparkens omgivning utifrån
granskningen av terrängmodellen. Med tanke på modellen strävar man efter att
fotografera från ställen där vindkraftverken skulle synas. Synlighetssektorer
öppnas vanligen från åkrar, kalhyggen och platser i terrängen som är betydligt
högre än omgivningen.
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Som grund för bedömningsarbetet används miljöministeriets publikationer Tuulivoimalat ja maisema (Weckman 2006) (har inte översatts till svenska) och
Master i landskapet (Weckman & Yli-Jama 2003). Vid bedömningen av konsekvenserna för kulturmiljön används verket Kulttuuriympäristö ympäristövaikutusten arvioinnissa – opas pohjoismaiseen käytäntöön (Nordiska ministerrådet 2002).
12.4

Konsekvenser för fornlämningarna

12.4.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens konsekvenser för fornlämningar förknippas med byggskedet
och med de fysiska förändringar som byggandet eventuellt orsakar i fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter om en fornlämning ligger i ett
område som direkt påverkas av byggarbetet. Byggandet av vindkraftverken och
tillhörande konstruktioner medför en risk för att fornlämningar skadas eller
täcks över på arbetsområdena. Konsekvensens betydelse beror på hur betydelsefullt objektet är.
Dessutom kan det uppstå risksituationer för fornlämningar i samband med servicearbeten under drifttiden, om objekten inte identifieras eller kan undvikas i
terrängen.
12.4.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
Uppgifterna om fornlämningar grundar sig på uppgifterna i registret över fornlämningar. Utgångspunkten är att konsekvenserna för fornlämningar bedöms
utifrån befintliga uppgifter. Enligt ett utlåtande av landskapsarkeolog Pentti Risla
vid Österbottens museum (Risla-Passoja, e-post 18.3.2013) finns det troligen
inga fornlämningar på området. Trots utlåtandet kvarstår skyldigheten att utföra
en fornlämningsinventering. Behovet av en tilläggsutredning bedöms i MKBprogrammets senare skede, när de tekniska planerna har preciserats i samförstånd med Museiverket.
12.5

Konsekvenserna för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel

12.5.1 Konsekvensmekanismer
Sociala konsekvenser kan uppstå på många olika sätt. En del konsekvenser är
direkta, som reaktionerna på buller hos människor. Indirekta sociala konsekvenser kan till exempel vara begränsningar i rekreationsanvändningen av projektområdet. Dessutom kan projektets konsekvenser handla om hur man upplever
konsekvenserna, såsom upplevelsen av en förändring i landskapet, upplevelsen
av buller och eventuella upplevda hälsorisker vid kraftledningarna.
Även projektet i sig kan ge upphov till oro eller osäkerhet hos människor. Människors attityder kan bygga på vindparksprojektet som en mångfasetterad helhet eller orsakas av det allmänna NIMBY-tänkandet ("Not In My Backyard", inte
på min bakgård), som går ut på att människorna upplever oro för förändringar i
sin närmiljö.
12.5.2 Utgångsdata och bedömningsmetoder
I samband med bedömningen av konsekvenserna för människorna utreds projektets konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel.
Konsekvenserna för människornas trivsel bedöms ur de fasta invånarnas och fritidsinvånarnas synvinkel. Bedömningen inleds med att identifiera projektets

FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Mikonkeidas vindkraftspark
Program för miljökonsekvensbedömning

93 (99)

Juni 2013

centrala konsekvenser. Vid identifieringen av konsekvenserna utnyttjas bl.a.
faktahelheter som kommer fram vid mötet för allmänheten som ordnas under
den tid MKB-programmet är framlagt till påseende, kontrollistor som finns i
handböcker för bedömning av konsekvenser för människor och en konsekvensmatris som gjorts för kraftledningsprojekt (Reinikainen, Karjalainen 2005).
En enkät genomförs som stöd för bedömningen av konsekvenserna för människor och för att öka invånarnas deltagande. Enkäten riktas på ett ändamålsenligt sätt till sammanlagt cirka 500 hushåll och ägare av semesterbostäder på
projektets centrala verkningsområde i Kristinestad och Storå. I enkäten, som
sänds per post, utreds projektområdets nuvarande användning, inställningen till
projektet och invånarnas bedömning av projektets konsekvenser för bl.a. rekreationen och landskapet.
Som bakgrundsdata för bedömningen används information om den fasta bosättningen och fritidsbosättningen på projektets verkningsområden. Betydelsen av
de bedömda konsekvenserna anknyter bl.a. till hur stor bebyggelse det finns i
närheten av projektet och var den finns i förhållande till vindkraftsparken och
kraftledningarna.
Rekreation
I samband med bedömningen av konsekvenserna för rekreationsanvändningen
intervjuas representanter för jaktklubbar och jaktvårdsföreningar som finns på
projektområdet för bedömning av konsekvenserna för vilthushållningen. Utifrån
de nuvarande viltstammarna som jagas på området och jägarnas erfarenheter
som samlas in genom intervjuer bedöms projektets konsekvenser för jakten
som en form av rekreationsanvändning. Bedömningen grundar sig på viltstammarnas tillstånd, viltets färdstråk och eventuella förändringar i dessa samt en
upplevd förändring i jaktmöjligheterna på området. Viltstammarnas tillstånd på
projektområdet och variationer i viltstammarna utreds med hjälp av Vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet VFFI:s material samt genom intervjuer med representanter för de jaktklubbar som finns på projektområdet.
Vid bedömningen utnyttjas även utlåtanden och synpunkter som erhålls under
MKB-processen samt eventuella skriverier i tidningarna som utges i området och
på diskussionsforum på Internet.
Buller
Bullret från vindkraftsparken och dess konsekvenser för människorna bedöms
utifrån bullermodeller som presenteras i avsnitt 10.1. Bullrets betydelse bedöms
vid varje känd fast bostad och semesterbostad. Dessutom utreds med hjälp av
litteraturen hur människor upplever buller från vindkraftverk i sin livsmiljö. Som
riktvärden för buller från vindkraftverk används i Finland de riktvärden som
anges i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (SRb 993/1992). Riktvärdena visas i tabell 12.1.
Tabell 12.1.

Allmänna riktvärden för bullernivåer (SRb 993/1992).

Utomhus

LAeq, kl. 7−22

LAeq, kl. 22−7

Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller i deras omedel‐
bara närhet och områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstal‐
ter

55 dB

50 dB 1) 2)

Områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utan‐
för tätorterna och naturskyddsområden

45 dB

40 dB 3) 4)
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Inomhus
Bostads‐, patient‐ och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings‐ och möteslokaliteter

35 dB

‐

Affärs‐ och kontorslokaliteter

45 dB

‐

1)
2)
3)
4)

I nya bostadsområden tillämpas emellertid riktvärdet 45 dB nattetid.
Nattriktvärdena tillämpas inte i områden avsedda för läroanstalter.
Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används
för vistelse eller naturobservationer.
I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

För planering av vindkraftsutbyggnad rekommenderar miljöministeriet att man
använder s.k. planeringsriktvärden som presenteras i ministeriets anvisning Planering av vindkraftsutbyggnad. Genom planeringsriktvärdena har man velat säkerställa att vindkraftverken inte orsakar oskälig störning. I tabell 12.2 visas
planeringsriktvärdena för bullernivå utomhus vid vindkraftsutbyggnad.
Tabell 12.2.

Miljöministeriets planeringsriktvärden för utomhusbuller vid utbyggnad av
vindkraft.

Planeringsriktvärden för utomhusbuller vid utbyggnad av
vindkraft

LAeq dag
kl. 7−22

Områden som används för boende, områ‐
den som används för fritidsboende i tätor‐
ter, rekreationsområden
Områden utanför tätorter som används för
fritidsboende, campingområden, natur‐
skyddsområden*

Övriga områden

Anmärkningar

45 dB

LAeq natt
kl.
22−7
40 dB

40 dB

35 dB

* Nattvärdet tillämpas inte för
naturskyddsområden som i
allmänhet inte används för
vistelse eller naturobservat‐
ioner under natten

tillämpas
inte

tillämpas
inte

Skuggbildning
Konsekvenserna av skuggbildning för människor bedöms med beaktande av
känsliga objekt som finns på verkningsområdet, dvs. fasta bostäder och semesterbostäder. I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den maximala varaktigheten av skuggbildning som orsakas av
vindkraftverk eller om grunderna för bedömning av skuggbildningen. I motsvarande projekt har man vid bedömningen av konsekvenserna av skuggbildningen
jämfört skuggtiderna vid objekt som kan bli störda med riktgivande rekommendationer om skuggtider som används i andra länder. I detta projekt utnyttjas de
riktvärden som används i Sverige. Riktvärdena för skuggbildning i Sverige är
8 h per år om modellen har gjorts enligt en s.k. verklig situation och 30 h per år
om modellen har gjorts enligt ett s.k. värsta scenario (se avsnitt 10.2)
12.6

Konsekvenser för näringsverksamheten
Bedömningen av konsekvenserna för människorna och markanvändningen innefattar konsekvenserna för näringarna. Bland de viktigaste av dessa är konsekvenserna av vindkraftsparken och kraftledningarna för idkandet av skogsbruk.
I fråga om skogsbruket bedöms bl.a. arealerna som inte längre kan användas
för skogsbruk till den del som arealen behövs för byggandet av vindkraftsparken
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(monteringsfält för vindkraftverk, servicevägar, områden som behövs för jordkablar och kraftledningar).
12.7

Övriga konsekvenser

12.7.1 Konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar bedöms till stor del
som konsekvenser för människorna, eftersom de viktigaste naturtillgångarna
som kan utnyttjas i området bildar grunden för användningen av området för
rekreation (bärplockning, svampplockning och jakt). Vidare bedöms hur projektet påverkar de områden som har märkts ut som torvtäkts- och marktäktsområden på projektområdet eller på projektets närmaste verkningsområde.
12.7.2 Konsekvenser för flygsäkerheten
Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten inom luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser i enlighet
med de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
12.7.3 Konsekvenser för radarfunktioner och kommunikationsförbindelser
I anslutning till vindkraftsprojekt beaktas även eventuella konsekvenser för radar- och kommunikationsförbindelser (exempelvis havs- eller luftbevakningsradar, radio- och TV-mottagare samt mobiltelefonförbindelser). Konsekvenser för
kommunikationsförbindelser har varit relativt sällsynta i samband med vindkraftsprojekt.
Vindkraftsparker kan orsaka konsekvenser för radarfunktioner. Konsekvensernas storlek beror på vindkraftverkens placering och geometri i förhållande till
luft- och havsbevakningsradarna.
Om projektområdet är beläget på verkningsområdet för flygvapnets luftbevakningsradar ska man vid behov begära ett utlåtande av försvarsmaktens huvudstab.
Teleoperatörernas radiolänkförbindelser används för mobiltelefontrafik och dataöverföring. Det uppstår en länkförbindelse mellan sändaren och mottagaren.
Om det finns ett vindkraftverk mellan sändaren och mottagaren kan länken brytas och dataöverföringen störas. I Finland beviljas tillstånden för radiolänkar av
Kommunikationsverket Ficora, som har detaljerade uppgifter om alla länkförbindelser.
Vindkraftverk har i en del fall konstaterats orsaka störningar i tv-signalen i närheten av kraftverk. Förekomsten av störningar beror bland annat på kraftverkens läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna, styrkan och riktningen av sändarens signal samt på terrängens former och på eventuella andra
hinder mellan sändaren och mottagaren. Det har förekommit färre störningar i
digitala sändningar än i analoga.
12.8

Konsekvenser under och efter nedläggningen
Vid bedömningen av konsekvenserna under nedläggningen av verksamheten
och därefter antar man att kraftverkskonstruktionerna ovan jord rivs, medan
betongfundamenten och kablarna lämnas kvar i marken.
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Vid bedömningen av konsekvenserna av elöverföringen antar man att luftledningens konstruktioner rivs eller att elstationerna och kraftledningarna används
för annan eldistribution.
Konsekvenserna under nedläggningen av verksamheten liknar konsekvenserna i
byggskedet. Rivningen orsakar buller- och trafikkonsekvenser. I bedömningen
tar man ställning till den naturliga miljöns återhämtningsförmåga och områdets
användning efter projektet.
12.9

Samverkan med andra projekt
Projektets miljökonsekvenser bedöms som en helhet med beaktande av befintlig
verksamhet i området. Dessutom beaktas planerade verksamheter i den omfattning projekten uppskattas ha samverkande konsekvenser med detta projekt.
Bedömningen görs utifrån tillgängliga uppgifter om de olika projektens konsekvenser.
I fråga om naturkonsekvenserna granskas de samverkande konsekvenserna
som Mikonkeidas vindkraftspark och andra vindkraftsparker i närheten ger upphov till, i synnerhet för fågelbeståndet.
De samverkande konsekvenserna för människorna bedöms särskilt vad gäller
konsekvenserna för landskapet och rekreationsmöjligheterna.
Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan projektet ha samverkande konsekvenser med de övriga vindkraftparkerna som planeras i närområdena om projekten byggs samtidigt. Vid bedömningen utreds även de övriga projektens
transportleder och tidsplaner för byggandet.

12.10 Miljöriskbedömning
I MKB-förfarandet identifierar man projektets miljö- och säkerhetsrisker och
eventuella störningar och bedömer deras sannolikhet och följder. Vid riskbedömningen uppskattar man hur störningarnas effekter kan minimeras och föreslår korrigerande åtgärder.
12.11 Förebyggande och lindring av negativa konsekvenser
Utgångspunkten för planeringen är att tillämpa principen om miljömässigt bästa
praxis. Under miljökonsekvensbedömningen söker man möjligheter för att
minska betydande negativa miljökonsekvenser som projektet eventuellt ger
upphov till. Sådana konsekvenser kan vara förknippade med till exempel placeringen av vindkraftverken, tekniken som ska användas i dem och kraftledningssträckningarna.
Eventuella åtgärder för att minska eller lindra negativa konsekvenser presenteras i konsekvensbeskrivningen. I den fortsatta planeringen under miljökonsekvensbedömningen utreds de mer detaljerade tekniska lösningarna.
12.12 Sannolika osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Tillgänglig miljöinformation och konsekvensbedömningar är alltid förknippade
med antaganden och generaliseringar. På samma sätt är tillgängliga tekniska
uppgifter än så länge preliminära. Noggrannheten i befintliga utgångsdata eller i
den information som ska sammanställas varierar.
Även genomförandet av projektet och framskridandet av planerna är förknippade med en viss osäkerhet. De antaganden som använts och gjorts vid be-
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dömningen samt förekomsten av osäkerhetsfaktorer och deras effekt på bedömningens slutresultat tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen.
12.13 Uppföljning av konsekvenserna
I miljökonsekvensbeskrivningen görs en översiktlig plan för uppföljning av projektets konsekvenser. Uppföljningsprogrammet görs utifrån de bedömda konsekvenserna och deras betydelse. Med hjälp av uppföljningen genereras information om projektets konsekvenser och den bidrar till att upptäcka eventuella oväntade och betydande negativa konsekvenser, vilket gör det möjligt att inleda korrigerande åtgärder.
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