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MKB-kungörelse
MKB-förfarandet gäller Vindin Ab Oy:s projekt för en vindkraftspark i Böle i Närpes stad. Bolaget
planerar ett projekt med 25–29 vindkraftverk i området mellan Pjelax, Böle, Perälä och Mörtmark.
Projektområdets areal är ca 2 100 hektar. Projektområdet består till stor del av skogsmark och
trädbevuxen myrmark. Närmaste bebyggelse ligger på ca 1 km:s avstånd från vindkraftverken. Till
projekt- och verksamhetshelheten hör också elöverföring, jordkablar och vägar. Som en del av
beredningen har ett bedömningsprogram utarbetats enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). Bedömningsprogrammet är en plan om nödvändiga utredningar och
om hur bedömningsförfarandet ska ordnas.
För projektet granskas två genomföringsalternativ, som avviker från varandra i fråga om antalet
vindkraftverk.
Alternativ 1: En större vindkraftspark
I alternativ 1 består vindkraftsparken av 29 vindkraftverk. Kraftverkets enhetseffekt är 3–5 MW.
Vindkraftverkets totala höjd är ca 210 meter.
Alternativ 2: En mindre vindkraftspark
I alternativ 2 består vindkraftsparken av 25 vindkraftverk. Kraftverkets enhetseffekt är 3–5 MW.
Vindkraftverkets totala höjd är ca 210 meter.
Nollalternativ: I det s.k. nollalternativet genomförs inte projektet, utan motsvarande mängd elektricitet produceras på annat sätt.
Elöverföring: Vindkraftverken kopplas till varandra med en 20–45 kV:s jordkabel och den nya elstationen som byggs i projektområdet. Enligt preliminära planer ska elöverföringen från projektområdet byggas med jordkablar till det riksomfattande eller regionala elnätet.
Kungörelsen och det svenskspråkiga bedömningsprogrammet samt ett finskspråkigt sammandrag om konsekvensbedömningen är framlagda till påseende 8.12.2014–19.1.2015 under
tjänstetid i Närpes (Kyrkvägen 2), Kristinestad (Staketgatan 1–3), Bötom (Kristiinantie 3) och Östermark (Porvarintie 20 A 4). Kungörelsen och bedömningsprogrammet är dessutom framlagda för
allmänheten under samma tid i Närpes stadsbibliotek, Kyrkvägen 2, i Kristinestads stadsbibliotek,
Salutorget 1, i Bötom huvudbibliotek, Pappilankuja 4 och i Östermark kommunbibliotek, Porvarintie
39. Kungörelsen och bedömningsprogrammet är också framlagda till påseende på webbplatsen
www.miljo.fi/bolevindMKB.
Alla intresserade kan framföra skriftliga åsikter om bedömningsprogrammet senast
19.1.2015 till adress Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 VASA
eller per e-post till registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. Kontaktmyndigheten NTMcentralen i Södra Österbottens utlåtande om bedömningsprogrammet läggs fram för allmänheten
på ovan nämnda platser och webbplats senast inom en månad från att tiden för att ge utlåtande
och framföra åsikter har gått ut.
Ett för alla öppet evenemang om bedömningsprogrammet ordnas tisdagen 9.12.2014 i Böle
ungdomsföreningshus på adress Kristinestadsvägen 576, 64240 Böle. Evenemanget ordnas enligt
principen om öppet hus och man kan komma när som helst mellan kl. 16.00 och 19.00. Under
evenemanget kan man bekanta sig med projektets planerings-, MKB- och planmaterial samt diskutera med kontaktmyndigheten i MKB-förfarandet, den projektansvarige och projektplanerarna. Kaffeservering.
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Mer information
Den projektansvarige: VindIn Ab Oy, Christina Hillforth, tfn: +46 709 577 537, christina.hillforth@vindin.se
Den projektansvariges MKB-konsult: FCG Design och Planering Ab, Jakob Kjellman, tfn: 050
375095, jakob.kjellman@fcg.fi
Om MKB-förfarandet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Niina Pirttiniemi,
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 904.
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