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Vindkraftspark
Västervik
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Sammandrag
Triventus Wind Power AB planerar att anlägga en vindkraftspark i Västerviksområdet, ca 28 km
söder om Kristinestads centrum. Området är beläget mellan Riksväg 8, Hedenvägen och Storkärrvägen. Projektområdets läge i Österbotten framgår av kartan i Figur 1.
Inom projektområdet planeras 29 – 51 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på 2 – 5 MW.
Utöver vindkraftverk byggs också vägar och kranplatser, markkablar, luftledningar, ställverk,
samt eventuella servicebyggnader. Markområdena för de planerade vindkraftverken ägs av ett
100-tal markägare med vilka Triventus Wind Power AB har tecknat markanvändningsavtal.
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Projektansvarig
Triventus Wind Power AB är projektansvarig och svarar för genomförandet av projektet. Bolaget
har sin bas i Falkenberg, Sverige. Triventus Wind Power AB har många års erfarenhet av projektutveckling på den svenska marknaden och har under den senaste tiden utvidgat sin verksamhet
till övriga Norden.
Förfarande vid miljökonsekvensbedömning
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) regleras i lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning 10.6.1994/468. MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, en plan eller ett beslut om att ett projekt ska genomföras, utan en process för att ta fram
information inför beslutsfattandet.
Vilka projekt som generellt ska tillämpa ett MKB-förfarande regleras i Statsrådets förordning om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 17.8.2006/713. Enligt 2 kap. 6§ punkt 7.e i förordningen ska MKB-förfarandet tillämpas för vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är
minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 megawatt.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning indelas i två huvudsakliga faser: Bedömningsprogramfasen och konsekvensbeskrivningsfasen. I det första skedet görs ett program för hur projektets miljökonsekvenser ska bedömas. Programfasen för projekt Västervik avslutades i februari 2013. I det andra skedet bedöms de faktiska miljökonsekvenserna och sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt med MKB-förfarandet pågår en process för upprättande av
delgeneralplan.
Bakgrund till projektet
Samhället står inför en utmaning på energiområdet. Såväl globalt som nationellt finns ett stort
behov av att övergå från ändliga till förnybara energiresurser. Det största bidraget till klimatförändringarna, både i Finland och i övriga världen, är förbränningen av fossila bränslen, som i huvudsak används till el- och värmeförsörjning samt transporter. För att nå uppsatta mål inom
klimatområdet krävs internationellt samarbete och en omställning av energisystemet.
Det är mot bakgrund av detta som vindkraften byggs ut i Finland och övriga Europa. Den projektansvarigas verksamhet bygger på att utveckla vindkraftsprojekt i områden där vindförhållandena är goda och markägarna är intresserade av ett samarbete. I projekt Västervik uppfylls båda
dessa kriterier.
Projektets omfattning och läge
Triventus Wind Power AB planerar att anlägga en vindkraftspark i Västerviksområdet, ca 28 km
söder om Kristinestads centrum. Området är beläget väster om Riksväg 8, mellan Hedenvägen
och Storkärrvägen. Områdets totala yta omfattar ca 31 km2.
Inom projektområdet planeras 29 – 51 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på ca 2 – 5 MW.
Utöver vindkraftverk byggs också vägar och kranplatser, markkablar, luftledningar, ställverk,
samt eventuella servicebyggnader.
Projektområdet består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk blandat med
lägre belägna partier och åkermark. Den närmaste bosättningen ligger på ett avstånd av ca 1 km
från projektområdet. I övrigt är omgivningen av glesbygdskaraktär.
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Tidplan för genomförande
En preliminär tidplan för byggnation och driftsättning av projektet har tagits fram baserat på
antagandet att MKB-processen avslutas i vintern/våren 2014 och delgeneralplanen godkänns i
augusti 2014. Under förutsättning att delgeneralplanen fastställs och projektet får byggnadslov
så bör markarbetena komma igång 2015 och avslutas 2017. Driftsättningen beräknas till 201718.
Andra vindkraftsprojekt i området
I Österbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. Även i Satakunda, söder om Österbotten,
är intresset för vindkraftsetablering stort. Ett försök har gjorts att identifiera samtliga projekt
inom 35 km runt projekt Västervik i nord-sydlig riktning och 20 km i öst-västlig riktning. Inom
denna yta har sammanställts 15 olika projekt vilka totalt omfattar 450-480 vindkraftverk.
Det projekt som ligger närmast Västervik är Ömossa som drivs av EPV Vindkraft Ab. Projektområdet är beläget öster om riksväg 8, som kortast ca 1 km från Västervik projektområdes gräns.
Det kortaste avståndet mellan vindkraftverken är ca 1,5 km. En delgeneralplan har antagits för
Ömossa vindkraftspark och bygglov har beviljats för 34 av de 49 vindkraftverken i planen. I skrivande stund pågår utredningar för elöverföringen. Ömossa är det projekt som på grund av sin
närhet till Västervik har fått störst uppmärksamhet vid bedömning av sammantagna effekter
avseende främst buller, rörliga skuggor och landskapsbild i denna MKB. I bedömningen av sammantagna effekter för flyttande fåglar tas dock hänsyn till samtliga närliggande projekt.
Tekniska egenskaper
Nya vindkraftverk i kommersiell produktion på land har idag effekter på 2–5 MW, en rotordiameter på ca 80–128 m och en navhöjd på ca 90–140 m. Ju större svepyta en rotor har desto
längre avstånd krävs mellan vindkraftverken. Vindkraftverk börjar utvinna energi vid en vindhastighet på 3-4 m/s och stängs av när vindstyrkan når ca 25 m/s.
Vindkraftspark Västervik kommer, beroende på vilket alternativ som byggs, att bestå av 29-51
vindkraftverk. I parken ingår vindkraftverk, fundament, vägar och kranplatser, en elstation samt
markkablar och luftledning för överföring av el. Varje vindkraftverk består av fundament, torn,
maskinhus och en trebladig rotor. Kraftverkens totala höjd kommer att vara 150-200 m beroende på vilket alternativ som väljs.
Som grundläggningsteknik kan antingen gravitationsfundament eller bergförankrade fundament användas. Terrängen i projektområdet tyder på att gravitationsfundament nästan uteslutande kommer att vara lämpliga, men på enstaka platser kan det blir aktuellt med bergförankrade fundament. Gravitationsfundament håller vindkraftverket på plats enbart med hjälp av sin
vikt. Det består av cirka 600-800 m3 betong samt armering och gjuts på plats.
För byggnation och underhåll av vindkraftsparken krävs ett välplanerat nät av grusvägar. Så långt
som möjligt används befintliga vägar, men dessa kan vara för smala eller underdimensionerade.
Eftersom transporterna är både långa och tunga behövs hållbara vägar, med tillräcklig bredd,
utan skarpa kurvor.
Vid varje vindkraftverk behövs en större hårdgjord yta som byggs av stenkross med ett bärlager
av grus ovanpå. Eventuell skog avverkas inom ett område ca 50 meter runt kranplatsen för att
underlätta lyft av rotorblad och manövrering av kranar. Själva vindkraftverket tar en mycket liten
yta i anspråk i förhållande till energiproduktionen. Den yta som krävs till vägar, kranplatser och
fundament är större. Den hårdgjorda ytan i direkt anslutning till vindkraftverket, dvs. fundament
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och kranplats, uppgår till 1100-2000 m2 beroende på typ av fundament och kranplatsens storlek.
I de fall bergsfundament kan användas minskas denna yta.
För att överföra den producerade elektriciteten till kraftnätet krävs ett internt elnät inom anläggningen och en anslutning till överliggande nät. I projektområdet anläggs ett elnät med markförlagda jordkablar som matar elektriciteten till en elstation. I elstationen höjs spänningen till
110-400 kV och elen matas ut ur parken via antingen markförlagd kabel eller luftledning som på
lämplig plats ansluts till överliggande stamnät eller regionnät.
Alternativ som granskas
Alternativ har tagits fram både för vindkraftsparkens utformning och för den kraftledning som
ska ansluta parken till överliggande elnät. Alternativen jämförs med avseende på sina konsekvenser. Konsekvenserna jämförs även med ett så kallat nollalternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs.
Under MKB-förfarandets gång har olika möjligheter för placering av kraftverken inom projektområdet utretts. De alternativ som presenteras i denna MKB har tagits fram bl.a. utifrån tidigare
kunskap och utredningar om området, bosättningarnas läge och vindförhållandena. Alternativen som presenteras skiljer sig avseende kraftverkens antal, höjd och placering.
Enligt alternativ 1 byggs inte fler än 29 vindkraftverk med en effekt på ca 5 MW och en totalhöjd
på maximalt 200 m. Beräknad elproduktion är ca 287 900 MWh/år vilket motsvarar förbrukningen i ca 11 500 eluppvärmda villor (elförbrukning 25 000 kWh/år). Alternativ 1 har i hög grad
anpassats efter de värden som finns i projektområdet och är det av projektägaren förespråkade
alternativet.
Enligt alternativ 2 byggs inte fler än 51 vindkraftverk med en effekt på ca 2 MW och en totalhöjd
på maximalt 150 m. Beräknad elproduktion är ca 243 500 MWh/år vilket motsvarar förbrukningen i 9 700 eluppvärmda villor (elförbrukning 25 000 kWh/år).
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 0

29

51

0

Effekt/verk (MW)

Ca 5

Ca 2

0

Total installerad effekt (MW)

145

102

0

Maximal höjd (m)

200

150

0

Ny väg (km)

9

18

0

Förstärkning/breddning av väg (km)

16

14

0

Maximalt antal

För elöverföringen mellan projektområdet och överliggande nät granskas fyra olika alternativ.
Alternativ B1 och C1 utgår från den nordöstra delen av projektområdet medan B2 och C2 utgår
från den sydöstra delen. Samtliga alternativ passerar till den östra sidan av riksväg 8. B1 och B2
fortsätter sedan mot norr till den nya elstationen i Kristinestad. C1 och C2 löper från projektområdet i östlig riktning och ansluts till befintlig 400 kV-ledning med hjälp av en ny elstation gemensam för flera vindkraftsaktörer.
I samtliga projektalternativ dras ledningen genom EPV:s projektområde Ömossa, i nära anslutning till de planerade kraftverken. På grund av olämpligheten i att bygga luftledningar inom riskavståndet från vindkraftverken förutsätter samtliga alternativa rutter att elen överförs i markförlagd kabel inom de delar av Ömossas projektområde där vindkraftverk planeras.
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SAMMANDRAG AV PROJEKTETS MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser för klimatet
Projektalternativ 1 som utgörs av betydligt färre vindkraftverk än alternativ 2 medför en högre
elproduktion tack vare högre effekt, högre totalhöjd och större avstånd mellan turbinerna. Alternativ 1 medför därmed större utsläppsbesparingar än alternativ 2 samtidigt som de utsläpp
som uppstår under byggnation och avveckling är lägre tack vare det mindre antalet.
Projektalternativ 2 medför också en stor utsläppsbesparing, men kräver längre tid i drift för att
kompensera den koldioxid som släpps ut under byggnation och avveckling.
Ur klimat- och utsläppsynpunkt är projektalternativ 1 att föredra då denna utformning medför
en effektivare hushållning med naturresurserna.
Kemisk förening

CO2 (jämf. kolkondens)
CO2 (jämf. gaskombi)
NOx (jämf. kolkondens)
SO2 (jämf. kolkondens)

Alternativ 1*

Alternativ 2 **

Utsläppsbesparing (ton/år)

Utsläppsbesparing (ton/år)

190 000
86 400
201 500
305 000

160 700
73 000
170 500
258 000

* Beräknad produktion: 287 900 MWh/år
** Beräknad produktion: 243 500 MWh/år

Konsekvenser för samhällsstrukturen
Planläggning
Markanvändningen i och omkring projektområdet styrs huvudsakligen av Österbottens landskapsplan. Inget av projektalternativen står i konflikt med denna. De objekt som är markerade i
planen är fullt förenliga med vindkraft under förutsättning att relevanta skyddsåtgärder vidtas.
I Österbotten pågår också utvecklingen av etapplandskapsplan 2, en regional plan som ska styra
placeringen av vindkraft. Arbetet befinner sig i skrivande stund i förslagsskede. Båda projektalternativen bedöms som förenliga med etapplanen.
Projektområdet är större än det område som utpekats i den ännu ej antagna planen. Området i
etapplanen har begränsats av värdefulla objekt som Nedermossen-Högmossen, en geologiskt
värdefull ås samt närheten till Västervik by. I detta projekt har man valt att utreda ett större
område för vindkraft och istället anpassa kraftverksplaceringarna efter de värdefulla objekten.
På så vis utnyttjas området maximalt.
Samtliga projektalternativ passerar genom det delgeneralplanelagda området för Ömossa vindkraftspark. B1 och B2 passerar också genom Lappfjärd och Lakiakangas vindkraftsområden där
planläggning pågår. Anslutningsalternativen torde inte stå i direkt konflikt med dessa planer, då
de styr markanvändningen till vindkraftsproduktion. I den norra delen av sträckningen av B1 och
B2 passerar ledningen genom ytterligare ett generalplanelagt område. Sträckningen följer här
en befintlig ledning och kan därför inte anses förändra markanvändningen längs sträckan. Planerna bör dock sammanjämkas i alla dessa områden.
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Bebyggelse och näringsverksamhet
I relation till projektets storlek så finns förhållandevis få bostäder inom 1 km från projektområdets gräns. Med tanke på att vindkraftverken i båda alternativen är placerade ca 300-1000 m
innanför gränsen så blir det enbart ett 20-tal bostäder som hamnar inom 1000 meter från ett
vindkraftverk i projektalternativ 1. Motsvarande antal i projektalternativ 2 är cirka fem.
Projektet skulle kunna medföra att intresset för nybyggnation av bostäder minskar något, framför allt öster om projektområdet. Det finns dock i dagsläget inget som tyder på att de aktuella
byarna skulle växa om projektet inte genomförs.
Projektet medför inte att någon av de näringar som bedrivs i området får sämre förutsättningar
för att fortleva. Skogsbruk och jordbruk kan bedrivas i projektområdet även efter etableringen,
men kan utsättas för tillfälliga begränsningar under byggnationen. Projektet kan gynna lokala
företagare genom att deras tjänster utnyttjas under projektering, byggnation och drift. Exempel
på positiva effekter som uppstår redan under MKB-förfarandet är hyra till samlingslokaler vid
informationstillfällen och anlitande av lokala översättningstjänster. Under byggnationen finns
behov av en stor mängd entreprenadtjänster inom bygg och anläggning. Dessa resurser kan med
fördel hämtas från lokala företag. Projektet kan också medföra betydande inkomster för den
grustäkt som finns i området. Under byggnationen finns också behov av logistiska tjänster avseende mat, vatten och boende för arbetarna.
En stor del av de boende i projektområdets direkta närhet är knutna till projektet genom nyttjanderättsavtal. Detta medför ökade inkomster för dessa individer vilket kan underlätta möjligheterna att leva på småföretagande samt ge incitament att stanna i området. Enbart positiva
effekter bedöms uppstå för näringsverksamheten i och runt projektområdet.
Elanslutningen utgör en mycket liten del i projektet sett till intrång i miljön och potentiell påverkan på bosättning och näringsverksamhet. Kraftledningsalternativ B1 och B2 går i de nordligaste
delarna genom områden med bostäder, t.ex. genom norra delen av Lappfjärd och vid passagen
av Lappfjärds å. På dessa platser kan kraftledningen innebära att bebyggelsen inte kan expandera där ledningsgatan dras. Konsekvenserna bedöms dock vara mycket små ur markanvändningssynpunkt.
Trafik
Byggnationen av vindkraftsparken medför en stor mängd tunga transporter. De preliminära beräkningar som har gjorts visar att projektalternativ 1 kräver ca 16 500 transporter fördelat under
byggtiden. Motsvarande siffra för projektalternativ 2 är 21 000 transporter. I detta inbegrips
byggnation av fundament, kranplatser och vägar samt leverans av vindkraftverk och lyftkran.
Beräkningarna tar hänsyn till att alla fordon även lämnar området och då utgör en separat transport.
Leveransen av vindkraftverkens och lyftkranens delar utgör så kallade specialtransporter och
ställer extra stora krav på vägarna på grund av delarnas längd och bredd. Endast en mindre del
av projektets totala transportmängd utgörs av specialtransporter; 4 % i alternativ 1 respektive
5,5 % i alternativ 2. Vindkraftverken tas lämpligen in i Kristinestad hamn. Avståndet från hamnen
till projektområdet är ca 40 km och större delen av vägen är väl anpassad för specialtransporter.
Längs med den sträcka som utnyttjas för specialtransporter kan det normala trafikflödet dag-tid
påverkas genom köbildning. Specialtransporterna är koncentrerade till en begränsad period av
leveranser efter att vägar och fundament är färdigställda.
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Den procentuella ökningen av trafikmängden på riksväg 8 blir mycket liten under byggnationen
avseende det totala trafikflödet (2 %) och måttlig avseende de tunga transporterna (<10 %).
Störst ökning av trafikbelastningen kommer istället att uppstå på de mindre vägarna som omger
projektområdet. På en väg med medeltrafiken 100 bilar per dygn innebär projektet att trafikmängden ökar med 20 %, varav hela ökningen utgörs av tunga transporter.
Under driften begränsas transporterna till personbilar vid service och underhåll. Totalt rör det
sig sannolikt om färre än 10 transporter per dag. I extrema situationer, när större komponenter
som växellåda eller generator behöver repareras eller bytas, kan specialtransporter av bl.a. lyftkran bli nödvändiga.
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Landskapsbild
Projektet påverkar landskapet både lokalt i närområdet och på långt håll, i fjärrlandskapet. Konsekvenserna är av vitt skild karaktär beroende på var betraktaren befinner sig. I närlandskapet
medför servicevägar och kraftplatser en påtaglig förändring i områdets struktur och karaktär.
Landskapet blir lokalt fragmenterat, med färre sammanhängande naturområden, och får en lätt
industrialiserad karaktär med avsevärd mänsklig prägel. Från nära håll döljs dock en stor del av
vindkraftverken av skogen då betraktaren befinner sig på marken.
De platser inom projektområdet där vindkraftverken kommer att vara extra synliga är på de
högsta höjderna samt på platser helt eller delvis utan skog, dvs. på mossar, kalhyggen, åkerområden och karga bergsområden.
Det visuella intrycket av anläggningen är beroende av granskningspunkt och tidpunkt. Vindkraftsetableringens konsekvenser för landskapsbilden är också starkt knutna till faktorer som
kraftverkens färg, storlek och synlighet. Därtill har det omgivande landskapets egenskaper och
tolerans betydelse för konsekvensernas signifikans.
Synbarhetsanalyserna visar att vindkraftverken i båda projektalternativen kommer att vara maximalt synliga från havet där det saknas skymmande hinder. Från havet är även alla andra vindkraftsprojekt längs kusten väl synliga. Båttrafikanter som befinner sig ett par km eller mer från
kusten kommer att uppleva den största förändringen av landskapsbilden. På land kommer vindkraftverken att synas mest där det finns öppna ytor som vägar, åkrar och sjöar. Typiskt finns
öppna områden runt bybebyggelse, varför kraftverken kan förväntas vara synliga från många
bostäder.
Det flacka landskapet runt Västervik, med stora mängder skog och liten rumslighet skapar tillsammans ett relativt tåligt landskap. Skogen skymmer från många plaster sikten och inga kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla områden finns inom närmare avstånd än 4 km från
projektområdet. Landskapet är påverkat av riksväg 8 och ett stort antal mindre vägar som fragmenterar landskapet. Västervik bedöms därför ur landskapssynpunkt vara lämpligt för vindkraftsetablering.
Påverkan på landskapsbilden i Västerviksområdet är starkt beroende av hur många och vilka av
de övriga projekten i området som realiseras. Västervik samspelar huvudsakligen med projekt
Ömossa som ligger i jämnhöjd, men kommer från vissa platser att vara synligt tillsammans med
flera andra projekt också.
En 110 kV-luftledning medför i många fall inte någon påtaglig förändring av landskapsbilden. Då
ledningen dras genom skog i jämn terräng är den knappt synlig innan betraktaren kommer fram
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till ledningsgatan. Därav orsakar projektalternativ C1 och C2, där kraftledningsrutterna nästan
uteslutande går genom skog, en mycket liten förändring av landskapsbilden.
Om en 110 kV-ledning går över öppet landskap som jordbruksmark eller ängar, blir den väl synlig
och kan utgöra ett främmande, ibland störande, element i miljön. Störningsgraden ökar också
när flera kraftledningar byggs parallellt i samma ledningskorridor. Ingreppet i landskapet blir då
större och ledningarna mer synliga. Framför allt kan parallella ledningar upplevas som störande
om de inte är av samma modell. I både alternativ B1 och B2 planeras kraft-ledningen gå parallellt
med befintliga (och planerade) ledningar längs en stor del av sträckan. Ledningen kommer också
att passera flera öppna åkerområden, vattendrag och tätbebyggda områden. Längs den nordligaste delen av sträckan kan det bli så mycket som 5-6 parallella kraftledningar i samma ledningsgata. Detta kan få stora konsekvenser för landskapsbilden. Fördelen med parallell ledningsdragning är att landskapet inte splittras i den mån som det gör om varje ledning följer sin egen rutt.
Fornlämningar
I projektområdet finns ett tiotal fasta fornlämningar. Samtliga utgörs av forntida gravrösen.
Byggnation av kraftverk, vägar, kabeldiken och kranplatser måste planeras noga för att garantera att inga fysiska intrång görs i fornlämningarna. Båda alternativen har utformats så att detta
ska vara fullt möjligt.
Flera av lämningarna är belägna på eller runt åsen i södra delen av projektområdet. Inga vindkraftverk har planerats på åsen och den enda väg som kommer att användas under byggnationen är Storkärrvägen vilken inte behöver breddas.
I båda projektalternativen kommer den befintliga skogsvägen som passerar intill den nyfunna
lämningen Råmossen att breddas och användas under byggnationen. Röset är beläget på berget
ca 15 meter från vägen och är därmed känsligt för påverkan. För att undvika fysiskt intrång i
lämningen måste vägen breddas på den sida som vetter från lämningen, dvs. mot väst.
Konsekvenser för människorna
Ljud
Ljud från vindkraft utgörs huvudsakligen av ett aerodynamiskt ljud som altras av rotorbladens
rörelse genom luftrummet. Enligt Miljöministeriets riktlinjer skall den ekvivalenta ljudnivån från
vindkraft inte överstiga 40 dBA vid fasta bostäder respektive 35 dBA vid områden för
fritidsboende.
De modelleringar som gjorts för projektalternativen visar att miljöministeriets riktvärden för ljud
innehålls vid samtliga fasta bostäder. I båda projektalternativen blir ljudpåverkan störst i
samhället Västervik där den ekvivalenta ljudnivån beräknas ligga strax under 40 dBA.
Rörliga skuggor
När solen står lågt vid horisonten och värdet är klart orsakar rotorbladen långa rörliga skuggor
upp till två kilometer från varje enskilt vindkraftverk. Dessa kan upplevas som störande för boende i närheten av parken. I Finland finns i inga fastställda gränsvärden för maximal skuggtid vid
bostäder. I Danmark tillämpas högst tio timmar per år som gräns för det maximala värdet. I Sverige och Tyskland är motsvarande värde maximalt åtta timmar per år.
De modelleringar som gjorts visar att projektalternativ 1 orsakar 8-10 timmar rörligs skugga per
år vid 11 bostäder och 10-15 timmar per år vid 10 bostäder. Fem bostäder beräknas få upp till
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17 timmar rörlig skugga årligen. För detta alternativ kan det bli aktuellt att installera skuggstyrning på vissa av kraftverken. I projektalternativ 2 är vindkraftverken betydligt lägre och orsakar
därför bara 8-10 timmar rörlig skugga per år vid en bostad.
Sociala konsekvenser
För att undersöka allmänhetens åsikter om projektet och de sociala konsekvenserna har en enkätundersökning genomförts per post i projektets närområde. Från resultatet av enkätundersökningen kan utläsas att lokalbefolkningens inställning till projektet huvudsakligen är positiv.
Det finns dock en del av befolkningen som är negativt inställda till projektet som helhet eller
oroliga för vissa störningsmoment. Den negativa attityden hålls främst på grund av risken för
försämrad boendetrivsel och störningar i samband med friluftsliv och jakt. Oron är starkt kopplad till farhågor om ljudstörningar och en påtaglig förändring av landskapsbilden.
Resultaten av enkätundersökningen visar också att det finns en stor medvetenhet om att projektet kan medföra fördelar för sysselsättningen i Kristinestad, det lokala näringslivet och serviceutbudet i området. Det finns också en uttalad önskan om att lokala företag ska få möjlighet
att vara delaktiga i projektet.
Konsekvenser för naturmiljön
Jordmån och berggrund
För jordmån och berggrund uppstår förändringar när markytan avlägsnas på byggplatserna,
vägar och kranplatser hårdggörs samt fundament gjuts i marken. Längs kabelgator och vägar
utförs schaktning. Ingreppen är dock ytliga och medför inte några långsiktiga eller geografiskt
vidsträckta negativa konsekvenser. I projektalternativ 1 utnyttjas befintliga vägar i hög grad vilket minimerar ingreppet i jordmånen. Vindkraftverken är också färre vilket medför att en mindre
yta påverkas av kranplatser. Projektalternativ 2 inbegriper ett betydligt mer omfattande internt
vägnät vilket medför ett kraftigare ingrepp i jordmånen.
Grundvatten
Betydelsen av effekterna på grundvattnet är beroende av vattennivån och vattentrycket. Om
grundvattnets kvalitet försämras lokalt runt vissa kraftverk så får detta ingen stor betydelse så
länge grundvattennivån inte påverkas på annat sätt, t.ex. genom stora uttag i vattentäkter.
Grundvattenområdet Kallträskinkangas ligger ca 1 km från närmaste vindkraftverk och den befintliga vattentäkten ligger på ca 4 km avstånd. Dessa avstånd är tillräckligt stora för att inte
påverkas av eventuella förändringar i samband med projektet. Den befintliga och planerade vattentäkten i Kallträskinkangas ligger också för långt ifrån projektområdet för att påverka den ursprungliga grundvattennivån eller vattentrycket runt vindkraftverken.
Byggnation av väg, kranplatser, kabeldiken m.m. har i regel ingen påverkan på grundvattnet då
dessa åtgärder sker ovanför grundvattnets nivå. Stora förflyttningar av jordmassor under byggnationen kan ha viss påverkan på grundvattnets nivå och strömning. Dessa effekter är dock små
och lokala.
Ytvatten
Vindkraftsetablering kan påverka ytvattnet dels genom att vattnets naturliga balans tillfälligt
förändras under byggnationen och dels genom ökad tillförsel av humus m.m. till vattendrag. För
båda projektalternativen föreligger de största riskerna för ytvattnets kvalitet under byggnationen längs med Snoddiket. I båda fallen byggs flera vindkraftverk och ny väg nära diket. Vägen
planeras också korsa diket, på en plats i alternativ 1 och på två platser i alternativ 2
xv

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

Dock bedöms konsekvenserna för Snoddiket bli små för båda alternativen, inte minst för att
diket redan är påverkat av läckage av näringsämnen och fasta substanser från omgivande jordbruks- och skogsbruksmark.
Vegetation och naturvärden
De höga naturvärden som finns i projektområdet utgörs huvudsakligen av ett fåtal högmossar,
varav Nedermossen-Högmossen är ett relativt stort mosskomplex med rikt fågelliv. Det finns
också några mindre områden med gammal skog där det finns indikationer på utveckling mot ett
naturliknande tillstånd. I den södra delen av projektområdet finns ett källområde med höga naturvärden. Området utgör en helhet bestående av flera olika naturtyper (källflöden, källrännil
och näringsrikt kärr) i ett tillstånd som påminner om naturtillstånd.
Projektalternativ 1 har anpassats så att intrång i områden med höga naturvärden minimeras.
Nedermossen-Högmossen undantas från exploatering med god marginal. Där befintliga vägar
tangerar partier med gammal skog kan eventuell breddning göras i riktning från skogen. Dock
skulle en kraftverksposition behöva justeras för att undvika negativ påverkan på källområdet i
södra delen av projektområdet.
I projektalternativ 2 undviks också byggnation i närheten av högmosskomplexet, men ett par
kraftverkspositioner medför intrång i gammal skog med höga naturvärden. Alternativet medför
också betydande påverkan på källområdet.
Fågelbestånd
Fåglar är en av de djurgrupper som anses vara mest känsliga för vindkraftsetablering. Till följd
av att fåglar rör sig i det öppna luftrummet kan vindkraftverk orsaka negativa konsekvenser i
form av kollisionsrisk och barriäreffekter. När mark tas i anspråk för byggplatser och vägar uppstår habitatförluster. Även det ljud som sprids runt vindkraftverken orsakar i praktiken habitatförlust.
Västervik projektområdet är relativt rikt på häckande fåglar och det finns flera känsliga eller hotade arter. Även flyttaktiviteten över projektområdet är intensiv. Stor vikt har lagts vid att anpassa projektets utformning och omfattning efter fågellivet.
-

Häckande fåglar

Under byggnationen är det främst de stationära fågelarterna som häckar och födosöker i området som riskerar att bli störda. Extra känsliga är skogshöns, rovfåglar och hotade arter. Avseende
häckande fåglar utgör alternativ 1 tveklöst den mest gynnsamma utformningen av projektet.
Alternativet är väl anpassat efter områdets känsliga arter och bedöms inte medföra att några
boplatser eller förökningsplatser förstörs, under förutsättning att rekommenderade skyddsåtgärder vidtas. Projektalternativ 2 är fördelaktigt enbart för en tjäderspelsplats. I övrigt kan alternativ 2 innebära påtagliga störningar för områdets fågelbestånd.
Under driften är rovfåglar särskilt känsliga främst på grund av risken för kollisioner. Rovfåglarna
är beroende av att fria flygvägar lämnas runt och mellan boplatser och födosöksområden för att
begränsa riskerna.
I projektalternativ 1 har stor hänsyn tagits till rovfåglarna. Kraftverken är glest placerade och
öppna flygkorridorer har lämnats i flera riktningar till och från Nedermossen-Högmossen. Samtliga kända rovfågelrevir är belägna inom dessa flygkorridorer. Med de anpassningsåtgärder som
har införlivats i utformningsalternativet bedöms störningarna för rovfåglar och övriga hotade
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arter bli måttliga. Alternativet är också väl anpassat efter de vadare och andra fåglar som häckar
och rastar på Nedermossen-Högmossen.
I projektalternativ 2 har utformningen av vindkraftsparken inte anpassats efter de fågelarter
som kan vara känsliga under driften. Kraftverken ät tätt placerade, vilket ökar risken för att barriäreffekter uppstår och fåglar därmed får svårt att passera genom parken. I alternativet har inte
heller några fria flygvägar lämnats runt och mellan rovfåglarnas boplatser och födosöksområden. Vissa kraftverk är placerade mycket nära rovfågelbon. Projektalternativ 2 bedöms som helhet medföra betydande negativ påverkan för det häckande fågelbeståndet under drift.
-

Flyttande fåglar

Bland de flyttande fåglarna är gäss, sångsvan och trana de arter som löper störst risk att påverkas
negativt av projekt Västervik. Dessa fågelgrupper flyttar i stort antal över eller i närheten av
projektområdet och rör sig i ett brett band från kustlinjen. Hur många fåglar som kommer att
kolliderar kan inte på ett tillförlitligt sätt beräknas eftersom man inte kan förutse hur fåglarna
kommer att reagera på projektet eller hantera flaskhalseffekten. Men även om man uppskattar
att så mycket som 10 fåglar per art och år dödas, så är effekten på populationerna mycket små.
Enbart sädgåsen har i dagsläget en negativ tillväxt. För denna kan projektet bidra till att öka
minskningstakten. Det är dock fråga om en liten ökning som inte kommer att vara avgörande för
arten.
De konsekvenser som har stor betydelse för flyttande fåglar uppstår när många eller alla de
planerade vindkraftsprojekten i närområdet byggs. Då skapas kumulativa effekter för de fåglar
som flyttar längs med hela kuststräckan. Även i detta scenario är det mycket svårt att uppskatta
antalet kollisioner för olika arter. Hur många fåglar som dödas är beroende av hur många individer som flyger genom vindkraftsområdena och detta i sin tur är beroende av hur väl fåglarna
anpassar sina flyttvägar på större skala. Det är högst osannolikt att flygvägarna kommer att förbli
oförändrade, men i hur stor mån fåglarna lär sig och anpassar sig med tiden kan endast uppföljningsstudier visa. Om man utgår från hur de planerade projekten är fördelade över landskapet
nu så kan dock vissa mönster förutsägas. Vissa fåglar kan tänkas överge sina rastområden i Härkmeri och Lappfjärd för att istället flyga och rasta längre från kusten, öster om det pärlband av
vindkraftsprojekt som planeras i Kristinestad. Andra arter kommer sannolikt att pressas ut mot
havet och ansamlas i ett smalt band längs med kusten. Under förutsättning att dessa anpassningar på sikt påvisas så minskar dödligheten genom kollisioner markant. Om flygvägarna däremot inte anpassas alls, eller enbart i mindre grad, så kan vindkraftsprojekten tillsammans ge
upphov till negativa konsekvenser för de flyttande fågelbestånden.
Flygekorre
Flygekorren är en av de djurgrupper som är särskilt känslig för byggprojekt i skogslandskap. Arten är upptagen i bilaga IV (a) till EU:s habitatdirektiv. Det är därmed förbjudet att förstöra eller
försämra deras föröknings- och rastplatser enligt 49§ naturvårdslagen.
Under förutsättning att flygekorrarnas livsmiljöer inte förstörs rent fysiskt så är påverkan på arten som störst under byggtiden. Under byggnationen av vindkraftsanläggningen förekommer
mycket mänsklig aktivitet i området samt buller från diverse markarbete och transporter. Bullret
under byggnationen är mer intensivt än det aerodynamiska ljudet från vindkraftverken under
drift. Trots att flygekorrar inte är särskilt bullerkänsliga är det möjligt att revir som ligger nära
byggplatser för vägar och kraftverk kommer att undvikas under den tid som intensivt byggarbete
pågår.
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Eventuell fragmentering eller förstörelse av livsmiljöer som lämpar sig för flygekorre sker också
under byggtiden, men till skillnad från bullerpåverkan består dessa skador även under driften.
I projektalternativ 1 är det sannolikt att tre av de revir som finns i området kommer att störas
under byggtiden, på grund av närhet till vägar och kraftverksplatser. Dock görs inga fysiska intrång i reviren. I projektalternativ 2 riskerar fyra av flygekorrereviren i området att störas under
byggnationen. I ett av dessa görs också fysiska intrång till följd av en kraftverksplacering. Detta
revir överges troligtvis även under driften.
Förekomsten av flygekorren är koncentrerad längs med kraftledningsalternativen B1 och B2, i
höjd med Uttermossa och Back på södra sidan av rutten. Med nuvarande dragning kan kraftledningen medföra negativa konsekvenser för flygekorren genom intrång i dess livsmiljö. Det rekommenderas därför att rutten för kabeln flyttas ungefär 300 meter österut till den talldominerade skogen.
Fladdermus
Fladdermöss är en känslig djurgrupp i samband med vindkraftsetablering eftersom de reproducerar sig långsamt vilket kan betyda att i det fall många fladdermöss förolyckas innan de hinner
reproducera sig, kan detta ha en negativ inverkan på populationen. Vindkraftverk medför problem för fladdermössen främst genom kollisionsrisken. Det finns inga vedertagna skyddsavstånd
mellan vindkraftverk och områden viktiga för fladdermöss eftersom risken för störningar varierar mellan olika arter.
Fladdermöss förekommer över hela projektområdet, men med högre koncentration där det
finns lämpliga födo- och livsmiljöer. Artsammansättningen består av ett fåtal arter där nordisk
fladdermus, mustaschfladdermus och Brandts mustaschfladdermus utgör huvuddelen. Även
trollfladdermus har observerats vid ett fåtal tillfällen. Av dessa arter räknas nordisk fladdermus
och trollfladdermus som högriskarter. Den nordiska fladdermusen är Finlands vanligaste fladdermusart. Det bedöms därför inte vara motiverat att vidta skyddsåtgärder i hela projektområdet utan endast i direkt anslutning till viktiga födoområden och förflyttningsstråk. Trollfladdermusen är klassad som sårbar (VU) och kräver därmed större försiktighet. Tidpunkt och antal
observationer av trollfladdermus i projektområdet tyder dock på att dessa individer enbart flyttar via området och då inte i någon stor skala.
I projektområdet finns inga fladdermusområden av klass I (viktig föröknings- och rastplats). Däremot finns två områden av klass II (viktigt födoområde eller flyttningsstråk) samt åtta mindre
områden som räknas till klass III (annat område som används av fladdermöss).
I båda projektalternativen kommer befintliga vägar som löper genom fladdermusområden av
klass II att förstärkas och användas. Genom att minimera avverkningen längs vägarna kan påverkan på habitaten begränsas. Projektalternativ 2 medför dock en viss nybyggnation av väg i ett
klass II-område. Eftersom här inte finns någon vägkorridor sedan tidigare medför nybyggnationen med tillhörande avverkning en habitatförlust och påverkan på skogens struktur längs
sträckan.
Kraftverksplaceringarna i projektalternativ 1 har så långt som möjligt anpassats efter de områden som är viktiga för fladdermössens födosök samt potentiella förökningsplatser. I Projektalternativ 2 är flera vindkraftverk placerade något närmare viktiga fladdermusområden. Riskerna
för fladdermössen som djurgrupp är därför något större i projektalternativ 2 än i alternativ 1,
men sammantaget bedöms inte projektet ha någon stor påverkan på fladdermössen i området.
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Skyddade områden
Olika typer av områdesskydd syftar till att bevara ett brett spektrum av naturvärden och specifika artgrupper. Beroende på vilket värde som skall bevaras så kan vindkraft påverka områdesskyddet negativt. Mest sårbara är de skyddade områden som är belägna i eller i nära anslutning till projektområdet, samt de områden som har till syfte att skydda arter som rör sig över
större områden, t.ex. Natura 2000-områden för fågellivet (SPA).
Det enda områdesskydd som förekommer inom projektområdets gränser är en rullstensås som
delvis omfattas av programmet för skydd av åsar. Åsen är skogsklädd liksom dess omgivning och
korsas av grusvägen Storkärrvägen. Den är knappt synlig i landskapet. I båda projektalternativen
har parkutformningen anpassats för att undvika geologiska ingrepp i åsen. Inga fundament, nya
vägar eller omfattande förstärkningar av vägar planeras inom området. De geologiska förhållandena på åsen bedöms därför inte påverkas negativt under byggnation och avveckling. De landskapsmässiga konsekvenserna för åsen bedöms vara försumbara.
Inom 20 km från projektområdet finns åtta områden som ingår i nätverket Natura 2000 genom
antingen fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet. Hur dessa områden påverkas av projektet beror framför allt på vilka arter och naturtyper som området syftar till att skydda. Avståndet mellan projektområdet och Naturaområden enligt habitatdirektivet är som minst 5 km, vilket är tillräckligt långt för att inga negativa konsekvenser till följd av vindkraftsparken kan bedömas uppkomma.
Naturaområden som är utpekade med stöd av fågeldirektivet (SPA) syftar till att bevara internationellt viktiga rast- och födoområden samt häckningslokaler för hotade fågelarter. Fåglar är
en djurgrupp med stor rörelseförmåga och arterna i Naturaområdena kan därför påverkas negativt av aktiviteter utanför det skyddade området. Fyra av de Naturaområden som finns inom
20 km från projektområdet är skyddade enligt fågeldirektivet; Lappfjärds våtmarker (6 km),
Hanhikeidas (13 km), Haapakeidas (17 km) och Kristinestads skärgård (5 km). Av dessa är det
enbart fåglarna i Lappfjärds våtmarker som bedöms interagera med projektområdet. Flera arter
som under flytten rastar i Lappfjärds våtmarker flyger över eller i närheten av Västervik på vägen
till eller från rastområdet. Vindkraft har dock konstaterats ha betydligt större påverkan på stationära, häckande arter än på flyttande. Projektet bedöms inte ensamt ha någon avgörande inverkan på de arter som nyttjar Lappfjärds våtmarker.
Strax innan alternativ B1 och B2 ansluter till elstationen i Kristinestad tangerar kraftledningsrutterna Natura 2000-området Norrfjärdens skog. Ledningen passerar också mycket nära Naturaområdet Tegelbruksbacken. Längs med Norrfjärdens skogs yttersta kant mot de befintliga kraftledningar som går genom korridoren finns idag inte utrymme för ytterligare ledningsdragning.
Om rutten från Västervik skall kunna följa den befintliga ledningen så kommer det uppstå ett
behov av att avverka en ca 30 meter bred remsa längs med 800 meter av Naturaområdets norra
kant. Avverkningen utgör ett ca 2,4 ha stort ingrepp i Naturaområdet vilket skulle motsvara ca 3
% av dess totala yta.
Inga övriga skyddade områden bedöms påverkas negativt av vare sig vindkraftsparken eller
kraftledningen.
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Jämförelse av alternativen och deras genomförbarhet
Vindkraftsparken
En systematisk jämförelse har gjorts mellan alternativens lämplighet och genomförbarhet. Jämförelsen visar en påtaglig skillnad i hur väl alternativen hushåller med naturresurserna. Projektalternativ 1 ger en större produktion av förnybar energi än alternativ 2 och orsakar därför en
större utsläppsbesparing. Detta uppnås med färre vindkraftverk, färre transporter samt mindre
ianspråktagen yta och tillförsel av massor. Projektalternativ 1 orsakar dessutom betydligt
mindre negativa konsekvenser för fågelbeståndet och är lindrigare för vegetation, flygekorrar
och fladdermöss.
Projektalternativ 2 är fördelaktigt endast avseende ljud- och skuggstörningar för boende runt
projektområdet, men skillnaderna är marginella. Möjligtvis kan alternativ 2 också vara att föredra ur landskapssynpunkt, men detta är en mycket subjektiv aspekt att bedöma.
Sammanfattningsvis är projektalternativ 1 med maximalt 29 vindkraftverk att föredra ur miljösynpunkt och bedöms också vara fördelaktigt för det globala och lokala samhället. Alternativet
är så väl anpassat efter samtliga konsekvensobjekt att det bedöms vara fullt genomförbart ur
miljösynpunkt. De skyddsåtgärder som föreslagits i denna konsekvensbeskrivning bör dock beaktas under den fortsatta projekteringen.
Elöverföringen
Ur miljösynpunkt är alternativ C1 eller C2 att föredra för elöverföringen. Dessa sträckningar är
betydligt kortare än B1 och B2 och tar därmed mindre yta i anspråk. De passerar inte heller några
skyddade områden. De delar av sträckorna som planeras vara luftledning går inte genom bebyggelse och får därför begränsade konsekvenser för människorna. Påverkan på landskapsbilden
blir liten då det inte finns behov av att bygga mer än en ledning i bredd. Möjligheten att förverkliga C1 eller C2 är dock helt beroende av att en ny elstation byggs vid anslutningspunkten. Detta
kräver att ett flertal vindkraftsprojekt i närområdet får tillstånd och bedömer anslutningspunkten som lämplig. Projekt Västervik kan inte ensamt bära kostnaden för att bygga en ny elstation
till stamnätet vilket kraftigt försämrar genomförbarheten för alternativ C1 och C2.
Alternativ B1 och B2 är sämre ur miljösynpunkt då ledningen måste dras en lång sträcka och
längs vägen passerar bebyggelse samt tangerar ett Natura 2000-område. Ledningen går också
genom flera områden där vindkraftsprojekt är under utveckling, vilket ställer krav på t.ex. säkerhetsavstånd. Ekonomiskt är B1 och B2 i dagsläget de mest genomförbara alternativen.
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Del 1.
Projektinformation
1 INLEDNING
Triventus Wind Power AB planerar att anlägga en vindkraftspark i Västerviksområdet, ca 28 km
söder om Kristinestads centrum. Området är beläget mellan Riksväg 8, Hedenvägen och Storkärrvägen. Projektområdets läge i Österbotten framgår av kartan i Figur 1.
Inom projektområdet planeras 29 – 51 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på 2 – 5 MW.
Utöver vindkraftverk byggs också vägar och kranplatser, markkablar, luftledningar, ställverk,
samt eventuella servicebyggnader. Markområdena för de planerade vindkraftverken ägs av ett
100-tal markägare med vilka Triventus Wind Power AB har tecknat markanvändningsavtal.
I statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning fastställs för vilka projekt MKB-förfarandet ska tillämpas. För vindkraftsanläggningar med minst 10 verk eller en total
effekt om minst 30 MW ska MKB-förfarandet alltid tillämpas. Projekt Västervik uppfyller kriterierna och omfattas därmed av MKB-förfarande. Parallellt med MKB-förfarandet pågår uppgörandet av en delgeneralplan för projektet.

Figur 1: Projektområdets placering i Kristinestad, Österbotten.
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2 PROJEKTANSVARIG
2.1 Triventus Wind Power AB
Triventus Wind Power AB är projektansvarig och svarar för genomförandet av projektet. Bolaget
har sin bas i Falkenberg, Sverige. Triventus Västervik Vind Oy är ett projektföretag som bildats
med syfte att utveckla projekt Västervik. Triventus Wind Power AB äger Triventus Västervik Vind
Oy till 100 %.
Triventus Wind Power AB har många års erfarenhet av projektutveckling på den svenska marknaden och har under den senaste tiden utvidgat sin verksamhet till övriga Norden. Företagets
huvudsakliga verksamhet består i att utveckla och bygga vindkraftsprojekt som sedan säljs till
olika intressenter på marknaden. Triventus Wind Power AB driver tre projekt i Österbotten: Västervik, Kristinestad Norr och Pörtom. Projektens läge visas i kartan nedan.

Figur 2: Triventus Wind Powers projekt i Österbotten.

2

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

3 FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) regleras i lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning 10.6.1994/468. MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, en plan eller ett beslut om att ett projekt ska genomföras, utan en process för att ta fram
information inför beslutsfattandet.
Vilka projekt som generellt ska tillämpa ett MKB-förfarande regleras i Statsrådets förordning om
förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 17.8.2006/713. Enligt 2 kap. 6§ punkt 7.e i förordningen ska MKB-förfarandet tillämpas för vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är
minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 MW.

3.1 Innehåll i bedömningsförfarandet
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning indelas i två huvudsakliga faser: Bedömningsprogramfasen och konsekvensbeskrivningsfasen.
3.1.1 Bedömningsprogram
Bedömningsprogrammet är en plan över hur den projektansvariga har tänkt genomföra den
egentliga miljökonsekvensbedömningen. Det innehåller en förteckning över vilka konsekvenser
som ska bedömas och hur bedömningen kommer att genomföras. I MKB-programmet presenteras också grunderna för genomförandet av MKB-förfarandet, en beskrivning av nuläget inom
projektområdet samt de alternativ som ska bedömas. Bedömningsförfarandet för projekt Västervik påbörjades när programmet lämnades in till kontaktmyndigheten i december 2012. Kontaktmyndighet är den regionala Närings- Trafik och Miljöcentralen - i det här fallet NTM-centralen i Södra Österbotten.
NTM-centralen informerade om bedömningsprogrammet genom kungörelser i tidningarna Vasabladet och Syd-Österbotten. Programmet lades offentligt fram till påseende på Kristinestads
officiella anslagstavla, Kristinestads stadsbibliotek och på webbplatsen www.ely-centralen.fi/sodraosterbotten/mkb-aktuella. Kontaktmyndigheten skickade även ut en skriftlig begäran om utlåtande till ett 20-tal myndigheter och andra intressenter.
Utifrån de samlade utlåtandena och åsikterna om programmet upprättade kontaktmyndigheten
sitt eget utlåtande till den projektansvariga i februari 2013. I samband med utlåtandet avslutades bedömningsprogramfasen och inleddes konsekvensbeskrivningsfasen.

Tabell 1: Genomförda aktiviteter under bedömningsprogramfasen

Tidpunkt

Aktivitet

Juni-oktober 2012

Inledande naturutredningar och arkeologisk utredning

Oktober-november 2012

Uppgörande av MKB-program

1.11.2012

Uppföljningsgruppens möte

3.12.2012

Inlämning av MKB-program till kontaktmyndighet

17.12.2012 – 31.1.2013

MKB-program framlagt för påseende

10.12.013

Informationsmöte för allmänheten

26.2.2013

Kontaktmyndighetens utlåtande
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3.1.2 Konsekvensbeskrivning
Bedömningsresultaten samlas i miljökonsekvensbeskrivningen vilken detta dokument utgör. Här
presenteras bland annat miljökonsekvenserna av alternativen, en jämförelse av alternativen,
bedömningsmaterialet, bedömningsmetoderna och en sammanfattning av bedömningsarbetet.
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller också en genomgång av osäkerhetsfaktorerna i bedömningen och möjligheterna att lindra de negativa konsekvenserna.
Den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen skickas till kontaktmyndigheten som sedan ordnar
kungörelse och insamling av åsikter på samma sätt som för MKB-programmet. MKB-förfarandet
avslutas när kontaktmyndigheten sänder ut sitt utlåtande till den projektansvariga och till de
myndigheter som behandlar projektet. Konsekvensbeskrivningen, kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av övriga utlåtanden och åsikter bifogas till ansökan om tillstånd.

3.2 Deltagande och information
MKB-förfarandet är en öppen process där invånare och andra intressentgrupper har möjlighet
att delta. Syftet med dialogen är dels att informera om projektet och dels att samla in synpunkter
från berörda parter.
Under framläggandet av MKB-programmet ordnades ett informationsmöte för allmänheten. Vid
detta möte hade medborgarna möjlighet att ta del av bedömningsprogrammet och övrig information om projektet samt ställa frågor och framföra sina åsikter. Ett viktigt syfte med informationsmötet var att kartlägga de konkreta konsekvenser som lokalbefolkningen och de som använder området vill få beaktade i bedömningen. I samband med informationsmötet gavs allmänheten en möjlighet att diskutera projektet direkt med representanter från den projektansvariga,
MKB-konsulten och kontaktmyndigheten. 12 personer från allmänheten deltog varav flera var
markägare som är engagerade i projektet genom markanvändningsavtal. Under utredningsskedet gjordes även en brevenkät genom slumpmässigt urval bland dem som är bosatta inom projektets konsekvensområde.
Ett ytterligare informationsmöte kommer att hållas med allmänheten under beskrivningsskedet.
Under tiden för framläggande av MKB-program och konsekvensbeskrivning finns möjlighet för
samtliga intressenter som berörs av projektet att skicka in synpunkter till kontaktmyndigheten.

3.3 Parter i bedömningsförfarandet
I MKB-förfarandet finns flera huvudsakliga parter. Triventus Wind Power AB är projektansvarig
och Triventus Consulting AB är MKB-konsult under förfarandet vid miljökonsekvens-bedömningen. Triventus Consulting AB verkar delvis genom sitt finska dotterbolag Triventus Oy. NTMcentralen i Södra Österbotten är kontaktmyndighet.
En uppföljningsgrupp har bildats för MKB-förfarandet. Syftet med gruppen är att främja deltagandet och effektivisera informationsflödet och utbytet mellan den projektansvariga, myndigheterna och olika intressentgrupper. Uppföljningsgruppen representerar de medborgare och
grupper vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet. Dessutom ingår organisationer i gruppen som kan anses representera det allmänna intresset, t.ex. naturskyddet. Uppföljningsgruppen ska för sin del säkerställa att de nödvändiga utredningarna är ändamålsenliga och
tillräckliga.
Till uppföljningsgruppen har kallats ovan nämnda parter samt representanter från centrala myndigheter, samfund, organisationer och föreningar vars intressen eller branscher projektet berör,
se Tabell 2.
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Tabell 2: Uppföljningsgrupp i projekt Västervik.

Deltagare i uppföljningsgrupp

Inbjuden

Deltog
möte 1

Deltog
möte 2

Triventus Wind Power AB

Ja

Ja

Ja

Triventus Consulting AB, Triventus Oy

Ja

Ja

Ja

Södra Österbottens NTM-central

Ja

Ja

Ja

Markägargruppen i projektområdet

Ja

Ja

Ja

Österbottens förbund

Ja

Ja

Ja

Kristinestads Tekniska central

Ja

Ja

Ja

Västkustens miljöenhet, Kristinestads avdelning

Ja

Ja

Ja

Storå kommun

Ja

-

-

Museiverket

Ja

Ja

-

Österbottens museum

Ja

Ja

-

Skogsvårdsföreningen Österbotten

Ja

Ja

Ja

MTK Etelä-Pohjanmaa

Ja

Ja

Ja

Fingrid Abp

Ja

Ja

-

Fortum Sähkönsiirto Oy

Ja

Ja

-

Österbottens svenska producentförbund

Ja

Ja

-

EPV Vindkraft Ab

Ja

-

Ja

Innopower Oy

Ja

-

-

Finlands naturskyddsförbund, Österbottens naturskyddsdistrikt

Ja

-

-

Sydbottens Natur och Miljö rf

Ja

Ja

-

Suupohjan ympäristöseura

Ja

-

-

Ostrobothnia Australis rf

Ja

Ja

Ja

Suupohjan lintutieteellinen yhdistys

Ja

Ja

-

Ömossa jaktförening

Ja

Ja

-

Ömossa svenska ungdomsförening

Ja

-

-

Hed-Västervik
hembygdsförening
ungdomsförening
Hed-Vestervik hembygdsförening
Kallträskin nuorisoseura

Ja

-

-

Ja

-

-

Henriksdals byaförening

Ja

Ja

-

Skaftung skifteslag

Ja

Ja

-

Sideby byaförening

Ja

-

-

Sideby södra jaktförening

Ja

-

-

Uppföljningsgruppen sammanträder vid två tillfällen. En gång under framtagandet av bedömningsprogrammet och en gång under uppgörandet av konsekvensbeskrivningen. Efter sammanträdet i bedömningsprogramsskedet har även projektörerna EPV Vindkraft Ab och Innopower
Oy inbjudits till uppföljningsgruppen.
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Vid uppföljningsgruppens första möte den 1.11.2012 diskuterades bl.a. projektalternativen som
granskas, de redan utförda naturinventeringarna, visualiseringen av projektet, flyghinderbelysningen, etapplandskapsplanen och bedömningsmetodiken.
Vid uppföljningsgruppens andra möte den 25.11.2013 diskuterades huvudsakligen projektets
påverkan på fåglar och landskapsbild samt ljudutbredning. Stort fokus låg också på de sammantagna effekterna och elöverföringen.

3.4 Samordning av planläggning och MKB -förfarande
En princip i MKB-lagen är att MKB-farandet och planläggningen ska samordnas. 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.
Konsekvensbedömningen och dess utredningar har för projekt Västervik planerats och genomförts med avsikten att uppfylla kraven för både planläggningen och MKB-förfarandet. Även processerna för deltagande och information har i så stor utsträckning som möjligt samordnats. Bedömningsprogrammet och planprocessens program för deltagande och bedömning (PDB) har
varit framlagda för påseende samtidigt. Informationsmötet med allmänheten som hölls i samband med framläggandet behandlade båda förfarandena. Likaså kommer informationsinsatserna att samordnas i samband med att konsekvensbeskrivningen och beredningsmaterialet för
planen läggs fram för påseende. Efter att kontaktmyndigheten lämnat sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen läggs planförslaget fram.

3.5 Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet
NTM-centralen i Södra Österbotten lämnade sitt utlåtande om bedömningsprogrammet den 26
februari 2013. Synpunkterna som presenterades i utlåtandet har beaktats i miljökonsekvensbeskrivningen enligt nedanstående tabell. På de punkter där kontaktmyndighetens synpunkter inte
har tillgodosetts fullt ut har en dialog förts med myndigheten om alternativa handlingsvägar.
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Tabell 3: Kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet och projektägarens beaktanden.

Synpunkt

Beaktande

Allmänt
Kapitlet ”Tillstånd och beslut som krävs för projektet”
bör kompletteras avseende störningsförbud enligt 39§
naturvårdslagen.
Utredningarna i etapplandskapsplan 2 måste beaktas.

Regler för fridlysta och på annat sätt skyddade arter be
skrivs i kapitel 5.
Utredningarna har beaktats och införlivats främst i bedömningen av påverkan på flyttfåglar i avsnitt 14.5.4.
Risker och säkerhet i projektet beskrivs övergripande i
kapitel 6.8. Påverkan på exempelvis friluftsliv och annan användning av området bedöms i avsnitt 13.3.4.

En plan om säkerställande av områdets säkerhet/riskhantering är nödvändig.

Projektbeskrivning
Uppskatta längd på servicevägar och diken.

Längd på servicevägar och diken i anknytning till dessa
presenteras i avsnitt 14.1.4.

Miljöns nuvarande tillstånd
Beskrivning av de sura sulfatjordarna och hur man ska
ta hänsyn till dessa saknas i bedömningsprogrammet.
Tidtabellen bör justeras om utredningar genomförs
sommaren 2013.

Sura sulfatjordar beskrivs och bedöms ingående i avsnitt 14.2.4.
Aktuell tidtabell för MKB- och planläggningsförfarande
finns i avsnitt 3.6 och tidtabell för byggnationen i avsnitt 4.5.
Projektområdets läge i förhållande till etapplandskapsplan 2 visas i avsnitt 11.1.3.

Planområdet i etapplandskapsplan 2 bör visas på
samma karta som projektområdet.

Projektalternativ
MKB-förfarandet bör (till viss del beroende på utredningarnas resultat) utökas med ytterligare ett layoutalternativ.

Projektalternativ 1 är så långt som möjligt utformat i
enlighet med utredningarnas resultat. Inga nya förutsättningar har framkommit som motiverar ett tredje
alternativ.
Samtliga elöverföringsalternativ har ändrats så att de
innehåller delvis markförlagd kabel.
En sammanfattande tabell återfinns i kapitel 15.
Naturutredningar för ruttalternativen har genomförts
under sommaren 2013 och resultatet är införlivat i ett
flertal avsnitt under kapitel 14.

Ett jordkabelalternativ bör tas med i bedömningen.
Alternativen bör jämföras sinsemellan i tabellform.
Naturutredningar för ruttalternativen bör göras för
sträckningarna i sin helhet.

Miljökonsekvenser
Lämplig storlek för områdena där konsekvenserna utreds måste säkerställas i samband med utredningsarbetet.

Hantering av konsekvensernas influensområden beskrivs i avsnitt 9.2.

Konsekvenser för landskapet
Konsekvenserna för landskapet bör utredas och beskrivas för ett större område än vad som framförs i programmet.
Konsekvenserna för åsskyddsprogrammet bör i synnerhet utredas.

Konsekvenserna för landskapet bedöms inom 20 km
radie runt projektområdet, vilket är det avstånd som
NTM-centralen rekommenderar i sitt utlåtande.
I landskapsutredningen har påverkan på åsskyddsprogrammet studerats specifikt. Resultaten presenteras i
kapitel 12.1.4.
I landskapsutredningen har kraftverksplatser, vägar
m.m. studerats specifikt avseende påverkan på landskapet. Resultaten presenteras i kapitel 12.1.4.

Varje kraftverks plats samt vägar och kranplatser påverkar lokalt terrängens höjdförhållanden. Dessa
aspekter bör beskrivas i samband med landskapsutredningen.
För landskapet behövs en konsekvenskarta av vilken
ska framgå de enskilda kraftverkens konsekvens och
konsekvensernas intensitet i en viss riktning.
Konsekvenser av kraftledningarna och öppningarna
som görs för kraftledningsgatorna bör belysas i landskapsutredningen.

En synbarhetsanalys har genomförts för detta ändamål. Resultaten presenteras i kapitel 12.1.4.
I landskapsutredningen har påverkan från kraftledningarna studerats specifikt. Resultaten presenteras i
kapitel 12.1.5.

Konsekvenser för människorna
Bullrets konsekvenser för faunan bör granskas.

Bullerkonsekvenser för faunan har bedömts i den mån
det är möjligt baserat på aktuell kunskap.
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Bullermodeller bör göras upp för bullret under byggnationen. I programmet saknas fastställt utredningsområde och granskningsmetod för detta.

Bullret under byggtiden bedöms så tydligt som kan anses vara rimligt i avsnitt 13.1.4. Modellering har inte
genomförts för byggnationen eftersom ett stort antal
osäkerhetsfaktorer skulle göra resultatet undermåligt.
Resultatet av bullermodelleringarna visas på kartor i
avsnitt 13.1.4.
Miljöministeriets anvisningar för buller liksom lagstadgade riktvärden beaktas och beskrivs i avsnitt 13.1.2.
Sammantagna bullernivåer har modellerats och visas
på kartor i avsnitt 13.1.4.
Skyddsåtgärder presenteras både för både buller och
skuggor i kapitel 13.1.7 respektive 13.2.7.

En bullermodell bör presenteras för varje enskilt alternativ.
Miljöministeriets anvisningar för bullernivåer bör beaktas.
De sammantagna bullernivåerna för Västervik och EPVÖmossa bör bedömas.
Fokus på skyddsåtgärder för att begränsa bullerstörningar under både byggnation och drift. Detsamma
gäller ljus och skugga under drift.

Konsekvenserna för samhällsstrukturen
Konsekvenserna för trafiken under pågående byggnation bör utredas.
Ta hänsyn till eventuella behov av att ändra markanvändningen i de omgivande områdena för årtionden
framåt. Detta som följd av att vindkraft begränsar den
framtida markanvändningen.

En utredning av transportbehovet har genomförts och
presenteras i avsnitt 11.3.
Bedömning av påverkan på den långsiktiga markanvändningen finns i avsnitt 11.1.

Konsekvenser för uppkomsten av avfall
Det behövs en livscykelbeskrivning för hela projektet
som gäller uppkomsten av avfall och hanteringen av
området och konstruktionerna under pågående bygge,
drift och avveckling.
Mängden rena massor som flyttas samt var de sannolikt kommer att deponeras bör bedömas.

För varje konsekvensmekanism beskrivs påverkan under byggnation, drift och avveckling. Hantering av avfall vid avvecklingen beskrivs specifikt i avsnitt 7.5.
Beräkningar har gjorts avseende vilka mängder rena
massor som behövs för projektalternativen. Resultaten
beskrivs i avsnitt 14.1.4.

Konsekvenser för naturen
Konsekvenser för fågelbeståndet, i synnerhet flyttfåglar och arter som är känsliga för vindkraftverk och
kraftledningar, bör utredas utifrån de sammantagna
konsekvenserna av alla planerade vindkraftsprojekt.
De sammantagna konsekvenserna ska utredas för
både fågelbeståndets och fladdermössens flyttsträck.

I bedömningen av påverkan på fågelbeståndet har stor
hänsyn tagits till sammantagna konsekvenser. Resultatet presenteras i avsnitt 14.5.4.2.
Sammantagna konsekvenser för flyttsträck har bedömts för både fåglar och fladdermöss i kapitel
14.5.4.2 respektive 14.7.4.
Informationen som framkom i åsikten har beaktats i
avsnitt 14.5.5.

Information om tjäderspel vid kraftledningslaternativ
B1 har framförts i en åsikt från allmänheten. Informationen bör beaktas.
Lavskrikan är regionalt sällsynt, men finns i Kristinestads södra delar. Störningar för arten bör undvikas.
Havsörn bör utredas inom 10 km avstånd istället för 2
km som sagts i programmet.

Lavskrikans förekomst beskrivs i avsnitt 14.5.3.
Havsörnen har utretts inom 10 km avstånd med hjälp
av skrivbordsstudier samt utredningar tillhörande
etapplandskapsplan 2.
Under sommaren 2013 har samtliga kraftverksplatser
inventerats på nytt. Alla hotade arter som upptäckts
under arbetet har beaktats.

I samband med inventeringar sommaren 2013 kan
man bedöma om det i projektområdet kan förekomma
andra än de nämnda hotade arterna eller arter enl. bilaga IVa i habitatdirektivet.
Konsekvenserna för den värdefulla myrnaturen bör utredas.

Myrnaturen har beaktats genom en hydrologisk utredning och anpassning av projektalternativens utformning.
Bedömning enligt 39 § naturvårdslagen finns i avsnitt
14.5.7.1.

Utred om byggnation och drift orsakar följder som avseende fågelbeståndet strider mot störningsförbudet
enligt 39§ naturvårdslagen. Presentera nödvändiga åtgärder.
Konsekvenser för naturvärdena i Natura 2000-områdena bör begrundas, i synnerhet avseende flyttfåglar.
En bedömning enligt 65§ i naturvårdslagen kan vara
nödvändig.

Bedömning enligt 65§ naturvårdslagen har övervägts
och ej konstaterats vara motiverad för projektet. Övervägandet beskrivs närmare i kapitel 14.8.
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I den norra delen av Satakunta, alldeles invid gränsen
till Kristinestad finns ett FINBA-område, på myrarna i
Merikarvias norra del. Detta bör beaktas i konsekvensbedömningen.

Samtliga FINIBA-områden har beaktats i kapitel 14.8.

Konsekvenser för grundvattnet
Konsekvenser för grundvattenområdet Kallträskinkangas måste utredas. Fundament, vägar, diken, kablar,
elstationer, servicebyggnader och transporter får inte
påverka grundvattenståndet eller grundvattnets kvalitet. Det är enligt 8§ miljöskyddslagen förbjudet att förstöra grundvatten.
I MKB bör en ny rubrik införas: ”Konsekvenser för
grundvattnet vid planering och byggande”.

Konsekvenser för grundvattnet och grundvattenområdet Kallträskinkangas har undersökts i en hydrologisk
utredning. Resultaten presenteras i kapitel 14.2.4.

Ett separat kapitel (14.2) har upprättats för grundvattnet.

Sammantagna konsekvenser
Beakta övriga vindkraftsprojekt längs den Österbottniska kusten, samt i Merikarvia kommun och i Satakunta. Även andra vindkraftsprojekt som ligger nära eller är stora bör beaktas när de sammantagna konsekvenserna bedöms.

Pågående vindkraftsprojekt inom ca 40 km radie runt
projektområdet har identifierats och använts i bedömningen av sammantagna konsekvenser.

3.6 Tidtabell för bedömningsförfarandet
Arbetet med MKB-programmet påbörjades hösten 2012 och avslutades i och med att NTM-centralen lämnade sitt utlåtande om programmet i slutet på februari 2013. Efter detta gick projektet
vidare in i konsekvensbeskrivningsfasen. Naturinventeringar, fågelkarteringar och en fornminnesinventering genomfördes år 2012 som grund för bedömningen. Kompletterande utredningar
genomfördes sommaren 2013 och konsekvensbeskrivningen skickades till kontaktmyndigheten
i december 2013. Den utsatta tiden för inlämnande av åsikter om konsekvensbeskrivningen påbörjas den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång. Kontaktmyndigheten har sedan
2 månader på sig att ge sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen. När utlåtandet är mottaget
avslutas MKB-förfarandet.
Parallellt med MKB-förfarandet pågår en process för upprättande av delgeneralplan. Tidtabellen
för MKB-förfarandet och delgeneralplanen visas i Figur 3.
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Figur 3: Tidtabell för MKB-förfarande och planläggningsprocess
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4 BESKRIVNING AV PROJEKTET
4.1 Bakgrund till projektet
Samhället står inför en utmaning på energiområdet. Såväl globalt som nationellt finns ett stort
behov av att övergå från ändliga till förnybara energiresurser. Det största bidraget till klimatförändringarna, både i Finland och i övriga världen, är förbränningen av fossila bränslen, som i huvudsak används till el- och värmeförsörjning samt transporter. För att nå uppsatta mål inom
klimatområdet krävs internationellt samarbete och en omställning av energisystemet.
Vindkraften är ett energislag som baseras på en förnybar resurs och som inte genererar några
utsläpp till miljön vid elproduktion. Elproduktion från vindkraft bidrar inte till en ökad växthuseffekt, försurning eller övergödning. Tillverkning och byggnation medför dock vissa utsläpp.
EU har beslutat att andelen förnyelsebar energi ska vara 20 procent år 2020 samt att växthusgasutsläppen ska minska minst 20 procent från nivån år 1990. Den nationella energi- och klimatstrategin (som uppdaterades den 20 mars 2013) anger Finlands nationella mål för vindkraftsutbyggnaden. Strategin fastställer att den inhemska vindkraftsproduktionen ska uppgå till 9 TWh
år 2025. Detta innebär i praktiken att ytterligare ca 1000 vindkraftverk ska byggas i Finland. För
att nå detta mål finns ett produktionsstöd för el från förnybara energikällor. Inmatningstariffen
för vindkraft garanterar för producenten 83,5 €/MWh för elproduktionen i 12 år. Snabba investerare får därtill en tilläggsbonus för högst tre år som höjer garantipriset till 105,3 €/MWh,
vilket betalas till slutet av år 2015. Till stödsystemet accepteras vindkraftverk tills den gemensamma effekten överstiger 2 500 MW.
Det är mot bakgrund av detta som vindkraften byggs ut i Finland och övriga Europa. Den projektansvarigas verksamhet bygger på att utveckla vindkraftsprojekt i områden där vindförhållandena är goda och markägarna är intresserade av ett samarbete. I projekt Västervik uppfylls båda
dessa kriterier.
Markanvändningsavtal har tecknats mellan projektansvarig och berörda markägare. Vindkraftverk placeras enbart på fastigheter där markägarna accepterar detta. Även markägare inom det
s.k. vindupptagningsområdet runt om vindkraftverken erhåller ersättning. I dagsläget har markanvändningsavtal ingåtts för ca 200 fastigheter, ägda av ett 100-tal markägare.

4.2 Projektets omfattning och läge
Triventus Wind Power AB planerar att anlägga en vindkraftspark i Västerviksområdet, ca 28 km
söder om Kristinestads centrum. Området är beläget väster om Riksväg 8, mellan Hedenvägen
och Storkärrvägen. Områdets totala yta omfattar ca 31 km2. Projektområdets preliminära avgränsning visas i Figur 4.
Inom projektområdet planeras 29 – 51 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på ca 2 – 5 MW.
Utöver vindkraftverk byggs också vägar och kranplatser, markkablar, luftledningar, ställverk,
samt eventuella servicebyggnader.
Projektområdet består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk blandat med
lägre belägna partier och åkermark. Den närmaste bosättningen ligger på ett avstånd av ca 1 km
från projektområdet. I övrigt är omgivningen av glesbygdskaraktär.
I denna MKB presenteras två olika alternativ för placeringar av vindkraftverken samt fyra alternativ för elöverföringen. Konsekvenserna för varje enskilt alternativ bedöms utifrån en mängd
olika metoder.
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Figur 4: Projektområdets preliminära avgränsning.
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4.3 Vindförhållanden
Projektområdet ligger vid kusten där vindförhållandena är goda. Enligt finsk Vindatlas är medelvinden i området 6,4-7,0 m/s på 100 meters höjd. Triventus Wind Power AB genomförde mellan
oktober 2011 och november 2012 vindmätning med hjälp av SODAR som mäter vindförhållandena med hjälp av ljudimpulser. Mätningen kompletteras med en vindmätningsmast fr.o.m. juli
2013.

8-8,4

6,5-6,9
7-7,4

8,5-9

7,5-7,9

Projektområde/
Hankealue

6-6,4

Figur 5: Vindros och ungefärlig beräknad medelvindhastighet (m/s) i området enligt Finsk Vindatlas.

4.4 Planläggningssituation
Projektområdet omfattas av Österbottens övergripande landskapsplan samt den ännu ej antagna Etapplandskapsplan 2, vilken behandlar placering av vindkraft i Österbotten. Inom projektområdet finns inga detaljplaner eller strandgeneralplaner. Planläggningssituationen presenteras i sin helhet i Kapitel 11.1.

4.5 Tidplan för genomförande
En preliminär tidplan för byggnation och driftsättning av projektet har tagits fram baserat på
antagandet att MKB-processen avslutas i vintern/våren 2014 och delgeneralplanen godkänns i
augusti 2014. Under förutsättning att delgeneralplanen fastställs och projektet får byggnadslov
så bör markarbetena komma igång 2015 och avslutas 2017. Driftsättningen beräknas till 201718.
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4.6 Anknytning till andra projekt, planer och program
Projekt Västervik har bland annat anknytning till planer och program på internationell nivå samt
på nationell och regional nivå. Projektet berörs också av både pågående och planerade vindkraftsprojekt i närområdet.
4.6.1 Klimat och energimål på EU-nivå
EU har fattat beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemsländerna gemensamt
åtar sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvändningen med 20 procent och öka andelen förnybar
energi med 20 procent. Genom att bygga projekt Västervik kan man bidra till att dessa klimatoch energimål uppfylls.
4.6.2 Nationell energi- och klimatstrategi
År 2008 godkände statsrådet den nationella energi- och klimatstrategin på lång sikt och i mars
2013 uppdaterades densamma. I strategin fastställs de centrala målen för Finlands klimat- och
energipolitik som en del av EU:s målsättningar. För att uppnå målen fordras betydande åtgärder
bl.a. för att effektivera energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi. Avseende
vindkraft är målet att produktionen ska uppgå till 9 TWh år 2025. Projekt Västervik bidrar till att
uppfylla detta mål.
4.6.3 Nationella mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och
bygglagens system för planering av områdesanvändningen. I målen anges bl.a. att möjligheten
att utnyttja förnybara energikällor ska förbättras. Utöver detta ska vindkraftverk i första hand
placeras så koncentrerat som möjligt i enheter med flera kraftverk. Projekt Västervik ligger i linje
med ovanstående mål.
4.6.4 Österbottens förbunds landskapsöversikt
I Österbottens förbunds landskapsöversikt finns ett mål om att Österbottens landskap ska vara
koldioxidneutralt år 2040 både inom el- och värmeproduktion, samt trafiken vid normal drift.
Ett delmål är att Österbotten ska vara helt självförsörjande vad gäller energin år 2030. Även i
detta avseende bidrar projektet till att uppfylla målet.
4.6.5 Österbottens landskapsprogram 2011-2014
I landskapsprogrammet för Österbotten fastslås att under de närmaste åren har stävjandet av
klimatförändringen en nyckelposition i arbetet med att främja naturens och miljöns välbefinnande i landskapet. I detta har utbyggnaden av vindkraft en viktig roll. Det finns också en tydlig
ambition att sträva mot självförsörjning avseende energi. Vindkraften framhålls, tillsammans
med bioenergi, som en viktig bransch att utveckla. Inte minst ligger ett stort fokus på infrastrukturen runt vindkraftsanläggningar och möjligheten för regionen att bli en föregångare genom
utveckling och användning av intelligenta elnät. Projekt Västervik stämmer väl överens med de
mål som sätts upp i landskapsprogrammet.
4.6.6 Andra vindkraftsprojekt i området
I Österbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. Även i Satakunda, söder om Österbotten,
är intresset för vindkraftsetablering stort. Ett försök har gjorts att identifiera samtliga projekt
inom 35 km runt projekt Västervik i nord-sydlig riktning och 20 km i öst-västlig riktning. Inom
denna yta har sammanställts 15 olika projekt vilka totalt omfattar 450-480 vindkraftverk. Pro-
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jekten har identifierats och specificerats genom kontakt med kommunala tjänstemän och ortsbor, MKB- och planläggningsdokument, artiklar i dagspressen samt upplysningar från respektive
projektägare.
I Tabell 4 och Figur 6 sammanfattas de närliggande projekt som har identifierats under MKBförfarandet. Ytterligare projekt kan ha tillkommit sedan kartläggningen. Tabellen innehåller ungefärliga siffror för antal vindkraftverk, effekt och avstånd från Västerviks projektområde. Informationen i tabellen och kartan är ungefärlig. Projektområdena på kartan är ritade på fri hand
och kan innehålla mindre fel. Vilken fas projekten befinner sig i samt deras omfattning och status
varierar ständigt och sammanställningen är därför föränderlig över tid.
Det projekt som ligger närmast Västervik är Ömossa/Metsälä som drivs av EPV Vindkraft Ab.
Projektområdet är beläget öster om riksväg 8, som kortast ca 1 km från Västervik projektområdes gräns. Det kortaste avståndet mellan vindkraftverken är ca 1,5 km. En delgeneralplan har
antagits för Ömossa vindkraftspark och bygglov har beviljats för 34 av de 49 vindkraftverken i
planen. I skrivande stund pågår utredningar för elöverföringen. Ömossa är det projekt som på
grund av sin närhet till Västervik har fått störst uppmärksamhet vid bedömning av sammantagna
effekter avseende främst buller, rörliga skuggor och landskapsbild i denna MKB. I bedömningen
av sammantagna effekter för flyttande fåglar tas dock hänsyn till samtliga närliggande projekt.
Utöver de projekt som visas på kartan har Innopower Oy tecknat arrendeavtal och erhållit planläggningstillstånd för ett fåtal fastigheter belägna innanför Västerviks projektområde. Planläggningen har inte framskridit.
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Tabell 4: Vindkraftsprojekt i närheten av Västervik.

Projekt

Projektägare

Antal vindkraftverk

Total effekt (MW)

Km från
Västervik

Fas

Ömossa/Metsälä

EPV Vindkraft/EPV
Tuulivoima Oy

Max 37

90-210

1

Mikonkeidas

UPM Energi

ca 30

90

5

Uttermossa

Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto – Vindkraftspark AB
CPC Finland Oy

8

16-40

5

Delgeneralplan
godkänd 2012.
Bygglov beviljat
2013.
MKB-förfarande
pågår.
Planläggning pågår.

Max 102

50-300

7

Finlands Havsvind/Suomen Merituuli Oy

Max ca 80

240-400

12

O2 Finland

70-90

Björnö/Karhusaari

PVO-Innopower Oy

6

Ca 18

17

Gamla Närpesvägen/
Vanha Närpiöntie
Kristinestad Norr/
Kristiinankaupunki
Pohjoinen
Svalskulla

PVO-Innopower Oy

6

Ca 18

25

Triventus Wind Power
AB

31-35

100-140

27

VindIn AB

5

15

30

Kaskö/Kaskinen

Kaskinen Tuulivoima

Max 6

6-9

31

Korpi–Matti

EPV Tuulivoima Oy,
Tuuliwatti Oy, Suomen Hyötytuuli Oy

ca 35

90-175

9

Korvenneva

UPM Energi

12

28,8-48

9

Leppijärvi

Tuuliwatti Oy

9

18-27

14

Jäneskeidas
Köörtilä

Tuuliwatti Oy
CPC Finland Oy

9
9

18-27
27

22
30

ca 450-480

800-1530

Österbotten

Lappfjärd och/ja Lakiakangas
Havsvindparken i Sideby/
Siipyyn merituulivoimapuisto
Dagsmark-Lappfjärd

17

MKB-förfarande
avslutat 2012.
MKB avslutad
2010.
Planläggning pågår.
MKB och planläggning pågår.
MKB-förfarande
avslutat.
Delgeneralplan
godkänd.
MKB-förfarande
pågår.
Bygglov beviljat
2013
Planläggning pågår.

Satakunta

Totalt 16 projekt
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MKB-förfarande
avslutat 2012.
Planläggning pågår.
MKB-förfarande
och planläggning
pågår.
Planläggning pågår.
Planläggning pågår
Planläggning pågår.
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Figur 6: Pågående vindkraftsprojekt i närheten av Västervik.
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5 PLANER OCH TILLSTÅND SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDE
AV PROJEKTET
Innan ett vindkraftsprojekt av denna storlek kan genomföras behövs bland annat avtal med markägare, planläggning samt ett antal tillstånd och beslut. I detta kapitel beskrivs vilka moment
som kan bli aktuella för projekt Västervik.
Miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om konsekvensbeskrivningen ska bifogas till alla tillståndsansökningar som behövs för att projektet ska kunna genomföras.

5.1 Markanvändningsrättigheter och avtal med markägare
Vindkraftverk och nya vägar i projekt Västervik placeras på fastigheter som ägs av privata markägare. Kraftverk och nya vägar planeras enbart på fastigheter som ägs av personer som ingått
markanvändningsavtal. För befintliga vägar som behöver breddas och/eller förstärkas upprättas
överenskommelser med lokala väglag.
Den finska Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) reglerar den kommunala planeringen
av markanvändningen samt rätten att bygga på en tredje parts egendom. § 161 anger att det
primära tillvägagångssättet för att få tillgång till marken vid planering och byggnation av nätanslutning för en vindkraftpark är genom avtal med markägaren. Om en sådan överenskommelse
inte kan nås skall frågan avgöras av den lokala byggnadsmyndigheten.
Enligt bestämmelsen i § 161, är fastighetsägare skyldiga att tillåta placeringen av ledningar som
betjänar samhället på sin mark om inga andra lämpliga alternativ till en rimlig kostnad finns att
tillgå. Detsamma gäller mindre utrustning, konstruktioner och installationer i samband med ledningsdragningen. Fastighetsägaren har vidare rätt att få ersättning för skador orsakade av markintrånget vid ledningsdragningen eller etablering av annan utrustning.

5.2 MKB-förfarande
Större vindkraftsparker kräver att ett MKB-förfarande genomförs enligt lagen om förfarande vid
miljökonsekvensbedömning (1994/468). I miljökonsekvensbedömningen beskrivs projektet och
miljökonsekvenserna bedöms så utförligt som möjligt. Under MKB-förfarandet fattas inga beslut
om tillstånd för projektet.

5.3 Planläggning
Större vindkraftparker kräver alltid en detaljplan eller delgeneralplan för vindkraft. Planen uppgörs så att den kan användas som grund för beviljande av bygglov enligt § 77a och 77b markanvändnings- och bygglagen (1999/132). I samband med delgeneralplanen avgörs markanvändningen i vindparksområdet och placeringen av vindkraftverken. Delgeneralplanen ska godkännas av stadsfullmäktige. Vid uppgörandet av delgeneralplanen beaktas de utredningar och bedömningar som görs i samband med miljökonsekvensbedömningsförfarandet.
Kristinestad stad beslutade år 2012 att inleda utarbetandet av en delgeneralplan för projekt
Västervik. När planläggningsprocessen har avslutats kan den projektansvarige ansöka om de
bygglov som krävs för realisering av vindkraftsparken.
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5.4 Miljötillstånd
Vindkraftverk kan falla inom ramen för miljötillståndsförfarande enlig miljöskyddslagen
(2000/86). Detta sker ifall verksamhet riskerar att utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär
som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Vid bedömning av behovet av miljötillstånd beaktas buller- och skuggstörningarna vid närliggande bosättningar.
Om ett miljötillstånd behövs, söks det separat efter att MKB-förfarandet har avslutats, dvs. efter
att kontaktmyndigheten har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen. Ansökan om
miljötillstånd lämnas in till kommunens miljövårdsmyndighet. Till ansökan om tillstånd bifogas
bedömningsbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande.

5.5 Bygglov
När vindkraftverk uppförs för kommersiella ändamål krävs alltid ett bygglov i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Som tidigare nämnts är en förutsättning för att bygglov ska kunna
beviljas att en s.k. delgeneralplan för vindkraft uppgörs. Uppgörande av en delgeneralplan för
projekt Västervik pågår sedan hösten 2012.
Efter att MKB-förfarandet har avslutats och delgeneralplanen har fastställts lämnas en ansökan
om bygglov in till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. I ansökan inkluderas miljökonsekvensbeskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande om denna. Befintliga tillstånd som
har givits för projektet såsom t.ex. miljötillstånd (vid behov), vattentillstånd (vid behov) eller
flyghindertillstånd ska också bifogas ansökan.

5.6 Tillstånd för eldragning och elanslutning
För att bygga en kraftledning behövs tillstånd enligt elmarknadslagen (386/1995). En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att ledningen behövs för att trygga eldistributionen.
Undersökningar i terrängen längs kraftledningssträckningar förutsätter undersökningstillstånd
av regionförvaltningsverket i enlighet med lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). Tillstånd för undersökningar i terrängen längs kraftledningssträckningarna
behandlas av Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Skador som inträffar under undersökningen ska ersättas i enlighet med villkoren i tillståndet för undersökning.
Eventuellt inlösen av markområden för byggande av en kraftledning förutsätter ett inlösningstillstånd enligt 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.
För anslutning av kraftledningar till överliggande nät krävs ett anslutningsavtal med den som
äger elnätet. Det regionala nätbolaget ansvarar för att anslutningskraven uppfylls.
Om kraftledningen dras genom en vägmiljö ska undantagstillstånd enligt 47 § i landsvägslagen
(503/2005) sökas. Dessutom ska tillstånd sökas för dragning av kraftledning över eller under
landsväg. Tillståndet söks hos NTM-centralen i Södra Österbotten.

5.7 Vägar och transporter
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). Anslutningstillstånd för dessa sökas hos NTM-centralen. Även förbättringar av befintlig privat väg som ansluter till allmän väg kräver ansökan om anslutningstillstånd.
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