Dnr EPOELY/1481/2015

MKB-KUNGÖRELSE
MKB-förfarandet gäller Korsholms kommuns världsarvsvägprojekt. Projektets miljökonsekvenser
utreds i ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Korsholms
kommun har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett
program för miljökonsekvensbedömning, dvs. en plan om vilka utredningar som behövs och hur
bedömningsförfarandet ordnas. Korsholms kommun utreder förutsättningarna för att bygga en väg
mellan Björkö och Vistan på Replot. Planeringsområdet ligger ca tio kilometer från Replot
kyrkby mot nordväst och ca 28 kilometer från centrum av Vasa mot nordväst. Det är ca 30 kilometer från Korsholms kommuns centrumtätort till planeringsområdet.
Syftet med projektet är att förbättra vägförbindelserna mellan Björkö och Söderudden/Panike. Med
hjälp av vägförbindelsen skulle Björkö och Vistan kunna förenas så att besök i världsarvets olika
delar blir underlättas.
I projektet granskas utöver det s.k. nollalternativet två egentliga alternativ för genomföring av projektet, av vilka det första är indelat i tre underalternativ.
·
Alternativ 0: Projektet genomförs inte. Vägförbindelsen byggs inte. Från Replot till Björkö färdas man även framöver via vallvägen som går bredvid Skalörfjärden.
·
Alternativ 1: Vägen byggs enligt sträckningen: Grundskat - Hannos Valsörarna – Uddströmmen – Udden
·
a) Vägen går genom Grundskat bredvid högspänningsledningen och svänger mot nordväst
till Hannos Valsörarna före den går över Uddströmmen.
·
b) Vägen börjar i ändan av Vistanvägen och går genom Grundskat mot Hannos Valsörarna
där den förenas med sträckning 1a. Vägen går över Uddströmmen lite längre österut än i alternativ 1A.
·
c) Vägen börjar i ändan av Vistanvägen och går genom Grundskat längre söderut än de två
andra 1-alternativen för att på detta sätt gå runt skogen i naturtillstånd. I den norra delen
av Grundskat förenas sträckningen med sträckning a och b för att återigen gå isär vid Hannos
Valsörarna.
·
Alternativ 2: Vägen byggs enligt sträckningen Grundskat - Uddströmmen - Udden
Kungörelsen och programmet för bedömning av projektets konsekvenser är framlagt till
påseende under tjänstetid 20.6.2017 – 18.8.2017 på Korsholms kommuns ämbetsverk (Centrumvägen 4). Under kungörelsetiden läggs kungörelsen och bedömningsprogrammet
också fram för allmänheten i Korsholms huvudbibliotek, Replot bibliotek och Björköby bibliotek.
Kungörelsen och bedömningsprogrammet publiceras också på webbsidan
www.miljo.fi/varldsarvsvagMKB.
Alla som är intresserade av ärendet kan framföra sin åsikt om bedömningsprogrammet. Skriftliga
ställningstaganden skickas senast 18.8.2017 till adress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Österbotten, PB 262, 65101 VASA eller per e-post till adress: registratur.sodraosterbotten@ntmcentralen.fi.
Kontaktmyndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten ger utlåtande om bedömningsprogrammet. Utlåtandet läggs fram till påseende senast inom en månad från att tidsfristen för framförande av utlåtanden och åsikter har gått ut. Utlåtandet läggs fram på samma platser
som bedömningsprogrammet.
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Korsholmanpuistikko 44
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Korsholmsesplanaden 44
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby
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Ett evenemang för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet 27.6.2017 kl. 16.30–18.30,
(restaurang Bernys, Replotvägen 2).
Mer information:
Projektansvarig: Korsholms kommun, Mikael Alaviitala, tfn 0447 271 210, fornamn.efternamn@korsholm.fi
MKB-konsult: FCG Design och planering Ab, Mattias Järvinen, tfn 0503 120 295, fornamn.efternamn@fcg.fi
MKB-förfarandet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Niina Pirttiniemi, tfn 0295
027 904, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Vasa 20.6.2017
NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

