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Figur 30. Utdrag ur sammanställd karta över Närpes strandgeneralplan.
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5.1.7

Detaljplan

Projektområdet är inte detaljplanerat. Närmaste detaljplanerade område finns i Övermark
(20.11.2003), sydost om området. Andra detaljplanerade område i Närpes är Pörtom (4.1.2007)
och Närpes stads centrumområde (2002---10.2008).

Figur 31. Utdrag ur detaljplanekartan för Övermark centrum.

5.2

Landskap och kulturmiljö

5.2.1

Landskap

Finland är indelat i tio olika landskapsprovinser av vilka en del ytterligare är indelade i regioner.
Indelningen avspeglar regionala särdrag som är specifika för kulturlandskapen samt variationen i
landskapen. Projektområdet ligger i landskapsprovinsen Österbotten, närmare bestämt övergångszonen mellan Södra Österbottens kustregion och Södra Österbottens odlingsslätter. Projektområdets landskap består främst av obebyggt skogsområde. Skogarna används effektivt som
ekonomiskog, vilket innebär att det finns rikligt med plantbestånd, kalhyggen och unga gallringsbestånd. Marken täcks av mineraljord och det finns få ställen där berget kommer i dagen. Myrmarker finns i sänkorna mellan åsarna. En del av sänkorna såsom Ömossen och norra Starrmos-
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sen består huvudsakligen av odikade öppna mossar. Största delen av projektområdets mossar är
dock dikade och har förvandlats till trädbevuxna torvmoar med slutet landskap. På projektområdet finns inga åkrar. Närmaste åkerområden finns mellan delområdena Hedet och Björkliden, i
Ängsby, där det finns ett cirka 1,3 km2 stort enhetligt åkerområde. Öster och söder om projektområdet finns vidsträckta öppna odlingsslätter i Närpes ådal. Det finns tre marktäktsplatser på
området: sand- och grustäktsplatserna vid Högbacken och Torget på delområdet Hedet samt ett
bergsbrott söder om Brännbacken på delområdet Björkliden.

Figur 32. Topografikarta över projektområdet.

Marknivån på planeringsområdet höjer sig från odlingsslätten i Närpes ådal, där nivån är cirka
+20 m ö.h. ända till cirka +50 m ö.h. i norr. De högsta ställena på projektområdet finns på delområdet Hedet på grustäktsområdena Torget och Högbacken, där marknivån ligger mer än +50
m över havet. När man fortsätter längs Korsnäsvägen stiger marknivån ytterligare mot norr ända
till +56,2 m ö.h. på Hedets moränrygg. Delområdet Björkliden, som ligger längre västerut, är
något lägre än Hedet och marknivån är som högst +40 m ö.h. De lägsta ställena finns på mossarna mellan projektområdena såsom Ömossen och den norra delen av Starrmossen.

5.2.2

Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt

På projektområdet eller i dess omgivning finns inga värdefulla landskapsområden av riksintresse.
Närmaste värdefulla landskapsområde av riksintresse finns i Malax-Korsholm (ÖvermalaxÅminne), dit avståndet är över 30 kilometer. Närpes ås öppna kulturlandskap, som är klassificerat som ett regionalt värdefullt landskapsområde, finns knappt en kilometer öster och sydost om
projektområdet. Andra regionalt värdefulla landskapsområden i närområdet är bl.a. Harrström
ådal på cirka sju kilometers avstånd och Petalax kyrkonejd på cirka 17 kilometers avstånd. En del
av kulturlandskapet vid Närpes å utgör förutom odlingslandskapen och den gamla bosättningen
längs ån också den trafikhistoriskt intressanta gamla landsvägen Närpes–Övermark–Pörtom som
kallas Adolf Fredriks postväg (Vasavägen 6760). Den historiska vägen är klassificerad som en
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kulturmiljö av riksintresse. Andra värdefulla byggda kulturmiljöobjekt av riksintresse (RKY 2009)
är bl.a. Harrström fiskehamn och by, Närpes kyrka och kyrkstallar och Korsnäs kyrka och prästgård. Platserna och deras avstånd till projektområdet framgår av tabell 1 och figur 33.

Tabell 1. Avstånd från värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt till utredningsområdet.
Status
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde
RKY-objekt 2009 av riksintresse
Regionalt värdefullt landskapsområde

Objekt
Kulturlandskapet vid Närpes å
Adolf Fredriks postväg
Harrström ådal
Harrström fiskehamn och by
Närpes kyrka och kyrkstallar
Petalax kyrkonejd
Korsnäs kyrka och prästgård
Kulturlandskapet i Teuvanjoki/Tjöck ådal
Östermarks bondgårdar med kringbyggda gårdar
Niemenkylä, Kirkon- och Hahdonmäki, Koskimäki
Kaskö rutplaneområde
Kainasto ängar

Avstånd från närmaste vindkraftverk
< 1 km
3 km
7 km
12,5 km
15,5 km
17 km
17 km
20 km
22 km
22-26 km
23 km
32 km

Figur 33. Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt i närheten av utredningsområdet.
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Figur 34. Övermark kyrka. © Ville Yli-Teevahainen.

Figur 35. Odlingslandskapet i Närpes ådal. © Ville Yli-Teevahainen.
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5.2.3

Fornlämningar

På projektområdet finns en känd fornlämning i den norra delen av det västra delområdet. Den
fasta fornlämningen är en bronsålders gravplats, Jättehöjden (545010043). På området finns sex
gravrösen med en diameter på mellan 7 och 2 meter. Rösena är låga och flera av dem har en
grop i mitten. Området med gravrösen har inte kartlagts och dess exakta avgränsning är inte
känd (Museiverkets fornlämningsregister 2013). En annan fast fornlämning i närområdet är ett
bronsålders gravröse mellan delområdena Hedet och Björkliden, söder om Ängsby åkerområde,
Ängsby Pellfolk (545010042).

Figur 36. Fornlämningsobjekt (röda cirklar) i närheten av projektområdet (Museiverkets fornlämningsregister)

5.3

Naturmiljö

5.3.1

Mark- och berggrund

Den dominerande jordarten på projektområdet är morän, men det förekommer också torvmarker. Det finns få ställen där berget kommer i dagen, för berggrunden täcks till största delen av
moränlager. Största delen av områdets berggrund består av glimmergnejs.
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Figur 37. Karta över mark- och berggrund.

5.3.2

Grundvatten

På projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste grundvattenområde
är Långvikens (1054507) grundvattenområde av I klass cirka fem kilometer västerut, nordväst
om Rangsby. Det näst närmaste grundvattenområdet finns i Korsnäs, Helenelunds (1028052)
grundvattenområde av I klass cirka 10 kilometer nordväst om projektområdet.
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Figur 38. Grundvatten- och avrinningsområden i projektområdets omgivning.

5.3.3

Ytvatten

Projektområdet ligger på vattenförvaltningsområdet Kumo älv–Bottenhavet–Skärgårdshavet.
Både Hedet och Björkliden ligger huvudsakligen på avrinningsområdet för Närpes ås mellersta del
(39.002). En liten del av delområdet Hedet hör till både Harrström ås avrinningsområde (83.102)
och Töjby ås avrinningsområde (83.100). Nordvästra hörnet av delområdet Björkliden ligger på
Gäddbäckens avrinningsområde (83.098) och cirka en tredjedel av området ligger på Lidåns avrinningsområde (83.096).
Både Hedet och Björkliden är mycket skogs- och mossdominerade områden. Det finns inga sjöar
på området. Den sjö som ligger närmast projektområdet är Hinjärvträsket knappt fyra kilometer
norr om området. Endast i den norra delen av Starrmossen, i mellersta delen av Björkliden, finns
små tjärnar med öppet vatten, något som är typiskt för högmosse med myrtjärnar. Där kan det
förekomma öppet vatten året runt. Det ytvatten som uppkommer på projektområdena rinner
längs skogs- och mossdiken till bäckar och större vattenfåror.
Ytvattnet från delområdet Hedet rinner främst till Pånbäcken och Lässtubäcken, som rinner ut i
Närpes å i Övermark. Ytvattnet från delområdet Björkliden rinner främst till Pånbäcken, som får
sin början söder om Ömossen och från den norra delen av Starrmossen. Det finns inga uppgifter
om vattenkvaliteten i de här fårorna.
Närpes å rinner upp från Jurva. Huvudfåran börjar från den konstgjorda sjön Kivi- ja Levalampi.
Ån rinner genom Närpes och mynnar ut i den invallade Västerfjärden norr om Kaskö. Typiskt för
vattenkvaliteten i Närpes å är höga halter av näringsämnen. Närpes å är också ett av de mest
försurade vattendragen i Österbotten (Västra Finlands miljöcentral 2005).

41

Figur 39. Närpes å i Övermark centrum. © Ville Yli-Teevahainen.

5.3.4

Vegetation

Projektområdet Hedet-Björkliden ligger i den sydboreala vegetationszonen, närmare bestämt vid
Södra Österbottens kust, men den mellanboreala vegetationszonen finns också alldeles i närheten av projektområdet. På projektområdet gjordes naturinventeringar under terrängperioden
2013, varvid bl.a. områdets vegetation och naturtyper kartlades.
Områdets högsta åsområden karakteriseras allmänt av tall- och grandominerade ganska unga
ekonomiskogar, där det finns ett stort antal figurer med plantskog. Torra, talldominerade moar
av lingontyp (VT) och motsvarande tallmyrar förekommer mest på de högsta backarnas ryggar.
Vegetationen övergår dock snabbt i frisk mo av blåbärstyp (MT) på mera låglänta ställen och
därefter lundartade moar (OMT). Skogarna på området används mycket effektivt som ekonomiskogar, så det finns inte just alls några figurer med gamla skogar i naturtillstånd. Landskapet
karakteriseras allmänt av gallringsbestånd i olika stadier. En del av de unga plantbestånden på
näringsrik mark är mycket täta, nästan ogenomträngliga snårskogar. Små arealer med figurer
med äldre och grövre, grandominerade bestånd finns främst bl.a. i de norra delarna av Högbacken, söder om Högåsliden och vid den nordvästra kanten av norra Starrmossen. Då terrängen
undersöktes påträffades inga objekt skyddade av skogslagen, naturvårdslagen och vattenlagen
eller några fridlysta eller sällsynta växtarter på de planerade byggplatserna för kraftverken.
De mest representativa ställena som är bäst i naturtillstånd i fråga om vegetation och naturtyper
finns på områdets mossar. Norra Starrmossen mitt på delområdet Björkliden är trots den obetydliga storleken en välutvecklad koncentrisk välvd strängmyr med gölar. Där kan man tydligt se
den typiska strukturen för en högmosse med strängar, höljor och gölar. Mossens kanter är utdikade, men den mellersta delen är fortfarande i naturtillstånd. Dominerande myrtyper på området
är bl.a. högmosseartad fuscum-tallmosse, fuscum-tallmosse och ris-tallmosse. Också Ömossen,
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som ligger mellan projektområdena Hedet och Björkliden, är huvudsakligen i naturtillstånd, endast kanterna är dikade. Ömossens mellersta delar är främst öppen och trädlös lågstarrmosse, vid
kanterna finns bl.a. fuscum-tallmosse. Myrmarkerna på det egentliga projektområdet har i övrigt
förlorat sitt naturtillstånd, de är dikade tallmyrar, kärr och torvmoar av olika stadier som saknar
betydelse för naturskyddet.

Figur 40. Norra Starrmossen. © Keijo Seppälä.

5.3.5
5.3.5.1

Fågelbestånd
Häckande fåglar

Det häckande fågelbeståndet på projektområdet kartlades under terrängsäsongen 2013. Analyseringen och rapporteringen av uppgifterna om terrängen var ännu inte färdiga då MKBprogrammet skrevs. Uppgifterna om projektområdets fågelbestånd preciseras i MKBbeskrivningen.
Största delen av de häckande fåglarna i området består av arter som är typiska för barr- och
blandskogar. Rikligast förekommer bl.a. bofink (Fringilla coelebs), lövsångare (Phylloscopus
trochilus), grönsiska (Carduelis spinus) och rödhake (Erithacus rubecula). Rovfåglar som förekommer på området är med säkerhet åtminstone duvhök, sparvhök och tornfalk. Enligt Naturhistoriska Centralmuseets fiskgjuseregister (Ringmärkningsbyrån 2013) finns närmaste permanent
bebodda fiskgjusbo cirka tre kilometer från närmaste kraftverk. På delområdet Björkliden finns
ett boträd för fiskgjuse (ett konstgjort bo byggt av människor) där dock ingen häckning har observerats under de senaste åtta åren. I projektområdets näromgivning finns inga kända boplatser
för havsörn. De närmaste boträden finns cirka fem kilometer från närmaste kraftverk. År 2013
var ett dåligt sorkår, vilket märktes i form av sparsam häckning bland rovfåglar som äter sork
(exempelvis ugglor) i hela Sydösterbotten. I projektområdets nordöstra del påträffades endast
ett sparvugglerevir vid terrängkartläggningen. På projektområdet finns flera uggleholkar som
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fågelskådare har lagt upp. I dem kan bl.a. sparvuggla och pärluggla häcka, åtminstone under
goda sorkår.
Beträffande beaktansvärda arter häckar bl.a. tjäder på området. Dess spelplats hittades i terrängundersökningarna på delområdet Hedet. Dessutom finns gamla kända spelplatser på delområdet Björkliden, men de var inte i aktiv användning vid terrängundersökningarna våren 2013.
Andra häckande hönsfåglar är järpe och orre, av vilka den senare har spelplatser bl.a. på norra
Starrmossen och på Ömossen. De odikade myrmarkerna på området erbjuder en lämplig häckningsmiljö för många myr- och våtmarksarter.

Figur 41 och 42. En spelrusig tjädertupp på delområdet Hedet (vänster). Holk för pärluggla på projektområdet. © Ville Yli-Teevahainen.

I Sydösterbotten har lavskrikan följts och aktivt undersökts i närmare 40 års tid. Projektområdet
utgör en del av det område som Bo-Göran Lillandt undersöker (bl.a. Lillandt 2009). I början av
2000-talet fanns det flera revir för lavskrika på projektområdet: På delområdet Björkliden ett och
på delområdet Hedet 4–5 revir. Till största delen var reviren bebodda senast år 2002…2004, men
sedan dess har alla revir för lavskrika på projektområdet varit övergivna. Ett revir för lavskrika
söder om projektområdet var senast bebott 2006…2008 (Lillandt 2013). Lavskrikan är en art som
har lidit av omfattande skogsbruksåtgärder och speciellt av att förekomsten av enhetliga gamla
granbestånd har minskat. Vid terrängkartläggningarna i samband med MKB observerades inga
lavskrikor.
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Figur 43. Lavskrika påträffades senast på projektområdet i början av 2000-talet. © Bo-Göran
Lillandt/nordlys.fi.

5.3.5.2

Flyttfåglar

I Sydösterbotten utgör Bottniska vikens strandlinje den viktigaste ledlinjen för fåglarnas flyttning.
Längs den flyttar årligen hundratusentals fåglar på både våren och hösten. Projektområdet ligger
endast cirka 5–10 kilometer från Bottniska vikens strandlinje. Därför förekommer det rikligt med
genomflyttande fåglar på området. Närpes ådal, som är orienterad i riktning nordost–sydväst,
styr liksom Bottniska vikens strandlinje speciellt stora fåglars flyttning. De rikligast förekommande fåglarna av stora arter, då flyttningen studerades våren 2013, var bl.a. gäss (ca 1600
individer) och tranor (ca 1000 individer), av vilka mer än hälften flög utanför projektområdet,
styrda av Närpes ådal. Andra flyttfågelarter som förekom i stort antal var bl.a. havsörn och fjällvråk. Under höstflyttningen flyttar bl.a. tranor och gäss i stort antal i närheten av Närpes ådal,
eftersom dessa arters främsta flyttstråk finns nära Bottniska vikens kust. På åkrarna i Närpes
ådal samlas på höstarna som mest över tusen tranor som söker föda och väntar på att höstflyttningen ska starta. Noggrannare uppgifter om flyttfåglarna sammanställs då utredningarna för
MKB-beskrivningen har blivit färdiga.
På projektområdet finns inga rastområden som är av riksintresse för fåglarna under flyttningstiden. De närmaste betydelsefulla samlings- och rastområdena under flyttningen är bl.a.
Rangsbyfjärden väster om projektområdet, där bl.a. gäss och svanar samlas på vårarna och höstarna. Hinjärvträsket norr om området är också ett viktigt rastområde under flyttningen, speciellt
för sjöfåglar och svanar. Det vidsträckta myrkomplexet Risnäsmossen nordost om projektområdet är en viktig livsmiljö speciellt för häckande myrfågelarter, men den är också viktig som övernattningsplats för tranor på höstarna (den ornitologiska föreningen Suupohjan lintutieteellinen
yhdistys 2013). Även på andra moss- och våtmarksområden i närheten av Risnäsmossen (bl.a.
Ömossen) samlas tranor för att övernatta efter att ha sökt föda på åkrarna i närheten.
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5.3.6

Annan beaktansvärd fauna

Enligt miljöförvaltningens artdatasystem har inga hotade djur- eller växtarter observerats på
projektområdet och inga arter som finns upptagna i habitat- eller fågeldirektivet har heller observerats där. Vid terränginventeringarna för vindkraftsprojektet våren och sommaren 2013 påträffades arter som ingår i habitatdirektivets bilaga IV (a), bl.a. flygekorre, nordisk fladdermus,
Brandts mustaschfladdermus och/eller mustaschfladdermus. Det finns få flygekorrområden på
projektområdet: tills vidare har endast två små förekomstplatser hittats på delområdet Björkliden. I fladdermusinventeringarna noterades ordinära mängder av nordisk fladdermus samt ett
litet antal av mustaschfladdermus/Brandts mustaschfladdermus, som trivs i skyddande granbestånd. Det är förbjudet att förstöra och försämra föröknings- och rastplatser för de djurarter som
Gemenskapen anser vara viktiga och som nämns i bilaga IV(a) till EU:s habitatdirektiv. Uppgifter
om beaktansvärda arter samt antal preciseras efter att terrängarbetena för MKB-beskrivningen
har avslutats.

Figur 44. En huggorm låg och solade sig på marktäktsområdet vid Torget. © Ville Yli-Teevahainen.

5.3.7

Naturskyddsområden

På projektområdet eller i dess omedelbara närhet finns inga Natura 2000-områden eller andra
naturskyddsområden. Närmaste Natura 2000-områden är Risnäsmossen (FI0800020), vars södra
gräns ligger cirka 1,1 kilometer nordost om närmaste kraftverk, och Hinjärvträsket (FI0800059),
vars södra gräns ligger cirka 3,3 kilometer norr om närmaste kraftverk. Andra Natura 2000områden och naturskyddsområden ligger mer än tio kilometer från projektområdet.
Risnäsmossen (FI0800020)
Risnäsmossen är en platåartad, koncentrisk högmosse med strängar och hör till södra Finlands
högmossar. Den är skyddad på basis av habitatdirektivet (s.k. SCI-område). Mossen är cirka 727
hektar stor och består av två separata delar, av vilka Risnäsmossens karaktär av högmosse är
otydligare än Östra Risnäsmossen. Den västra delen av mossområdet domineras av det fågelrika
Risnästräsket. De viktigaste myrtyperna på Risnäsmossen är lågstarrmosse samt fuscumtallmosse, vid träskets stränder finns starrmosse och lågstarrmosse. Östra Risnäsmossen består
av fuscum-tallmosse och öppen mosse. Vid områdets kanter finns ris-tallmosse och fuscumtallmosse. En del av dikningarna har torkat ut området kraftigt, men vid nordvästra kanten av
Risnäsmossen och vid östra kanten av Östra Risnäsmossen finns dock tallmyr i naturtillstånd
trots dikningarna. I anslutning till Östra Risnäsmossen finns några betydelsefulla objekt med
gammal barrblandskog av blåbärstyp där det finns aspar, björkar, lågor och murkna, höga trädstubbar. Av arterna i fågeldirektivets bilaga I häckar bl.a. stenfalk, storlom, trana, brushane,
tretåig hackspett, ljungpipare, grönbena och en hotad art på området. Av arterna i bilaga II till
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habitatdirektivet förekommer bl.a. flygekorre på området. Risnäsmossen är ett objekt som ingår i
myrskyddets basprogram och som är helt utanför skyddet (Miljöförvaltningen).

Hinjärvträsket (FI0800059)
Hinjärvträsket (FI0800059) omfattas av både habitatdirektivet och fågeldirektivet (SCI och SPA).
Dess södra gräns ligger cirka 3,3 kilometer norr om närmaste kraftverk. Hinjärvträsket har litet
avrinningsområde. Det är en humushaltig och grund sjö cirka tio kilometer från havet. Stränderna är låglänta och vegetationszonerna ganska breda. Den dominerande arten bland övervattensväxterna är sjöfräken, ställvis finns det rikligt med kaveldun. Den södra delen av sjön är av stor
betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar. Sällsyntheter har också påträffats vid sjön.
Skyddsvärdet höjs också av de vidsträckta strandmaderna med mångsidig vegetation. Ställvis
finns det rikligt med klibbal, brakved och asp i strandskogszonen. I den lilla lunden med grova
träd vid västra stranden av sjön finns bl.a. frodig växtlighet av trolldruva.
Norrmossen väster om Hinjärvträsket (hör till samma Naturaområde) är en ung, karg högmosse.
I dess mellersta delar finns främst fuscum-tallmosse, öppen lågstarrmosse-myr och lågstarrmosse, där det ställvis finns höljor med yta av dy. Vid mossens kanter finns främst ristallmosse. Vid Norrmossens sydvästra kant finns äldre, tät, grandominerad MT-skog, som har
bevarats ganska nära naturtillstånd. Där finns ställvis mycket vindfällen och även annars ganska
mycket lågor.
Hinjärvträsket är en värdefull fågelsjö av riksintresse. Den har stor betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar och med tanke på skyddet av hotade arter. Hinjärvträsket är den största sjön
på ett stort område och den har också betydelse för fiske och rekreation. Södra delen av Hinjärvträsket är ett objekt som hör till programmet för skydd av fågelvatten och är av riksintresse. En
del av området har också reserverats som SU-1-område i regionplanen. För närvarande står Natura-objektet helt utanför skyddet. Av arterna i bilaga I till fågeldirektivet häckar bl.a. blå kärrhök, sångsvan, trana, dvärgmås, salskrake, brushane, ljungpipare, småfläckig sumphöna, grönbena samt två hotade arter på området. Dessutom förekommer bl.a. sädgås regelbundet (Miljöförvaltningen).
Naturskyddsområden i projektområdets omgivning framgår av figur 45.
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Figur 45. Naturaområden i närheten av projektområdet samt andra områden som hör till något skyddsprogram.

5.3.8

FINIBA-områden

FINIBA-områdena är viktiga finländska fågelområden som har fastställts i de kartläggningar som
Finlands miljöcentral och BirdLife Finland har gjort (Leivo m.fl. 2001). FINIBA-projektet är inte
ett skyddsprogram, men en stor del av FINIBA-områdena hör till skyddsprogrammet för fågelvatten eller nätverket Natura 2000. IBA-områdena, dvs. de internationellt värdefulla fågelområdena
är BirdLife Internationals projekt för att identifiera och skydda viktiga fågelobjekt. I Finland finns
97 IBA-områden (Heath & Evans 2000).
På projektområdet eller i dess närhet finns inga FINIBA- eller IBA-områden. Närmaste FINIBAområde är området Sydösterbottens skogar, som ligger öster om Närpes ådal och omfattar
51781 hektar. Det sträcker sig över områden i Närpes samt Östermark, Kristinestad och Bötom.
Området ligger som närmast cirka fem kilometer från projektområdet.
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Figur 46. FINIBA-områden i närheten av projektområdet.

5.3.9

Vindförhållanden

De områden som beträffande vindförhållanden lämpar sig bäst för vindkraftsproduktion i Finland
ligger vid kusten, till havs och i fjällen. Platsspecifik och noggrannare information än förut om
vindförhållandena i Finland finns tillgänglig efter att Motiva och Meteorologiska institutet och deras underleverantörer har gjort en Vindatlas.
Enligt vindatlasen är vindförhållandena ganska goda på hundra meters höjd på området HedetBjörkliden. Enligt uppgifterna i vindatlasen är vindens medelhastighet på området cirka 6,7…6,9
m/s på hundra meters höjd. Vindhastigheten ökar med stigande höjd och på 200 meters höjd är
den redan cirka 8,2…8,4 m/s. Vindatlasens uppgifter finns på adressen www.tuuliatlas.fi och en
karta med vindens årliga medelhastighet finns nedan i figur 47.
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Figur 47. Vindhastighet på 100 meters höjd över markytan. Projektområdets läge anges med blått (Finlands Vindatlas 2013).

6.

KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS SAMT BEDÖMNINGSMETODER

6.1

Miljökonsekvenser som ska bedömas
Miljökonsekvenser är enligt MKB-lagen direkta eller indirekta konsekvenser av projektet, vilka
kan påverka: människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, mark, vatten, luft och klimat,
växtlighet och organismer samt växelverkan mellan dessa och naturens mångfald, samhällsstrukturen, byggnader, landskap, stadsbild och kulturarv, utnyttjande av naturresurser samt växelverkan mellan dessa.
I miljökonsekvensbedömningen utreds konsekvenserna under vindkraftsprojektets livscykel. I
konsekvensbedömningen beaktas både direkta och indirekta konsekvenser. Miljöförändringar till
följd av vindkraftsparken framkommer i form av konsekvenser i miljön. För att identifiera konsekvenser har man utnyttjat erfarenheter samt uppgifter om växelverkan mellan vindkraftverk och
miljö. För att identifiera konsekvenserna har man utnyttjat bland annat erfarenheter från andra
projekt och eventuella konsekvenser som framkommit i de miljökonsekvensbedömningar som
gjorts.
Miljökonsekvenser
som ska bedömas

Människors hälsa,
levnadsförhållanden
och trivsel

Jord, vatten, luft,
klimat, växtlighet,
organismer och
naturens mångfald

Samhällsstruktur,
byggnader, landskap,
stadsbild och kulturarv

Utnyttjande av
naturresurser

Figur 48. Miljökonsekvenser som ska bedömas (källa: Lagen om ändring av lagen om förfarandet vid
miljökonsekvensbedömning, 2 §, 1.4.1999).
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6.2

Konsekvensbedömningens huvudskeden och avgränsning av influensområdet
Huvudskedena i konsekvensbedömningen är:
Identifiering av konsekvenser och avgränsning av bedömningen
I början av bedömningen identifieras eventuella förändringar som projektet kommer att orsaka i
omgivningen. För identifiering av konsekvenserna undersöks verksamhet och konsekvenser under den tid då vindkraftverken byggs och är i drift och då vindkraftsområdet tas ur bruk. Förändringar som påverkar miljön samt förändringarnas styrka, omfattning och hur bestående de är
undersöks i förhållande till miljöobjektens värde och känslighet. Speciell vikt fästs vid bedömning
av de betydelsefullaste konsekvenserna.
Insamling av utgångsmaterial
För konsekvensbedömningen samlas nödvändig information om miljön in. Den tillgängliga informationen uppfyller i allmänhet inte kraven på den bedömning som ska göras. Viktiga informationskällor utöver den offentliga förvaltningens geodata är bland annat material från utredningar
för annan planering, material från miljöuppföljningar och andra offentliga utredningar, intervjuer/enkäter med lokala aktörer (bl.a. jägare, personer som ofta rör sig i naturen).
De utredningar som ska göras under MKB-förfarandet för att samla in information för bedömningen presenteras i det här bedömningsprogrammet.
Konsekvensbedömning
I MKB-förfarandet görs en förhandsbedömning av miljökonsekvenserna. Konsekvensbedömningen är baserad på en beskrivning av de miljöförändringar som projektet ger upphov till samt en
bedömning av förändringarnas storlek. Konsekvensernas storlek kan bedömas på olika sätt. En
del av bedömningarna baseras på matematiska modellberäkningar som gör att man kan utarbeta
åskådliga kartor, tabeller och diagram. En del av metoderna förutsätter övervägande av en expert som är insatt i ämnet. Då beaktas förändringsfaktorer som eventuellt påverkar på flera olika
sätt eller indirekt samt den påverkade platsens mångskiftande kvalitativa egenskaper. Expertbedömningen baseras på kunskap om egenskaper och fenomen i anslutning till ämnet samt analys
av dem med tanke på förändringsfaktorerna.
Avgränsning av influensområdet
Ett förslag till avgränsning av det influensområde som ska undersökas i miljökonsekvensbedömningen presenteras nedan. Det område som ska undersökas har definierats så stort att inga
kännbara miljökonsekvenser kan antas uppkomma utanför området. Om det dock under bedömningsarbetet framkommer att någon miljökonsekvens har större influensområde än vad man
förutsett, bestäms storleken på det område som ska undersökas för den aktuella konsekvensen
på nytt enligt de nya fakta som framkommit. Den egentliga definieringen av influensområdena
görs som ett resultat av bedömningsarbetet och presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
Området som undersöks omfattar det område som planeras för Hedet-Björklidens vindkraftspark
samt dess omgivning. Storleken på det område som undersöks beror på de miljökonsekvenser
som undersöks. Till exempel bullerkonsekvenserna undersöks inom en radie av cirka en kilometer
och konsekvenserna för landskapet inom en radie av cirka 10–20 kilometer från vindkraftverken.
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Figur 49. Förslag till avgränsning av influensområdet.

6.3

Tidpunkt för konsekvenserna
I MKB-beskrivningen undersöks miljökonsekvenserna av vindkraftsparkens byggskede och avslutningen av verksamheten som en separat helhet, eftersom de avviker från konsekvenserna
under vindkraftsparkens drift beträffande varaktighet och delvis också andra särdrag. Vindkraftsparkens livscykel kommer att presenteras noggrannare i konsekvensbeskrivningen.
Konsekvenser av byggandet
Det tar uppskattningsvis två år att bygga vindkraftsparken. Konsekvenser som uppkommer medan vindkraftverken och därtill hörande servicevägar byggs och kablar dras är närmast trafik och
buller på grund av byggarbetet. Möjligheterna att få röra sig på området kan också begränsas
under byggtiden.
Konsekvenser under driften
Konsekvenserna under vindkraftsparkens drift börjar områdesvis så snart ett delområde av projektet blir färdigt och fortsätter så länge som vindkraftverken är i drift. Ett vindkraftverks fundament och torn bedöms ha en livstid på cirka 50 år. Kraftverkets maskiner bedöms ha en livstid på
20 år. Vindkraftverkens livslängd kan dock förlängas genom tillräcklig service samt byte av delar.
Konsekvenser då driften avslutas
Då en vindkraftspark inte mera är i drift uppkommer konsekvenser av att konstruktionerna tas ur
bruk. Rivningsavfallet förs i mån av möjlighet till återvinning och nyttoanvändning.
Närmare 80 % av de råvaror som använts i ett vindkraftverk kan återvinnas. Energiinnehållet i
de material som inte kan återvinnas kan numera också utnyttjas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som håller hög temperatur. På fundamentet kan ett nytt kraftverk som
lämpar sig för fundamentets egenskaper byggas. Fundamenten kan också rivas när driften har
upphört.
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6.4

Konsekvenser för klimat och luft
Vindkraften påverkar klimatet och luftkvaliteten genom att den ersätter och minskar sådan energiproduktion som ger upphov till utsläpp. Klimat- och luftutsläppen från vindkraftsproduktionen
är begränsade närmast till utsläpp vid tillverkningen av byggnads- och kraftverkskomponenter då
kraftverken byggs och råvaror anskaffas. Under driften uppkommer inga direkta utsläpp i luften
från vindkraftverken.
Projektets konsekvenser för klimatet bedöms utgående från hur mycket man genom det planerade projektet kan ersätta andra former av elproduktion med skadligare utsläpp av växthusgaser
och hur man på så sätt kan bromsa upp den klimatförändring som mänsklig verksamhet ger
upphov till. Bedömningen görs med stöd av information i litteraturen om de genomsnittliga utsläppen av växthusgaser från de elproduktionsformer som används i Finland samt genom bedömning av minskningen av utsläppen av växthusgaser tack vare det planerade projektet. I bedömningen beaktas vindkraftsprojektets hela livscykel.

6.5

Konsekvenser för markanvändning och samhällsstruktur
Ett enskilt vindkraftverk och fältet som behövs runtom för service och underhåll kräver permanent en areal på mindre än en halv hektar. En vindkraftspark bestående av flera vindkraftverk
samt servicevägar och elöverföringsnät omfattar totalt sett ett stort område, där det är cirka en
halv kilometer mellan de enskilda vindkraftverken.
Vindkraftverken orsakar buller och skuggeffekter, vilket begränsar placering av bostäder och
andra verksamheter som är känsliga för miljöstörningar i närheten av vindkraftverken. Å andra
sidan kan vägarna som byggs på området användas för andra ändamål och för transporter.
En vidsträckt vindkraftspark bildar en helhet i fråga om markanvändning. Beroende på placeringen kan den ha betydelse för samhällsstrukturen, om den påverkar placeringen av andra verksamheter och anvisningen av områdesreserveringar i planläggningen. Konsekvenserna kan beröra både den nuvarande markanvändningen och planernas områdesreserveringar samt möjligheterna att utveckla framtida markanvändning.
I miljökonsekvensbedömningen utreds om vindkraftsprojektet påverkar nuvarande och kommande markanvändning på planeringsområdet och dess närområde. Konsekvenser för markanvändningen beaktas speciellt beträffande bostads- och fritidsfastigheter på planeringsområdet
och i dess närhet.
Konsekvenser för samhällsstrukturen bedöms utgående från nuvarande samhällsstruktur och
nätverk, förändringar i markanvändningen till följd av vindkraftverken samt miljökonsekvenser
som detta medför.
Som utgångsmaterial för bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen används planläggningens planer, information från kommunerna, geodatamaterial och
utredningar som gjorts i samband med miljökonsekvensbedömningen (bl.a. modelleringar av
buller och skuggeffekter).
Beträffande den nuvarande markanvändningen utreds:
markanvändningens grundklasser på influensområdet
bosättning
fritidsbosättning
vägförbindelser
teknisk försörjning
näringar
Dessa uppgifter utreds med hjälp av terränggranskningar, kartmaterial och geodatamaterial.
Även respons från informationsmöten för allmänheten och utlåtanden beaktas. Beträffande planerad markanvändning utreds planläggningar på olika nivåer och andra planer, gällande tillstånd
samt skyddsområden. Projektet kan påverka användningen av området för rekreation. Detta
beror på bl.a. buller från vindkraftverken samt deras inverkan på landskapet. Information om
användningen av området för jakt samlas in av de lokala jaktföreningarna.
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Projektets sysselsättande och kommunalekonomiska konsekvenser bedöms utgående från nyckeltal som är typiska för vindkraftsprojekt.
6.6

Konsekvenser för mark- och berggrund
I vindkraftsprojektets byggskede ingår omfattande jordbyggnadsarbeten. På vindkraftverkens
byggområden och på vägsträckningarna sprängs berg och marken jämnas ut. På mjuk mark byts
marksubstansen ut till något mera bärande material som lämpar sig som byggunderlag, till exempel sprängsten eller makadam.
Bedömningen av konsekvenserna för mark- och berggrund baseras på allmänt tillgänglig källinformation (Geologiska forskningscentralens kartmaterial, planutredningar, miljöförvaltningens
miljö- och geodatamaterial). Områdets allmänna markförhållanden undersöktes dessutom då
terrängundersökningarna för naturutredningarna gjordes våren och sommaren 2013. Ett mål vid
terrängundersökningarna var dessutom att upptäcka lokalt värdefulla geologiska platser på området. Områdets markförhållanden är tydliga, så bedömningen av konsekvenserna för marken
görs främst utgående från en kartgranskning.

6.7

Konsekvenser för yt- och grundvatten
Vattendrag samt klassificerade grundvattenområden på projektområdena och i deras närhet utreds. Eventuella småvatten i naturtillstånd på projektområdena utreds utgående från kartan och
deras naturtillstånd utreds i samband med terrängundersökningarna. Grundvattenområdena undersöks främst genom kartgranskning. På projektområdet Hedet-Björkliden finns inga klassificerade grundvattenområden. Närmaste grundvattenområde är Långviken (1054507) cirka fem
kilometer från projektområdet. Vindkraftsparkens inverkan på yt- och grundvattnet (kvalitet och
mängd) bedöms på basis av planerna för vindkraftsparken, miljöförvaltningens material, kartgranskningar samt vid behov undersökningar i terrängen. Projektet påverkar yt- och grundvattnet främst medan vindkraftsparken byggs. I konsekvensbedömningen beaktas vilken teknik som
används för att bygga fundament för vindkraftverken och de material som används samt deras
eventuella inverkan på marken och därigenom vattendragen. Samtidigt bedöms projektets generella inverkan på vattenkvaliteten och tillståndet i mottagande vattendrag som ligger nedströms
med beaktande av ramdirektivet för vatten.

6.8

Konsekvenser för vegetation och fauna

6.8.1

Vegetation och naturtyper

Under byggtiden avverkas trädbestånd, marken jämnas ut och andra byggåtgärder vidtas. Då
förstörs den nuvarande växtligheten på vindkraftverkens, elstationens och servicevägarnas byggområden. På större områden än bara själva byggområdena kan det uppstå slitage i terrängen och
på växtligheten på grund av körning med arbetsmaskiner och deponering av jord. Dessutom kan
man ställvis bli tvungen att fälla träd på ett större område än bara själva byggområdena bland
annat i vägkrökar och på monteringsområdena för att kraftverkskomponenterna ska kunna
transporteras och monteras.
Sommaren 2013 gjordes en utredning av vegetations- och naturtyper på planeringsområdet
(cirka fem arbetsdagar i terrängen), främst på platserna för vindkraftverken och andra konstruktioner. I utredningen undersöktes särskilt vegetationen och naturtyperna på byggområdena. Speciell vikt fästes vid hotade naturtyper och arter, arter som är upptagna i habitatdirektivets bilaga,
värdefulla livsmiljöer som avses i skogslagen 10 §, objekt som avses i vattenlagen 11 § samt
naturtyper som nämns i naturvårdslagen 29 §. Terrängundersökningarna fokuserades dessutom
på värdefulla naturtyper och -objekt som utgående från kartor och flygfoton finns på planeringsområdet. Terrängarbetet har gjorts av ing. YH, naturkartläggare Ville Yli-Teevahainen från Ramboll Finland Oy och naturkartläggare Keijo Seppälä. Sommaren 2014 görs dessutom motsvarande
utredning av vegetation och naturtyper längs den planerade elöverföringsledningen.
Tillgänglig utgångsinformation (bl.a. värdefulla livsmiljöer enligt skogslagen 10 §, miljöstödsobjekt) begärs av den regionala Skogscentralen. Eventuella naturtypsavgränsningar enligt naturvårdslagen 29 § begärdes av den regionala Närings-, trafik- och miljöcentralen och tidigare observationer av hotade arter från Finlands miljöcentral. Områden som hör till skyddsområden och
-program samt -strategier utreddes med hjälp av miljöförvaltningens databaser. I konsekvensbe-
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skrivningen kompletteras den beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd som ges i det här programmet. Därtill beskrivs planeringsområdets allmänna drag och byggområdenas naturtyper och
vegetation. Värdefulla naturobjekt beskrivs och avgränsas på kartor.
I konsekvensbedömningen identifieras förändringar som eventuellt kan drabba viktiga växtarter
och naturtyper och en expertbedömning av konsekvensernas omfattning och betydelse görs.
Speciell vikt fästs vid att livsmiljöerna ska bevaras samt faktorer som stör miljön. Dessutom bedöms konsekvensernas varaktighet och om de kan återställas. För varje art beaktas dess krav på
livsmiljön samt för naturtyperna ekologiska faktorer som påverkar deras förhållanden. Vid bedömningen av betydelsen är ett kriterium bland annat påverkan på varje undersökt arts möjligheter att fortleva på planeringsområdet eller regionalt. Beträffande naturtyper fästs vikt vid hur
vanliga naturtyperna är i regionen. För bedömningen av konsekvenserna för naturen svarar ing.
YH, naturkartläggare Ville Yli-Teevahainen.
6.8.2

Fågelbestånd

Häckande fåglar
Ökade störningar till följd av vindkraftsparken samt förändringar i livsmiljön på grund av byggverksamheten kan påverka fågelhäckningen på området. Avgörande är om olika arter har sina
häckningsplatser i närheten av byggområdena samt arternas känslighet för förändringar i häckningsmiljön. En tredje viktig påverkningsmekanism med tanke på häckande fåglar är kollisionsrisken för fåglar som rör sig på planeringsområdet.
Projektområdet ligger på ett skogsbruksdominerat område. Det fanns ingen heltäckande utgångsinformation om häckande fåglar på området. Därför ansågs en kombination av olika fågeltaxeringsmetoder (kartläggningar av hönsfåglarnas spelplatser, punkt- och linjetaxeringar av
häckande fåglar, taxering av myrfåglar samt karteringar av hotade och fåtaliga arter) och en
analys av utgångsinformation i det här fallet vara det bästa sättet att utreda det häckande fågelbeståndet på utredningsområdet. Taxeringarna av häckande fåglar har gjorts av ing. YH, naturkartläggare Ville Yli-Teevahainen från Ramboll Finland Oy samt naturkartläggare Keijo Seppälä
och FM Jukka-Pekka Taivalmäki.
På våren 2013 kartlades skogshönsfåglarnas (tjäder, orre och dalripa) spelplatser och revir på
planeringsområdet. Innan terrängarbetet påbörjades begärdes information om områdets bestånd
av skogshönsfåglar och eventuella kända spelplatser av de lokala jaktföreningarna och andra
naturintresserade. För att fokusera terrängundersökningen rätt studeras också grundkartan och
flygfoton så att kartläggningen av spelplatser kunde avgränsas till områden som är potentiellt
lämpliga för arterna.
Potentiella spelområden för tjäder och orre samt revir för dalripa kartlades i terrängen i marsapril och maj. Utöver direkta synobservationer fästes vikt vid spår och spillning av tjäder och
orre. Beträffande tjäder antecknades bl.a. betestallar, spillning, fjädrar och man lyssnade efter
det knäppande lätet av spel vid soluppgången. Förekomsten av dalripa och orre i potentiella
livsmiljöer på projektområdet och i dess näromgivning (norra Starrmossen och Ömossen) undersöktes genom notering av spillning och synobservationer i samband med taxeringen av myrfågelarter. Vid kartläggningen av myrfågelarter kartlades speciellt betydelsefulla myr- och våtmarksarter på norra Starrmossen och Ömossen i slutet av maj.
För att få en uppfattning om det häckande fågelbeståndet på planeringsområdet gjordes en linjetaxering av landfåglar på båda delområdena enligt Koskimies & Väisänens (1988) anvisningar.
Linjetaxeringen på delområdet Hedet gjordes 10.6.2013. Linjens längd var 6,5 kilometer. Linjetaxeringen på delområdet Björkliden gjordes 12.6.2013. Linjens längd var 6,2 kilometer. Linjetaxering är en allmänt använd taxeringsmetod i fågelutredningar och -uppföljningar. Med den här
metoden går det att ganska snabbt skapa sig en representativ helhetsbild av områdets allmänna
fågelbestånd och dess genomsnittliga fågeltätheter.
I utredningen av fågelbeståndet användes punkttaxeringsmetoden speciellt för noggrannare kartläggning av det häckande fågelbeståndet på de platser som planeras för vindkraftverk. Vid
punkttaxering antecknas alla noterade fågelarter och antalet par av dem vid taxeringspunkten
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under exakt fem minuters observationstid. Beaktansvärda arters revir ritades också in på kartan.
Utgående från resultatet av punkttaxeringen bedömdes dessutom de genomsnittliga fågeltätheterna i den omedelbara närheten av de planerade platserna för vindkraftverk utgående från artspecifika hörbarhetsfaktorer (Järvinen 1978, Järvinen & Väisänen 1983). De använda taxeringspunkterna bestämdes främst utgående från läget för de planerade vindkraftverken och deras
antal. Vid sammanlagt 37 punkter gjordes punkttaxeringar under fyra morgnar vid taxeringarna i
maj-juni. Under vandringen från den ena punkttaxeringsplatsen till den andra inventerade kartläggaren förekomsten av beaktansvärda och fåtaliga arter och ritade in de observerade reviren
på kartan. Eventuella risbon som byggts av stora rovfåglar söktes också i lämpliga biotoper i
samband med taxeringarna men också vid andra undersökningar i terrängen.
I slutet av juli (23.7) gjordes observationer av speciellt flygande rovfåglar från platser som valts
på förhand. Från dessa platser var sikten god mot de centrala delarna av projektområdet. Innan
observationerna startade söktes flygga kullar av rovfåglar med hjälp av en ljudattrapp på båda
delområdena. I samband med kartläggningen av fladdermöss observerades också eventuell förekomst av nattaktiva fågelarter (bl.a. nattskärra).
I september ska det också utredas vart de tranflockar som söker föda på åkerslätten i Övermark
flyger för att övernatta och vilket stråk de följer på vägen till övernattningsplatserna. De här observationerna kommer att göras under några kvällar i september, då tranor brukar flyga till övernattningsplatser, så att man får en helhetsbild av detta.
Det häckande fågelbeståndet längs den tilltänkta elöverföringsledningen kartläggs sommaren
2014. Som metod används kartläggningstaxering, där man vandrar längs den planerade elöverföringsledningen en gång i maj–juni och fäster störst vikt vid observationer av fåglar som kräver
s.k. särskild uppmärksamhet (bl.a. hotade arter, arter som kräver särskilt skydd, arter i fågeldirektivets bilaga I, arter som Finland har särskilt ansvar för och andra fåtaliga arter som indikerar
en representativ livsmiljö.
Konsekvenserna av det planerade vindkraftsprojektet för fåglar som häckar på området bedöms i
första hand utgående från fågelobservationer och undersökningar i vindkraftsparker som redan
har byggts. Jämsides med observationer som gjorts i vindkraftsparker utnyttjar man i bedömningen av olika fågelarters störningskänslighet också undersökningar och uppföljningar som
gjorts i samband med andra byggprojekt (bl.a. master, vägar, kraftledningar) beträffande byggverksamhetens inverkan på fågelbeståndet i närområdena. Artbeståndet på planeringsområdet
kommer att undersökas också på regional nivå för att bedöma den regionala betydelsen. Med
tanke på konsekvensernas betydelse är i synnerhet hotade och skyddskrävande arter av central
betydelse, eftersom konsekvenser för dem också i något sammanhang kan bedömas ha regional
betydelse. Utöver speciellt skyddskrävande arter fäster man i bedömningen också vikt vid arter
som undviker mänsklig verksamhet vid val av häckningsplats (bl.a. rovfåglar, lavskrika, tjäder).
För bedömningen av konsekvenserna för häckande fåglar svarar ing. YH, naturkartläggare Ville
Yli-Teevahainen.

Flyttfåglar
I bedömningen av konsekvenserna av vindkraftsparken för flyttfåglarna fokuseras i första hand
på kollisionsriskerna samt hur vindkraftverken påverkar fåglarnas flyttstråk och var stråken går.
Viktiga arter med tanke på den planerade vindkraftsparkens konsekvenser för fåglarna är i synnerhet stora arter såsom svanar, gäss, tranor och rovfåglar som i olika undersökningar har bedömts höra till de känsligaste artgrupperna beträffande konsekvenser av vindkraftverk.
Fåglarna som flyttade via utredningsområdet iakttogs under vårflyttningen 2013 under sammanlagt 9 dagar under perioden 2.4–28.4. Observationerna var speciellt koncentrerade på de livligaste flyttdagarna för stora fågelarter (svanar, gäss och tranor) samt rovfåglar. Flyttobservationerna på delområdet Hedet gjordes från marktäktsplatsen vid Torget. Från den stora materialhögen var sikten god över projektområdet och mot Närpes ådal i öster. Observationerna av vårflyttningen gav en god bild av vilka arter som flyttar via området och deras antal. Höstflyttningen
studeras hösten 2013 under cirka 10 dagar i september-oktober.
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Målet för utredningen av flyttfåglarna är speciellt att ta reda på hur omfattande flyttningen via
planeringsområdet är samt vilka flyttstråk olika arter följer och hur de rör sig på området. Österbottens förbund har låtit göra en ganska omfattande utredning om fåglarnas flyttning i Österbottens kustområde. Resultaten av den utnyttjas i bedömningen och MKB-beskrivningen när det
gäller större helheter. Utgående från den här informationen bedöms hur projektet påverkar olika
arters flyttstråk samt olika arters eventuella kollisionsrisker.
6.8.3

Övrig fauna

Vindkraftsprojektet kan orsaka fragmentering av livsmiljöerna så att det bildas isolerade öar, vilket
kan orsaka negativa konsekvenser för naturens mångfald. Fragmenteringen av livsmiljöerna beror
främst på att servicevägar byggs. Användningen av området och byggandet av vindkraftverk kan
leda till att livsmiljöer som är lämpliga för olika arter går förlorade eller att de splittras samt att
trygga förbindelser bryts. Till följd av byggandet ökar den mänskliga aktiviteten på området, vilket
kan orsaka störningar och få vissa arter att söka sig till nya revir.
Av de arter som ingår i EU:s habitatdirektivs bilaga IV(a) utreds förekomsten av fladdermöss och
flygekorrar på området. De här arterna har valts för granskningen, eftersom vindkraftsprojektet
kan påverka dessa arters föröknings- och rastplatser.
Uppgifter om var hotade organismarter som tidigare observerats på området finns kommer att
utredas med hjälp av uppgifter från Finlands miljöcentrals artdatasystem. På basis av denna information och det som framkommer vid terrängundersökningarna bedöms hur den verksamhet
som presenteras i projektet kommer att påverka bevarandet av en gynnsam skyddsnivå för hotade organismarter. Andra djurarter som förekommer på planeringsområdet observeras i samband med ovan nämnda undersökningar i terrängen. Uppgifter om hjortdjur och eventuella stora
rovdjur utreds i mån av möjlighet genom observationer i terrängen samt i samarbete med de
lokala jaktföreningarna.
Fladdermusutredning
Vindkraftverken påverkar fladdermössen främst via ökad kollisionsdödlighet bland vuxna individer, medan förändringarna i livsmiljön och störningarna enligt vad man nu vet blir tämligen små.
Utöver direkta kollisioner kan de snurrande rotorbladen också orsaka en plötslig förändring av
lufttrycket, vilket kan leda till inre skador hos fladdermössen (s.k. barotrauma).
På planeringsområdet har fladdermöss kartlagts genom både aktiva och passiva observationer. I
samband med andra naturundersökningar i terrängen bedömdes dessutom potentiella föröknings- och rastplatser som fladdermöss kan använda samt lämpliga platser där de kan hitta föda
i omgivningen kring de planerade vindkraftverken. På projektområdet var fyra passiva detektorer
(Song Meter SM2BAT, Wildlife Acoustics) utplacerade från 24.5.2013 för att kontinuerligt registrera fladdermössens ultraljud som lagrades på apparatens minneskort. De passiva detektorerna
är kvar i terrängen ungefär till oktober 2013. Avsikten med de passiva detektorerna är att utreda
förekomsten av s.k. långväga flyttande fladdermöss (bl.a. stor fladdermus, trollfladdermus,
gråskimlig fladdermus), att lokalisera livsmiljöer som fladdermössen aktivt använder samt att
utreda vilka arter av fladdermöss som förekommer på projektområdet. Det inspelade ljudet på
minneskorten analyseras efteråt med lämplig programvara (Batsound och Analook).
Fladdermössen kartlades inte bara med den passiva metoden utan också aktivt under taxeringsrundor. Då användes en ultraljudsdetektor (Pettersson D240X och Batbox Duet), som kan notera
fladdermössens ekolodningsljud och vid behov spela in ljud som inte identifierats i terrängen för
senare analys (t.ex. Batsound). På grund av att utredningsområdet är stort valde man som metod att göra taxeringsrundor främst längs skogsvägar och stigar så att man framför allt under de
korta sommarnätterna kunde utnyttja tiden så effektivt som möjligt för kartläggning av utredningsområdet. Aktiva kartläggningsrundor gjordes under cirka sex nätter i juni-september.
De områden som fladdermöss använder klassificeras enligt kartläggningsanvisningar från Suomen lepakkotieteellinen yhdistys (Finlands fladdermusvetenskapliga förening):
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I = föröknings- och rastområde, skydd mot förstörelse och försämring enligt naturvårdslagen
49 §
II = viktiga födoområden och förflyttningsstråk
III = andra områden som används av fladdermöss
Utgående från resultaten av fladdermusutredningarna bedöms projektets inverkan på de fladdermöss som använder projektområdet vid regelbunden jakt på föda eller för förflyttning.
Flygekorrutredning
Då vindkraftsparken byggs kommer en del av projektområdets naturmiljö att förändras till byggd
miljö. Konsekvenserna för artens levnadsförhållanden blir då ungefär desamma som vid andra
former av byggnadsverksamhet eller avverkning. När vindkraftverk, servicevägar och kraftledningslinjer byggs kan det leda till att livsmiljöer som är lämpliga för arten går förlorade eller att
de splittras samt att trygga förbindelser bryts.
På projektområdet gjordes en utredning av flygekorrar under terrängsäsongen 2013. I utredningen kartlades förekomster av flygekorre på projektområdet samt noterades skogsområden
som är lämpliga för arten såsom gamla granblandskogar, aspdungar i skogen och vid åkerkanterna och granbestånd längs bäckar. Potentiella platser bedömdes och ritades in på kartan på
förhand utgående från flygfoton och kartor. Figurerna kontrollerades och inventerades i terrängen under våren 2013. Skogsområden som lämpar sig för flygekorrar undersöktes genom att
förekomsten av spillning kartlades under grova träd och trädgrupper, som kunde vara lämpliga
platser där flygekorrar kan hitta föda och ha sitt bo, samt genom inventering av eventuella naturliga hål och risbon. Tecken på förekomst av flygekorre söktes också i samband med fågelutredningen och utredningen av växtligheten i maj-juni. Tillgängliga uppgifter om flygekorrar kontrollerades i miljöförvaltningens artdatasystem. Våren 2014 kartläggs eventuella förekomster av
flygekorrar i terrängen längs den tilltänkta elöverföringsledningen.
Utgående från resultaten av flygekorrutredningen bedöms hur projektets byggåtgärder kommer
att påverka flygekorrens eventuella föröknings- och rastområden samt dess förflyttningsstråk.

6.9

Konsekvenser för naturskyddsområden
Nordost om projektområdet finns naturskyddsområdet Risnäsmossen (FI0800020, SCI), som hör
till nätverket Natura 2000 och är skyddat enligt habitatdirektivet. Naturaområdets avgränsning
går cirka 1,1 kilometer från närmaste planerade kraftverk. Norr om projektområdet finns Naturaområdet Hinjärvträsket (FI0800059), som är skyddat enligt både habitatdirektivet och fågeldirektivet (SCI och SPA). Den södra avgränsningen av Naturaområdet Hinjärvträsket går cirka 3,3
kilometer från närmaste planerade kraftverk.
Beträffande projektets konsekvenser för Naturaområdena Risnäsmossen och Hinjärvträsket görs
en prövning av behovet av en Naturabedömning och vid behov, utgående från behovsprövningen,
görs en Naturabedömning enligt naturvårdslagen 65 § som en del av miljökonsekvensbedömningen. Behovsprövningen av en Naturabedömning rapporteras som en del av MKBbeskrivningen.
Konsekvenserna bedöms utgående från tillgänglig information (bl.a. Naturaområdenas datablanketter, terrängundersökningar som gjorts på projektområdet under terrängsäsongen 2013). Det
centrala innehållet i skyddsbesluten utreds i bedömningen och det bedöms hur projektet påverkar fullföljningen av de skyddsmål som nämns i skyddsprogrammen. Det slutliga behovet av en
Naturabedömning avgörs av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som är
kontaktmyndighet.
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6.10 Konsekvenser för utnyttjande av naturresurserna
I miljökonsekvensbedömningen bedöms projektområdets betydelse för viltvården och projektets
konsekvenser för förekomsten av vilt och möjligheterna att röra sig på projektområdet. Uppgifter
om områdets viltstam och hur aktiv jakten i området är begärs av de lokala jaktföreningarna.
Utgående från erfarenheter från andra vindkraftsparker (litteraturkällor) bedöms hur vindkraftsparken under byggtiden och driften kommer att påverka förekomsten av vilt, speciellt hjortdjur,
och hur viltet kan röra sig på projektområdet.
Största delen av miljökonsekvenserna för utnyttjandet av naturresurserna uppkommer vid tillverkningen av vindkraftverken och därtill hörande konstruktioner, vilket kräver råvaror samt
energi. De materialresurser som förbrukas under en vindkraftsparks livscykel jämförs med den
producerade mängden elenergi.
På projektområdet finns flera marktäktsområden. Konsekvenserna för dem till följd av kraftverkens placering både under byggtiden och under driften bedöms noggrannare i beskrivningsskedet. Information om den nuvarande användningen av grustillgångarna på projektområdet fås
från kommunerna samt miljöförvaltningens material. I beskrivningsskedet undersöks också närmare hur stora mängder sten- och jordmaterial som behövs för allt byggande i vindkraftsprojektet och det bedöms hur mycket material som kan fås från de nuvarande marktäktsplatserna
på projektområdet.
6.11 Konsekvenser för landskap, kulturmiljöer och fornlämningar
Vindkraftverkens torn och rotorblad är synliga konstruktioner. Synligheten på planeringsområdet
ökas av att vindkraftsparken placeras på platser som höjer sig över omgivningen. Projektets konsekvenser för landskapet bedöms inom ett område på cirka 15–20 km från planeringsområdet.
Landskapspåverkan bedöms noggrannare inom cirka fem kilometers avstånd, eftersom vindkraftverk beroende på förhållandena kan dominera landskapet inom 0–5 km avstånd.
I landskapsanalysen beskrivs landskapets och kulturmiljöernas särdrag på utredningsområdet.
Som utgångsinformation används bl.a. inventeringar av landskapsområden och kulturmiljöer som
är nationellt och regionalt värdefulla samt utredningar och inventeringar som gjorts för landskapsplanläggningen. Landskapsanalysen kompletteras genom observationer av landskapet på
planeringsområdet och i dess omgivning.
I bedömningen granskas de förändringar som verksamheten på vindkraftsområdet orsakar i områdets landskap. Läget för områden som är värdefulla med tanke på landskapsskyddet och deras
avstånd från planeringsområdet beskrivs utgående från tillgängliga kart- och registeruppgifter.
För bedömning av landskapspåverkan görs observationer i terrängen samt kartanalyser. Utgående från dem avgörs vilka särdrag i landskapet och utsiktsplatser som är viktigast med tanke på
landskapets struktur och landskapsbilden. Som stöd för landskapsanalysen görs en analys av
vindkraftverkens synlighet utgående från Lantmäteriverkets höjddata. På basis av landskapsanalysen och synlighetsanalysen bestäms från vilka riktningar fotomontage ska göras. Med fotomontage åskådliggörs de viktigaste konsekvenserna för landskapet och hur påtagliga de blir.
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Figur 50. Visualisering i riktning mot nordnordväst från adressen Vasavägen 1295. Avståndet till närmaste kraftverk är 3,6 km.

Synpunkter som beaktas beträffande landskapspåverkan är landskap för rekreation och fritid,
landskap vid bostäder och deras näromgivning samt områdets lokala landskapsmässiga särdrag.
I bedömningen fästs speciell vikt vid förändringar i landskapsbilden i Närpes ådals landskapsområde, som är regionalt värdefullt. Bedömningen av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön görs som en expertbedömning. Konsekvensbedömningen koncentreras på förändringen i
landskapsbilden: synlighetsområden, förändringens omfattning och betydelse inom synlighetsområdena. Utöver bedömningen av konsekvenserna för landskapet presenteras metoder för hur de
skadliga konsekvenserna ska kunna förhindras eller minskas.
På planeringsområdet görs en inventering av fasta fornlämningar hösten 2013. I inventeringen
utreds om det finns okända fasta fornlämningar på området. Inventeringen koncentreras i första
hand till de områden där byggåtgärder planeras. Kända fornlämningar kontrolleras också i terrängen. Terrängarbetet och bedömningen görs av erfarna arkeologer (Mikroliitti Oy) som har stor
erfarenhet av att göra motsvarande utredningar.

6.12 Buller och skuggeffekter
Bullret under projektets byggtid kommer främst från transport och montering av vindkraftverken
och deras komponenter, täckning/skydd av fundamenten och dragning av elledningar och kablar.
Buller kan orsakas av bland annat sprängningsarbete då kablarna monteras samt arbeten med
berggrunden då vindkraftverkens fundament byggs. Bullerpåverkan under byggtiden beskrivs
mera utförligt i MKB-beskrivningen.
Bullret från vindkraftverken under driften beror på aerodynamiskt buller från rotorbladen samt
buller från elproduktionsmaskinerna. Vindkraftverkens bullerpåverkan i planeringsområdets omgivning bedöms genom bullermodellering. För detta används modellberäkningsprogrammet
WINDPRO. I den 3-dimensionella beräkningen beaktar modellen bl.a. byggnader, terrängformer,
reflexioner och dämpningar samt väderförhållandenas inverkan på bullerspridningen. Som utgångsinformation i modelleringen används vindkraftverkens planeringsdata och numeriska kartdata från Lantmäteriverket. Resultaten presenteras som genomsnittliga långtids ljudeffektnivåer
(LAeq-bullerzoner) på kartunderlag jämfört med riktvärden. Resultaten av modelleringen jämförs
med riktvärdena för bullernivån (Statsrådets beslut Srb 993/1992) samt andra direktiv (t.ex.
Miljöministeriets planeringsguide 2012) (tabell 2 och 3).
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Figur 51. Preliminär modellberäkning som gjorts i MKB-programskedet för alternativ ALT 1A.
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Tabell 2. Allmänna riktvärden för bullernivån (Srb 993/1992).

Utomhus
Områden för boende, rekreationsområden i tätorter och i deras
omedelbara närhet samt områden som betjänar vårdinrättningar och läroanstalter

Områden för fritidsbosättning, campingområden, rekreationsområden utanför tätorter och naturskyddsområden

LAeq, kl. 7–22

LAeq, kl. 22–7

55 dB

50 dB

1)2)

45 dB

40 dB

3)4)

Inomhus
Bostads-, patient- och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings- och möteslokaler

35 dB

–

Affärs- och kontorsrum

45 dB

–

1) På nya områden är nattriktvärdet för buller dock 45 dB.
2) På områden som betjänar läroanstalter tillämpas inte riktvärdet nattetid.
3) Nattriktvärdet tillämpas inte på sådana naturskyddsområden som inte allmänt används för vistelse eller naturobservationer nattetid.
4) På områden som används för fritidsboende i tätorter kan dock riktvärdena för områden för boende tillämpas.

Tabell 3. Riktvärden för planering beträffande utomhusbuller från vindkraftverk (Miljöministeriet 2012).

LAeq dag kl. 7–22

LAeq natt kl. 22–7

På områden för boende, områden för fritidsboende i tätorter,
rekreationsområden

45 dB

40 dB

På områden för fritidsboende utanför tätorter, campingområden,
naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

tillämpas ej

tillämpas ej

Riktvärden för planering beträffande utomhusbuller från
vindkraftverk

På andra områden

* nattriktvärdet tillämpas inte på naturskyddsområden som inte allmänt används för vistelse eller naturobservationer
nattetid

I närheten av ett vindkraftverk kan man notera en blinkande skugga, som uppkommer då solen
lyser bakom vindkraftverket. Vindkraftverkens skuggeffekter bedöms med programmet EMD
WindPro 2.9. I programmet beräknas det område där s.k. blinkande skugga förekommer och
förekomstens frekvens i vindkraftverkens näromgivning i en Real case-situation. Som utgångsinformation används vindkraftsparkens planeringsuppgifter, uppgifter om höjdkurvorna i Lantmäteriverkets terrängdatabas och grundkartan. I beräkningen används Meteorologiska Institutets
meteorologiska observationer som väderdata. Med beräkningsmodellen produceras en karta med
isolinjer för det område där skuggeffekter förekommer. Den visar skuggeffektens omfattning var
som helst på det undersökta området. I MKB-beskrivningen presenteras också antalet bostäder
och fritidshus inom det område som påverkas av skuggeffekter.
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Figur 52. Preliminär modellberäkning av skuggeffekter som gjorts i MKB-programskedet för alternativ
ALT 1A.
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I Finland finns inga fastställda gräns- eller riktvärden för förekomsten av skuggeffekter från vindkraftverk. Resultaten av modellberäkningen jämförs med rekommendationerna i andra länder i
Europa och andra anvisningar som används.
Modellberäkningen av buller och skuggeffekter görs av den projektansvariga (PROKON Wind
Energy Finland Oy) och den egentliga konsekvensbedömningen görs av ing. YH Janne Ristolainen
och ing. YH Arttu Ruhanen vid Ramboll Finland Oy.
6.13 Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och trivsel
Människorna kan påverkas av alla konsekvenser som till följd av projektet drabbar miljön eller
samhället och som direkt eller indirekt förändrar människornas levnads- och verksamhetsbetingelser. Projektets konsekvenser kan direkt påverka människornas levnadsförhållanden eller trivsel.
Å andra sidan påverkar förändringar i naturen, näringslivet eller energiproduktionen indirekt
också människornas välmående.
Bedömningen av de konsekvenser som drabbar människorna indelas i social konsekvensbedömning och hälsokonsekvensbedömning. Med sociala konsekvenser avses konsekvenser som drabbar människor, sammanslutningar eller samhälle och som leder till förändringar i människornas
välmående eller i fördelningen av välmåendet. Då de sociala konsekvenserna undersöks och bedöms utreds de befolkningsgrupper och områden som speciellt drabbas av konsekvenserna. Konsekvenserna för människorna undersöks speciellt i projektets närområde. Ett större utredningsområde bestäms utgående från synlighetsområdet.
Vid bedömning av de sociala konsekvenserna används expertanalys av utgångsmaterialet. Information om närinfluensområdet fås bl.a. från följande källor:
projektets övriga konsekvensbedömningar
kart- och statistikmaterial
åsikter och utlåtanden som lämnats in om MKB-programmet
respons som inkommit under bedömningens gång (informationsmöten för allmänheten, brev,
e-post, samtal)
lokala tidningsskriverier
På regional och nationell nivå fås information från bl.a.
kart- och statistikmaterial, utredningar
tjänsteinnehavares och andra experters åsikter i styrgruppen
utlåtanden som getts om MKB-programmet
I bedömningen utreds hur projektområdet och dess näromgivning används och vilken betydelse
det har för lokalbefolkningen och aktörerna samt deras erfarenheter av den nuvarande boendetrivseln och samhällsgemenskapen.
I bedömningen förenas analys av erfarenhetsbaserad, subjektiv information och expertbedömning. I bedömningen av konsekvenserna för människorna försöker man få reda på lokalbefolkningens och andra aktörers åsikter om projektets största konsekvenser för levnadsförhållandena
och näringsverksamheten. Invånarnas och andra intressenters åsikter bedöms i förhållande till
andra resultat av konsekvensbedömningarna. Samtidigt bedöms konsekvensernas betydelse
samt möjligheterna att minska och förhindra de skadliga konsekvenserna.

6.14 Konsekvenser för trafiken
Projektet påverkar trafiken främst under byggtiden. Under driften orsakar projektet trafik främst
i form av småskalig servicetrafik. I stängningsskedet motsvarar projektets trafikpåverkan byggskedet, då konstruktionerna ska rivas och transporteras bort från området. Bedömningen av hur
projektet påverkar trafiken koncentreras främst på projektets inverkan på trafikens smidighet
och säkerhet. Dessutom bedöms andra konsekvenser av trafiken såsom buller och inverkan på
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vägarnas och broarnas skick på projektområdet. I konsekvensbedömningen beaktas också hur
projektet påverkar områdets flygtrafik.
I bedömningen av konsekvenserna för trafiken utreds de nuvarande trafikmängderna på projektområdets vägar och den tunga trafikens andel samt de trafikmängder som projektet orsakar i
olika skeden av projektet. Vid bedömning av konsekvenserna för trafiken beaktas också nuvarande antal olyckor på projektområdets vägar, vägarnas bredd och skick. Dessutom utreds ställen intill transportrutterna som eventuellt kan bli störda. Det område som undersöks är vägarna
som leder från huvudvägarna till vindkraftverken. I utredningen utnyttjas bl.a. Österbottens förbunds utredning för etapplandskapsplan 2, Österbottens vindkraft och specialtransporter (Ramboll 2012). För bedömningen svarar Ramboll Finland Oy:s trafikexperter.
6.15 Bedömning av miljörisker
I miljökonsekvensbedömningen tar man reda på eventuella störningar som kan förekomma i
anslutning till projektet samt konsekvenskedjor och störningarnas följder. Sådana kan vara t.ex.
kollisionsrisker samt frågor som rör säkerheten. Vindkraftsparkens inverkan på säkerheten har
att göra med bland annat rotorblad som kan gå sönder och is som kan lossna från rotorbladen på
vintern och orsaka farliga situationer. Dessutom kan vindkraftsparken medföra säkerhetsrisker
för flygtrafiken. I vissa fall har vindkraftverk också konstaterats störa tv-signalerna i kraftverkens
närområde.
Riskerna undersöks genom analys av möjliga olycks- och störningssituationer, deras sannolikhet
och konsekvenser som de kan ge upphov till. I MKB-beskrivningen presenteras också metoder att
minska riskerna och åtgärder för att undanröja dem.

6.16 Metoder att minska de negativa konsekvenserna
I miljökonsekvensbeskrivningen framläggs åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa
miljökonsekvenserna. De kan gälla bl.a. placeringen av vindkraftverken, var jordkablarna dras,
kraftverkens fundamentteknik, kraftverkens storlek, tidpunkt för byggarbetet m.m.
6.17 Uppföljning av konsekvenserna
En plan för kontroll av projektets miljökonsekvenser görs för konsekvensbeskrivningen utgående
från de bedömda konsekvenserna och deras betydelse. Med hjälp av kontrollen kan man ge akt
på bl.a. hur väl den nu gjorda bedömningen motsvarar verkligheten. Dessutom kan man utreda
om byggarbetena ger upphov till sådana förändringar i miljöns tillstånd att nödvändiga åtgärder
måste vidtas för att förhindra dem.
6.18 Kumulativa effekter tillsammans med andra vindkraftsprojekt
Projektets kumulativa effekter tillsammans med andra genomförda eller planerade vindkraftsprojekt i närregionen beaktas i form av en kvalitativ expertbedömning baserad på utredningar och
bedömningar av andra vindkraftsprojekt. Som expertbedömning ges en förhandsbedömning av
om de närmaste vindkraftsprojekten ökar eller minskar varandras konsekvenser och hur eventuella konsekvenser kan minskas.

7.

TILLSTÅND OCH BESLUT SOM KRÄVS FÖR PROJEKTET

7.1

Planläggning
Enligt den gamla markanvändnings- och bygglagen (132/1999) krävdes för att ett vindkraftsprojekt ska kunna förverkligas antingen att detaljplaner som kompletterar generalplanen ska utarbe-
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tas för det planerade området eller att avgörande om planeringsbehov ansöks av kommunen
innan bygglov kan ansökas och beviljas. Markanvändnings- och bygglagen har dock ändrats när
det gäller utbyggnad av vindkraft. Den ändring av MBL som trädde i kraft 1.4.2011 ger möjlighet
att bygga vindkraftverk direkt på basis av en delgeneralplan. En förutsättning för att en generalplan ska kunna användas som grund för bygglov är att man med generalplanen på ett tillräckligt
sätt kan styra områdets allmänna markanvändning, bl.a. på ett sätt som beaktar områdets miljövärden och landskapsbild. I planens planbestämmelser kan man enligt detta ytterligare ange
mera detaljerade villkor för vindkraftverkens förläggningsplatser och byggnadslösningar för att
förhindra att människorna och områdets natur påverkas (bl.a. fridlysningsstadgandena i NVL 39
§). Vid behov kan dessutom mera detaljerade detaljplaner utarbetas för byggområdena, om placeringen av kraftverken kräver detta.
En delgeneralplan för Hedet-Björklidens vindkraftspark utarbetas samtidigt som miljökonsekvensbedömningen pågår. Då planen utarbetas beaktas de synpunkter som framkommit i miljökonsekvensbedömningen och utgående från dem görs mera detaljerade avgränsningar av den
planerade kraftverksplaceringen och de tekniska egenskaperna.
7.2

Bygglov
För att vindkraftverk ska kunna byggas krävs bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen av
Närpes byggnadstillsynsmyndighet. En förutsättning för att bygglov ska beviljas är att projektets
MKB-förfarande har slutförts och att utlåtande av Försvarsmakten har erhållits om radarpåverkan. Även för elstationen som ska byggas på området krävs bygglov. Områdets innehavare ansöker om bygglov.

7.3

Bygglov enligt elmarknadslagen
För att bygga en minst 110 kV kraftledning krävs bygglov enligt elmarknadslagen, vilket beviljas
av Energimarknadsverket. Bygglovet som ska ansökas måste baseras på ett behov. En förutsättning för att lov ska beviljas är att det är nödvändigt att bygga elledningen för att trygga elöverföringen. Till tillståndsansökan bifogas eventuell konsekvensbeskrivning enligt MKB-lagen eller en
separat miljöutredning.
Lovet gäller inte byggande utan i lovet konstateras endast att det finns ett behov att överför el. I
tillståndet anges inte var ledningen ska dras och tillståndet ger inte inlösnings-, användningseller annan därmed jämförbar rätt till ett område som någon annan äger. Rätt till ledningsområdet skaffas genom avtal eller inlösning.
Jordkablarna dras i första hand i anslutning till servicevägar eller andra vägar och de kräver tillstånd av markägaren.

7.4

Undersöknings- och inlösningstillstånd för kraftledningen samt inlösningsförfarande
Vid undersökning och inlösning av områden för byggande av nya 110 kV kraftledningar ska inlösningslagen (603/1977) följas.

7.5

Andra tillstånd beträffande byggandet
Den projektansvariga har ingått arrendeavtal med markägarna för att kunna bygga vindkraftverk.
Tillståndsförfarandet för att
synsmyndigheten. Tillstånd
eller som en vägförrättning
vägar till landsväg eller för

bygga servicevägar utreds tillsammans med den lokala byggnadstillkan beviljas till exempel i anslutning till bygglov för vindkraftverken
för en enskild väg. För byggande av väganslutning från nya enskilda
förbättring av nuvarande enskilda vägars anslutningar krävs anslut-
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ningstillstånd enligt landsvägslagen (2005/503) 37 §. Tillstånd beviljas av Närings-, trafik- och
miljöcentralen.

7.6

Miljötillstånd
Behovet av miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) utreds från fall till fall tillsammans
med de lokala myndigheterna. Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen krävs, om vindkraftverkets
verksamhet kan orsaka i lagen om vissa grannelagsförhållanden avsedd oskälig belastning för
bosättningen i närheten. Miljötillståndsfrågor som rör vindkraftverken behandlas av kommunen.
Om konsekvenserna sträcker sig över flera kommuners område behandlas tillståndsansökan av
regionförvaltningsverket.

7.7

Flyghindertillstånd
För att få uppföra konstruktioner, byggnader och märken som är mer än 30 meter höga krävs
enligt luftfartslagen (1194/2009) 165 § flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket (TraFi). Områdets innehavare ansöker om tillstånd. Till ansökan bifogas utlåtande av den som erbjuder flygtrafiktjänster, dvs. Finavia.

7.8

Avtal om anslutning till elnätet
För att koppla vindkraftverken till det regionala elnätet krävs anslutningsavtal med elnätets
ägare.

7.9

Avtal med markägarna
För byggande av vindkraftverk krävs avtal med markägarna. Aktören har ingått markarrendeavtal med markägarna. Vid behov förs förhandlingar om eventuella ändringar av arrendeområdena.

7.10 Naturabedömning
Inom mindre än 5 kilometers avstånd från Hedet-Björklidens vindkraftsprojekt finns platser som
ingår i skyddsområdesnätverket Natura 2000. För projektet görs en separat Naturabehovsprövning i samband med MKB-förfarandet och den presenteras i MKB-beskrivningen.
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