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5.5.2021

KUNGÖRELSE
Delgeneralplan för vindkraft samt förfarande för miljökonsekvensbedömning för Poikel vindkraftpark anhängig
Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab planerar en vindkraftspark i Korsnäs kommun. Ägare
av Poikel Vindkraft Ab/Oy och Edsvik Vindpark Ab är finska Fortum Power and Heat Oy samt svenska
eno energy Sweden AB. Till projektområdet planeras åtta vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en total höjd på 290 meter. Poikel vindkraftspark omfattar en yta på cirka 1 000 hektar. Två
projektalternativ (ALT 1 och ALT 2) samt ett så kallat ALT 0, d.v.s. att vindkraftparken inte förverkligas,
granskas i processen.
Byggande av vindkraftverk förutsätter uppgörande av en generalplan för vindkraft. Hela projektets
miljökonsekvenser bedöms i samband med generalplanläggningen. Generalplanen uppgörs i enlighet
med markanvändnings- och bygglagens § 77a och den kan användas som grund för att bevilja bygglov
för kraftverken.
De projektansvariga har lämnat in ett gemensamt initiativ till utarbetandet av en generalplan till Korsnäs kommun. Kommunstyrelsen godkände initiativet 21.9.2020 §179. Generalplanens program för
deltagande och bedömning innehåller planen för bedömningen av miljökonsekvenser. Programmet
för deltagande och bedömning är till offentligt påseende för framförande av åsikter under tiden 5.5.4.6.2021 på följande platser och internetsidor:
-

Korsnäs kommun: kommunens internetsidor www.korsnas.fi samt på kommungården Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs och kommunens bibliotek Silverbergsvägen 9, 66200 Korsnäs
- Södra Österbottens NTM-central (www.miljo.fi/poikelvindkraftMKB)
I samband med påseendet ordnas ett gemensamt och för alla öppet infotillfälle, via vilket det är möjligt att få information om projektet. Infotillfället ordnas 10.5.2021 kl. 18-20. Tillfället ordnas på distans via Teams. En länk via vilken man kan delta på infotillfället finns tillgänglig på kommunens internetsidor (www.korsnas.fi) samt på projektets MKB-förfarandes internetsida www.miljo.fi/poikelvindkraftMKB.
Man kan lämna en skriftlig åsikt gällande dokumentet till Korsnäs kommun senast 4.6.2021 i elektroniskt format info@korsnas.fi eller till adressen Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.
Södra Österbottens NTM-central fungerar som kontaktmyndighet i enlighet med MKB-lagen. Korsnäs
kommun sänder åsikterna gällande dokumentet till kontaktmyndigheten, som beaktar åsikterna i sitt
utlåtande till de ansvarige för projektet.
MKB-förfarandets kontaktmyndighet Södra Österbottens NTM-centrals utlåtande över planen för bedömning av miljökonsekvenser finns till påseende senast en månad efter att tiden för inlämnande av
åsikter har löpt ut. Utlåtandet kommer till påseende på internetsidan www.miljo.fi/poikelvindkraftMKB.
Tilläggsuppgifter fås av:
-

-

Ansvarig för planläggningen: Korsnäs kommun, Ulf Granås teknisk chef, tel: 050 5910 056,
ulf.granas@korsnas.fi
Projektansvarige: Poikel Vindkraft Ab/Oy, Hans Vadbäck, tel: +358 50 587 9856,
hans.vadback@fortum.com samt Edsvik vindpark Ab, Lina Kamlin, tel +358 44 271 4331,
lina.kamlin@ethawind.com
Konsult: FCG Finnish Consulting Group Oy Kristina Salomaa, tel: 044 2982 006,
kristina.salomaa@fcg.fi
Kontaktmyndighet: Södra Österbottens NTM-central, Jutta Lillberg-Puskala tel: 0295 027 655

