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FÖRORD
Syftet med detta förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) har
varit att utreda miljökonsekvenserna av den vindkraftspark som planeras i Pjelax i
Närpes. Denna miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats utifrån det MKB-program
som blev färdigt i november 2013 samt utifrån utlåtanden och åsikter om MKBprogrammet. I MKB-beskrivningen presenteras uppgifter om projektet samt en
enhetlig bedömning av projektets miljökonsekvenser som ett resultat av
bedömningsförfarandet. MKB-beskrivningen har utarbetats av FCG Design och
planering Ab på uppdrag av VindIn Ab Oy. I FCG:s arbetsgrupp deltog:





Ingengör, Ing. Hans Vadbäck (MKB-chef)
Planerare, FM Kristina Salomaa (projektkoordinator)
Biolog, FM, Paavo Sallinen
Lantmäteriingenjör, YH Pertti Malinen

I samband med MKB-förfarandet utförs utredningar, varav följande personer är
ansvariga för:
Matematiska modelleringar av buller, skuggning samt synlighet


Hans Vadbäck, FCG Design och planering Ab

Utredning av konsekvenser för människan


Taina Ollikainen, FCG Design och planering Ab

Trafik- och teleutredningar



Tuukka Lammi, FCG Design och planering Ab
Mauno Aho, FCG Design och planering Ab

Utredning av konskevenser för landskapet



Riikka Ger, FCG Design och planering Ab
Kristina Salomaa, FCG Design och planering Ab

Utredning av fornlämningar


Jaana Itäpalo, Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu

Fågel-, växt- och biotoputredningar




Paavo Sallinen, FCG Design och planering Ab
Harry Lillandt, Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.
Turo Tuomikoski, Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Fladdermusutredning


Thomas Lilley, Turun yliopisto

Naturabehovsprövning


Marjo Pihlaja, FCG Design och planering Ab
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KONTAKTUPPGIFTER
Projektansvarig:

VindIn Ab Oy
Adress: Närpesvägen 9
64200 Närpes
Finland
Kontaktperson: Christina Hillforth
Telefon: +46 709 577 537
E-post: christina.hillforth@vindin.se

Kontaktmyndighet:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten/ miljö och naturresurser
Adress: PB 77
67101 Karleby
Telefon: 020 636 0030 (växel)
www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
Kontaktperson: Esa Ojutkangas
Telefon: +358 295 028 004
E-post: esa.ojutkangas@ely-keskus.fi

MKB-konsult:

FCG Design och planering Ab
Adress: Företagaregatan 13/PB 186
65101 Vasa
Telefon: 010 4090
Fax: 010 409 6999
Kontaktperson: Hans Vadbäck
Telefon: 050 587 9856
E-post: hans.vadback@fcg.fi
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Använda förkortningar och termer:
dB, decibel

Enhet för ljudstyrka. Om bullernivån ökar med tio
decibel innebär det att ljudenergin tiofaldigas.

dB (A)

Genomsnittlig ljudnivå, även kallad ekvivalentnivå. Den
genomsnittliga ljudnivån motsvarar den konstanta
ljudnivån.

CO2

koldioxid

NOx

kväveoxid

SO2

svaveldioxid

EU

Europeiska unionen

ton/GWh

gram koldioxid per producerad gigawattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

GWh

gigawattimme

km

kilometer

kV

kilovolt

m

meter

m ö.h.

meter över havet

MW

megawatt

MWh

megawattimme

t

ton

ha

hektar

h/a

timmar / år

m/s

meter / sekund

v

hastighet

RD

rotordiameter

HH

tornens höjd

UHEX

databas för hotade arter

VTT

Statens tekniska forskningscentral

TUKES

Säkerhets- och kemikalieverket

Trafi

Trafiksäkerhetsverket

Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening av
miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.

MKB

Miljökonsekvensbedömning är ett förfarande där de
eventuella miljökonsekvenserna av ett projekt som är
under planering och dess alternativ utreds innan det
slutliga beslutet fattas.

MKB-program

Den projektansvariges plan över
miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras
i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en
miljökonsekvensbeskrivning.
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SAMMANDRAG
Projektet
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark i
Närpes,
sydost
om
Pjelax
by.
Projektområdet gränsar till riksväg 8 i väst
och Kristinestads kommungräns i syd.
Projektområdets areal är cirka 1 600
hektar och består till huvudsak av utdikad
skogsmark.
Enligt
preliminära
uppskattningar är vindförhållandena i
området gynnsamma. VindIn Ab Oy har
ingått arrendeavtal för området med
markägarna.
Projektansvarig
VindIn Ab Oy är ett dotterbolag till det
svenska vindkraftföretaget VindIn AB.
Företagets mål är att identifiera lämpliga
platser samt utveckla, bygga och driva
vindkraftverk i Skandinavien. VindIn Ab Oy
utvecklar just nu flera vindkraftsparker i
Finland.
MKB-förfarandet
leds
av
kontaktmyndigheten, som i detta fall är
Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELYcentralen) i Södra Österbotten.
Projektets bakgrund och mål
Bakgrunden till vindparksprojektet är de
klimatpolitiska mål som Finland har
förbundit sig till genom internationella
avtal och som medlem av EU. En
mångsidig energiproduktion har också lyfts
fram
som
en
central
prioritet
i
Österbottens landskapsprogram för åren
2011–2014.
Förfarande vid
miljökonsekvensbedömning
Syftet
med
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning
(MKBförfarandet) är att främja bedömningen
och
ett
enhetligt
beaktande
av
miljökonsekvenserna vid planering och
beslutsfattande. Dessutom är syftet att
öka medborgarnas tillgång till information
samt deras möjligheter att delta i och
påverka
projektplaneringen.
MKBförfarandet är inte ett tillstånds- eller
beslutsförfarande.
MKB-förfarandet består av två skeden. I
det första skedet görs ett program för
miljökonsekvensbedömning. I det andra
skedet
genomförs
den
egentliga

miljökonsekvensbedömningen,
vars
resultat
sammanställs
i
en
miljökonsekvensbeskrivning.
MKBprogrammet för Pjelax vindkraftspark
lämnades
till
kontaktmyndigheten
i
november 2013 och detta dokument är
projektets MKB-beskrivning.
MKB-beskrivningen
och
kontaktmyndighetens
utlåtande
om
beskrivningen
fogas
till
de
tillståndsansökningar
och
planer
som
projektet förutsätter. I beslutet om tillstånd
redogör tillståndsmyndigheten för hur MKBbeskrivningen och kontaktmyndighetens
utlåtande över den har beaktats.
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes
på våren 2013 vid sidan av den
preliminära
tekniska
planeringen.
Kontaktmyndigheten lade fram MKBprogrammet till påseende på vintern 2013.
MKB-beskrivningen,
som
innehåller
resultaten av bedömningsarbetet, läggs
fram till påseende i juli 2014 för två
månader framåt. Bedömningsförfarandet
avslutas
med
kontaktmyndighetens
utlåtande på hösten 2014. Enligt den
preliminära
tidsplanen
för
projektet
genomförs den förberedande planeringen,
MKB-förfarandet och planläggningen av
projektområdet huvudsakligen under 2014
och färdigställs under 2015.
Enligt projektets tidsplan kan bygglov för
vindkraftsparken sökas år 2015, efter att
MKB-förfarandet
och
planläggningsförfarandet har avslutats.
Om
tillstånden
för
vindkraftsparken
beviljas enligt tidsplanen, kan byggandet
inledas år 2015 och avslutas år 2017.
Information och deltagande
Förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning är en öppen
process
i
vilken
invånare,
medborgarorganisationer,
olika
myndigheter och andra intressegrupper
kan delta. Invånarna och andra sakägare
kan delta i projektets MKB-förfarande och
därigenom i projektets planering och
beslutsfattande.
För
att
övervaka
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning
har
en
uppföljningsgrupp
tillsatts.
Gruppens

I
uppgift är att främja informationsflödet och
-utbytet mellan den projektansvarige,
myndigheterna
och
andra
intressentgrupper. Ett
möte för
de
inbjudna till uppföljningsgruppen ordnades
då MKB-beskrivningens utkast var färdigt.
På
mötet
diskuterades
uppgjorda
utredningar, deras resultat samt vilka
bedömningar har gjorts på basen av
utredningarna.
Under
MKB-förfarandet
ordas
två
informations- och diskussionsmöten för
allmänheten:
ett
ordnades
i
MKBprogramskedet
(bedömningens
planeringsskede) och ett ordnas när
miljökonsekvensbedömningen är klar och
lagd till påseende. På mötena kan
allmänheten ställa frågor och lägga fram
åsikter om projektet och bedömningen av
dess konsekvenser.
ELY-centralen
i
Södra
Österbotten
informerar och kungör officiellt om MKBförfarandet både på Internet och med hjälp
av material som läggs fram till påseende.
Åsikter
och
utlåtanden
om
MKBprogrammet och -beskrivningen sänds till
ELY-centralen. Närpes stad informerar
dessutom
om
hur
MKB-förfarandet
framskrider i de lokala tidningarna. VindIn
Ab Oy har öppnat en lokal i Närpes
(Närpesvägen 9) där man kan bekanta sig
med projektet och övriga projekt som den
projektansvarige planerar i Närpes.
Teknisk beskrivning av projektet
Beroende på projektalternativ kommer
vindkraftparken att bestå av 23-30
kraftverk vars enhetseffekt är cirka 3,5
MW per kraftverk. Vindkraftsparken består
av vindkraftverk inklusive fundament,
jordkablar som förbinder vindkraftverken
med varandra, en elstation samt vägar
mellan
vindkraftverken.
Varje
vindkraftverk består av ett torn som
monteras på fundamentet, en trebladig
rotor och ett maskinhus. Vindkraftverkens
totala höjd kommer att vara cirka 200 m.
Kring
varje
vindkraftverk
måste
trädbeståndet röjas på ett cirka en hektar
stort område för att ge utrymme åt byggoch installationsarbeten.

elstationen överförs elen till det nationella
nätet. Pjelax vindkraftpark kommer att
anslutas till Pjelax elstation nordväst om
projektområdet eller till KD-stationen i
Kristinestad sydväst om projektområdet.
Inga beslut om anslutningspunkten har än
fattats, men anslutning till Pjelax elstation
är i nuläget den mest sannolika. Båda
alternativen
skulle
förverkligas
med
jordkabel,
vars
längd
utanför
projektområdet i alternativ 1 skulle vara ca
3,2 km och i alternativ 2 ca 7,5 km.
Elöverföringen utanför vindkraftsparken
bestäms i en skild tillståndsprocess för
kraftledning
som
övervakas
av
Energimarknadsverket (EMV-process).
Alternativ som har bedömts i MKBförfarandet
I MKB-förfarandet har man bedömt
konsekvenserna av två olika alternativ för
vindkraftparken. Alternativen skiljer sig
från varandra i anseende av kraftverkens
mängd och därmed även vindkraftparkens
omfattning. Alternativen som granskats är:
ALT 0

Projektet förverkligas
inte
I
det
så
kallade
nollalternativet
genomförs
projektet
inte,
och
motsvarande
mängd
el
produceras på annat sätt.

ALT 1

En vindkraftpark med 30
kraftverk i Pjelax
I
alternativ
1
består
vindkraftparken
av
30 vindkraftverk med total
kapacitet på cirka 90 MW.
Kraftverkets totala höjd är
210 meter.

ALT 2

En vindkraftpark med 23
kraftverk i Pjelax
I
alternativ
2
består
vindkraftparken
av
23 vindkraftverk med total
kapacitet på cirka 75 MW.
Kraftverkets totala höjd är
200 meter.

Inom vindkraftsparken byggs en 110 kV
elstation,
där
den
effekt
som
vindkraftverken producerar transformeras
till en överföringsspänning på 110 kV. Från
FCG Design och planering Ab
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Sammandrag av projektets
miljökonsekvenser
Bullerkonsekvenser
Ljudet
som
orsakas
av
arbetet
i
anläggningsskedet är lokalt sett kortvarigt
och orsakas främst av de arbetsmaskiner
som används vid byggplatserna och av
transporterna till byggområden. Ett mer
betydande ljud än dessa ljud förorsakas av
vindkraftverken
då
de
är
i
drift.
Vindkraftverkets
snurrande
rotorblad
orsakar ett brus som uppstår när vinden
träffar rotorbladet och ljudet reflekteras
mot masten.
Bullerkonsekvenserna av vindkraftverken
under drift modellerades med hjälp av av
ett datorprogram vid namnet WindPRO.
Modelleringen gjordes för en situation då
alla kraftverk orsakar som mest buller,
bullret
sprids
i
medvind
och
vindhastigheten är 8 meter i sekunden. I
modelleringen beaktades även Svalskulla
vindkraftpark som är under anläggning
intill Pjelax projektområde, väster on
riksväg 8. Svalskulla består av 5 kraftverk.
Enligt modellen är ljudet från kraftverken
till omfattningen tämligen lokalt. Det
område där ljudnivån överstiger 40 decibel
sträcker sig 700-1100 meter från närmaste
kraftverk. På cirka 1 400-2 800 meters
avstånd har bullernivån sjunkit till cirka 35
decibel. Nivån 35 decibel motsvarar grovt
sett ljudnivån från en viskning eller från
skogens sus.
Enligt
modelleringen
kan
planeringsriktvärdet
för
buller
av
vindkraftsverk, d.v.s. 35 dB(A) nattetid,
överskridas vid två fritidsbostäder i båda
alternativen. Dessa fritidsbostäder är
belägna väster om projektområdet, dock
ytterom planlagda områden. Det finns
även
ett
naturskyddsområde
inom
projektområdet där planeringsriktvärdet
överskrids. Eftersom modelleringen har
gjorts för en konstgjord situation, kommer
konsekvenserna dock i verkligheten att blir
mindre. Eftersom modellen innehåller vissa
osäkerheter, finns det dock skäl att fästa
uppmärksamhet för bullerspridningen vid
den fortsatta planeringen. Oavsett detta
bedöms
bullerkonsekvenserna
för
bosättningen,
fritidsbosättningen
eller
skyddsområdena bli lindriga.
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Lågfrekvent buller från vindkraftverken har
beräknats med två olika tillverkares
vindkraftverk skilt i alternativ 1 och
alternativ 2. Med lågfrekvent buller avses
här buller i frekvensområdet 20-220 hertz.
Resultaten
visar
att
lågfrekventa
ljudnivåerna uppfyller de riktvärden som
angivits
i
Socialoch
hälsovårdsministeriets
anvisningar
om
boendehälsa
(Socialoch
hälsovårdsministeriet
2003)
för
alla
närliggande bostäder.
Skugg- och blinkningskonsekvenser
När solen lyser bakom ett vindkraftverk
som är i drift orsakas rörliga skuggor i
vindkraftverkets närområde. Omfattningen
av
skuggor
och
blinkningar
från
kraftverken varierar enligt ljusförhållandes
årliga variationer och avstånd från
kraftverk. Dessutom beror omfattningen
av dessa konsekvenser storligen på
förekomsten av synlighetshinder, speciellt
på skogsområdens skymmande effekt
omkring kraftverken.
Konsekvenserna av skuggbildningen från
vindkraftverken modellerades med hjälp av
datorprogrammet WindPRO. Modelleringen
gjordes för både en så kallad verklig (real
case). Den verkliga situationen grundar sig
på uppmätta mängden soltimmar och
uppgifter om vädret i området, medan
solen antas skina från molnfri himmel
varje dag om året i den maximala
situationen. Modelleringen beaktar inte
trädens skymmande effekt i närheten av
observationsplatserna.
Eftersom
skuggtimmarna underskred 8 h/a vid alla
närliggande bostäder fanns det inte behov
av att uppgöra en odellering för den
maximala sitautionen (worst case). I
modelleringen beaktades även Svalskulla
vindkraftpark som är under anläggning
intill Pjelax projektområde, väster on
riksväg 8. Svalskulla består av 5 kraftverk.
Enligt
modelleringarna
kommer
det
intensivaste skuggningsområdet att i
huvudsak
begränsas
till
inom
projektområdet i den omedelbara närheten
av vindkraftverken. I Sverige har man
fastställt ett riktvärde på åtta timmar per
år som övre gräns för skuggtimmar vid en
bostad. Vid Pjelax vindkraftpark finns det
inte fasta eller fritidsbostäder inom detta
område i någotdera av alternativen. Inom
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skuggningsområdet 1-8 timmar per år
finns det max 78 fasta bostäder och 20
fritidsbostäder.
Eftersom projektområdet omges av skog
till betydande del har man även modellerat
skuggningstimmarna med trädbeståndets
skymmande effekt medräknat. I modellen
har man antagit att barr- och blandskog är
20 meter hög och lövskog 15 meter hög.
Enligt
modelleringen
är
skuggningskonsekvenserna
mycket
lindrigare än den modell som inte beaktar
skog.
Konsekvenser för luftkvaliteten och
klimatet
Projektet i Pjelax förverkligar för sin del
Finlands mål att öka produktionen av
förnybar energi och minska utsläpp som är
skadliga för klimatet, således anses
konsekvenserna vara positiva.
Med den uppskattade mängden el som
produceras i Pjelax vindkraftspark undviker
man uppskattningsvis cirka 127 300 - 146
880
ton koldioxidutsläpp per år jämfört
med
andra
energiproduktionsformer.
Dessutom skulle även andra skadliga
utsläpp
minska
tack
vare
vindparksprojektet.
Konsekvenser för berggrund och jordmån
Konsekvenser
för
jordmånen
och
berggrunden orsakas när ytmassorna
avlägsnas vid byggplatserna. Grus och
annat
byggmaterial
hämtas
till
byggområden från möjligast närbelägna
produktionsområden.
Vid
ställen
där
berggrunden är nära markytan krävs inga
betydliga
massombyten
eftersom
fundamenten då kan fästas direkt i
berggrunden med så kallade stålankare.
Konsekvenserna för berggrund och de
områden där ytmassor skall avlägsnas är
till omfattningen lokala och eftersom inga
geologiskt eller andra motsvarande objekt
hittats vid byggplatserna förblir betydelsen
av konsekvenserna små.
Förekomsten
av
sulfatjordar
i
projektområdet
är
enligt
GTK:s
förhandstolkningskarta mycket osannolik
och därmed är risken för försurning av
mark och ytvatten vid byggskedet ytterst
liten. Vid vindkraftsparkens driftfas, alltså
då vindkraftverken tagits i användning,
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behövs inte
åtgärder.

längre

markinbegripande

Konsekvenser för yt- och grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på
projektområdet
och
eftersom
projektområdet
inte
är
i
bostadsanvändning är det även relativt
osannolikt
att
det
skulle
finnas
hushållsbrunnar på projektområdet. På
projektområdet finns två bäckar som har
skyddats med Skogslagen 10§. I övrigt
finns det tre outdikade mossar på
projektområdet
som
bedömts
vara
naturskyddsmässigt
värdefulla.
Inga
kraftverk eller tillhörande konstruktioner
eller strukturer har dock placerats på
objekten.
Ytvattnen i vindkraftsparken utsätts för
konsekvenser endast under anläggningen
av kraftverken, vägarna och elstationen.
Under byggåtgärderna avlägsnas ytjorden,
vilket
kan
öka
avrinningen
och
sedimentbelastningen
i
vattendragen.
Konsekvensen av den eventuellt ökade
sedimentbelastningen är dock mycket
kortvarig vid varje kraftverk och orsakar
ingen permanent skada. Vid anläggningen
av vägar beaktas ytavrinning och dikningar
och man installerar vid behov trummor i
vägen
för
att
inte
förändra
vattenhushållningen på projektområdet i
betydande mån.
Under servicen av kraftverken hanteras
maskinolja och andra kemikalier, men
risken
för
konsekvenserna
för
vattendragen av underhållet anses vara
obetydliga.
Konsekvenser för vegetationen, djuren och
naturvärdena
På projektområdet finns det två objekt
som
har
skyddats
på
basen
av
naturvårdslagen. Dessa objekt hör till
skyddsprogrammet
för
lundar
och
skyddsprogrammet för urskogar. Det har
även hittats naturskyddsmässigt värdefulla
objekt i området i samband med
naturinventeringarna.
Dessa
är
Bredmossens,
Svartträskets
och
Änkmossens myrnaturtyper samt två
livsmiljöer för flygekorre.
Konsekvenserna
för
de
skyddsvärda
naturobjekten på projektområdet är i sin
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helhet små i båda alternativen. Inga
kraftverk eller tillhörande konstruktioner
har placerats på de skyddsvärda objekten
och därmed orsakar anläggningen av
vindkraftparken inte att något av objekten
går förlorade eller att deras skyddsvärde
försvagas i betydande mån. En serviceväg
har planerats intill det objekt som har
skyddats
via
skyddsprogrammet
för
lundar,
men
eftersom
det
är
en
förstärkning av en befintlig skogsbilväg
anses byggarbetena inte orsaka betydande
konsekvenser för objektets skyddsstatus.
Det är dock skäl att iaktta speciell
varsamhet vid breddningsarbetena och
rikta ingreppen till andra sidan vägen.
Precis intill Svartträsket, som har bedömts
vara naturskyddsmässigt värdefullt, har
man planerat ett kraftverk. Placeringen av
kraftverket bedöms dock inte orsaka
betydande
konsekvenser
för
vattenhushållningen i Svartträsket.
Konsekvenserna för vanliga djurarter
bedöms också vara små, eftersom den
livsmiljö som går förlorad är väldigt liten
till ytan. Artbestånden på projektets
konsekvensområde
är
regionalt
sett
stabila.
Konsekvenserna
under
anläggningen av vindkraftsparken, driften
och nedmonteringen av kraftverken för de
djurarter som är skyddsmässigt värdefulla
bedöms vara små, eftersom de arter som
lever på området inte är särskilt känsliga
för
projektets
konsekvenser
och
konsekvenserna inte bedöms orsaka skada
för
någon
art
på
populationsnivå.
Konsekvenserna av alternativ 2 är mindre
än
alternativ
1
eftersom
mängden
kraftverk och tillhörande servicenätverk är
mindre.
Konsekvenser för fågelbeståndet
Vid karteringarna av det häckande
fågelbeståndet konstaterade man att
fågelbeståndet i huvudsak motsvarar arter
som förkommer frekvent i finska skogar.
Man
observerade
13
arter
med
skyddsstatus. Enligt uppgift har även
fiskgjuse häckat på projektområdet, men
man observerade inte individen under
karteringarna. Vid kontroll av boet kunde
man även konstatera att det inte är
lämpligt för fiskgjusen att häcka i och att
de
kvarvarande
konstruktionerna
är
ihopknutna av människor. Väster om
projektområdet fann man år 2013 en
häckande havsörn. Havsörnens rörelser
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har följts upp och man har kunnat fastslå
att
dess
flygriktningar
i
huvudsak
koncentreras
till
Pjelaxfjärden.
Vid
observationerna
av
det
flyttande
fågelbeståndet har man observerat mest
måsfåglar, tranor, duvfåglar, tättingar, gås
och svan. Av alla observerade fåglar flög
57,6 % på kollisionshöjd. Flyttfågelstråk
löper i närheten av projektområdet, t.ex.
längs med riksväg 8, och det finns även
stora åkrar i Kristinestad som fungerar
som vilo- och födoplatser för flyttande
fåglar.
Konsekvenserna
för
det
häckande
fågelbeståndet
kan
liknas
till
de
konsekvenser som uppstår vid skogsbruk.
Vindkraftparkens konstruktioner anläggs
inte på områden som är värdefulla
livsmiljöer, och därmed kan man anta att
vindkraftparkens konsekvenser för det
häckande fågelbeståndet förblir små.
Konsekvenserna för tjädern bedöms bli
måttliga. Alternativ 2 har tagits fram på
basen av en bredare flyttkorridor för att
inte orsaka hinder eller kollisionsrisker för
fågelstråket som löper längs med riksväg 8
samt för att garantera ett bredare
levnadsrum för havsörnen som häckar
väster om projektområdet.
Konsekvenser för skyddsområden
Det
har
uppgjorts
en
Naturabehovsprövning
för
Pjelax
vindkraftpark. Enligt den orsakas det inga
direkta
konsekvenser
för
de
skyddsområden som är belägna inom
projektområdet,
eftersom
deras
skyddsstatus är grundat på naturtyper och
man har beaktat ett skyddsområde på 380
m mellan kraftverk och skyddsobjekt.
Projektet bedöms inte heller orsaka mer än
lindriga indirekta konsekvenser för de
fågelarter som finns representerade på
Naturaområden
i
närheten
av
projektområdet. De områden som har
skyddats
på
SPA-grunder
har
huvudsakligen ett artbestånd som till sin
ekologi och sitt beteende är bundna till
skärgården, och det är inte troligt att
dessa
arter
skulle
röra
sig
på
projektområdet. Vindkraftparken bildar
inte heller en betydande kollisionsrisk eller
hinder
för
flyttande
fågelarter.
Vindkraftparkens
form
ger
goda
möjligheter för fåglarna att väja mot väst
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och öst. Alternativ 2 utgör dock en ännu
mindre kollisionsrisk än alternativ 1.
Enligt behovsprövningen orsakas det inte
sådana betydliga konsekvenser för de
skyddsområden som är belägna i närheten
av Pjelax vindkraftpark att den fortsatta
planeringen av skulle kräva en skild
Naturabedömning.
Konsekvenser för markanvändningen och
samhällsstrukturen
Genomförandet av projektet orsakar inga
betydande negativa konsekvenser för
samhällsstrukturen. Pjelax vindkraftspark
planeras på ett område som lämpar sig för
verksamheten och grundar sig till stor del
på befintlig infrastruktur. Projektet stödjer
genomförandet av de riksomfattande
målen för områdesanvändningen och
förverkligar
landskapsplanläggningen.
Ändringen av markanvändningen till följd
av vindkraftsparken strider inte mot de
befintliga
eller
planerade
markanvändningsplanerna för området.
Markanvändningen i området är traditionell
och består huvudsakligen av skogsbruk.
Den
populäraste
formen
för
rekreationsanvändning av det planerade
området
för
vindkraftsparken
är
bärplockning. Området används också för
friluftsvistelse, narturiakttagelser, jogging,
och svampplockning.
De befintliga bostäderna ligger relativt
långt borta, på över en kilometers avstånd
från
de
planerade
vindkraftverken.
Vindkraftsparken begränsar byggandet av
bostäder och fritidshus i den omedelbara
närheten av området, men enligt Närpes
stad har man inte planer på att utvidga
Pjelax byastruktur utanför det befintliga
generalplaneområdet.
Konsekvenser för näringarna och
regionalekonomin
Anläggningen av vindkraftsparken medför
inga betydande negativa konsekvenser för
utövandet av näringar i projektområdet,
eftersom skogsbruket och det småskaliga
jordbruket i stort sett kan fortsätta som
förut. Servicevägarna som byggs kan
användas inom skogsbruket.
I de norra delarna av projektområdet finns
det aktiva mark- och grustäkter. I
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Österbottens landskapsplan finns det även
en beteckning för en bergtäkt på
projektområdet. Man har vid den tekniska
planeringen beaktat ett skyddsavstånd på
300 m till beteckningens möjliga framtida
realiseringsplats. Täktverksamhetens och
vindkraftparkens karaktärer kan passas
ihop väl och konsekvenserna kan t.o.m.
anses vara positiva ifall man kan utnyttja
täkterna
för
vindkraftparkens
byggmateriel. Indirekt minskar detta även
på trafikkonsekvenserna, eftersom man
inte behöver transportera en lika stor
mängd
grus
till
området
vid
vindkraftparkens anläggning.
Vindkraftsparken, om den genomförs,
inverkar
på
sysselsättningen
och
företagsverksamheten i vindkraftsparkens
omgivning
på
många
sätt.
Vindparksprojektets
mest
betydande
sysselsättningseffekter
uppstår
under
anläggningstiden.
I
anläggningsskedet
erbjuds arbetstillfällen bland annat inom
röjnings-,
schaktningsoch
grundläggningsarbeten samt inom tjänster
på byggarbetsplatsen och inom tjänster
som behövs för de personer som arbetar
där.
Om
man
antar
att
sysselsättningseffekten i den närliggande
regionen i anläggningsskedet skulle vara
cirka 50 procent och i driftskedet cirka
20 procent av projektets uppskattade
symanårsselsättningseffekt,
skulle
sysselsättningseffekten för Närpes stad
och för den närliggande regionen under
projektets livscykel vara cirka 360 manår i
alternativ 1 och 280 manår i alternativ 2.
Konsekvenser
för
människors
levnadsförhållanden och trivsel
Vindkraftsparkens
mest
betydande
konsekvenser
för
boendetrivseln
är
konsekvenser i landskapet, av buller och
skuggbildning.
De
negativa
konsekvenserna är främst sådana som
upplevs av invånarna. De negativa
konsekvenserna
gäller
främst
levnadsförhållandena och trivseln för de
invånare vars hem eller fritidshus finns
inom
vindkraftverkens
bullereller
skuggbildningsområde eller inom synhåll
från kraftverken och som upplever att
ljuden, skuggbildningen eller åsynen av
kraftverken är störande.
Vindkraftsparkens
konsekvenser
rekreationsanvändningen

för
av
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projektområdet
och
de
närliggande
områdena är totalt sett små. Anläggningen
av vindkraftsparken förhindrar inte att
man vistas på områdena eller använder
dem för rekreation. Anläggningen av
vindkraftsparken förändrar dock miljön i de
skogbevuxna
områdena,
och
förändringarna i landskapet samt ljuden,
skuggbildningen
och
åsynen
av
kraftverken kan upplevas som störande för
rekreationsanvändningen.
Vindkraftsparken medför inga betydande
negativa eller omfattande konsekvenser
för
hälsan.
Olycksriskerna
och
vindkraftverkens
konsekvenser
för
säkerheten är mycket små. Rädslan för
hälso- och säkerhetsrisker kan dock
försämra boendetrivseln samt viljan att
vistas på området och använda det för
rekreation.
Konsekvenser för jakten
Vinkraftsparken förhindrar inte jakten i
området. Under byggperioden kommer den
mänskliga aktiviteten på projektområdet
att öka, vilket temporärt kan skrämma
bort viltarter. Djuren kommer dock att
återvända till sina gamla födo- och
levnadsområden efter att störningarna av
byggarbetet har minskat. För viltarterna är
alternativ 2 det fördelaktigaste, eftersom
förändringarna i viltarternas livsmiljöer är
minst.
Konsekvenserna
under
anläggningen och driften bedöms dock i sin
helhet vara små i båda alternativen.
Trafikkonsekvenser
De mest betydande konsekvenserna för
trafiken uppstår under anläggningstiden,
bland annat vid transport av betong, kross
och
vindkraftverkens
komponenter.
Trafikmängden ökar proportionellt mest i
den
omedelbara
närheten
av
projektområdet vid riksväg 8 och vid
Teuvavägen (67). Projektområdets läge är
dock
fördelaktigt
med
tanke
på
trafikkonsekvenserna, eftersom den ökade
trafiken inte kommer att beröra bosättning
i närheten och därmed inte inverka på
trafiksäkerheten.
De
långsamma
specialtransporterna som kräver mycket
utrymme kan dock tillfälligt försämra
trafikens smidighet.
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Konsekvenser för landskap och kulturarv
Vindkraftsparken kommer att förändra vyn
mot vindparksområdet på ett tämligen
vidsträckt område. I allmänhet kan man
konstatera att ju längre bort från
vindkraftsparken man kommer, desto
mindre är de negativa konsekvenserna för
landskapet. På mindre än fem kilometers
avstånd är vindkraftverket ett tämligen
dominerande element i landskapet. På mer
än fem kilometers avstånd är kraftverket
fortfarande väl synligt i omgivningen, men
det kan vara svårt att uppfatta deras
storlek eller avståndet till dessa. På över
tolv
kilometers
avstånd
är
vindkraftsparken
synlighet
redan
så
begränsad att vindkraftverken oftast inte
kan urskiljas ordentligt.
Pjelax
vindkraftpark
orsakar
inte
betydande
landskapskonsekvenser
för
byggda kulturmiljöer av riksintresse eller
landskapsintresse (RKY 2009 och 1993)
eller
för
nationellt
värdefulla
landskapsområden.
Landskapskonsekvenserna
för
bosättningen i näromgivningen är lokalt
nästan betydande för några bostäder i
Pjelax by i alternativ 1 och minst måttliga i
alternativ 2. Inom näromgivningen, d.v.s.
5 km från de planerade kraftverken, finns
även bosättning i norra Tjöck och i Myrkky
byar.
Till
Tjöck
by
är
landskapskonsekvenserna högst måttliga i
alternativ 1 och små i alternativ 2.
Landskapskonsekvenserna
för
bosättningen i Myrkky är små, eftersom
skogsområden
skymmer
sikten
till
vindkraftparken
och
kraftverk
är
i
huvudsak synliga endast till rotorbladen.
Närheten
till
kusten
gör
att
vindkraftparken i sin helhet är synlig till de
öppna havsområdena ytterom Närpes och
Kristinestads kust.
Helhetsmässigt är alternativ 2 ett bättre
alternativ
för
landskapsbilden
och
bosättningens
landskapskonsekvenser,
eftersom det i alternativet finns färre
kraftverk på nära avstånd till bebyggelsen
och eftersom det bildas en klarare öppen
vy mellan vindkraftparkerna Pjelax och
Svalskulla.
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Konsekvenser för fornlämningar
På
projektområdet
finns
ett
fornlämningsobjekt och -område som
lämnats utanför byggåtgärderna. Det
upptäcktes inte nya fornlämningar under
den
arkeologiska
utreningen
på
projektområdet. Fornlämningen beaktas
även i den fortsatta planeringen samt i
byggoch
servicearbetena.
Alla
fornlämningar är fredade och för att
undvika konsekvenser kan de märkas ut i
terrängen medan byggarbetena pågår.
Genom att sakligt beakta och märka ut
fornlämningsobjekt kan man undvika
konsekvenser.
Konsekvenser för säkerheten
De säkerhets- och miljörisker som hänför
sig till vindkraftverken är mycket små,
men möjliga. För människor som rör sig i
närområdet kan farliga situationer uppstå
till följd av att delar lossnar från
vindkraftverket när det är i drift. Risken är
enligt den befintliga informationen dock
mycket liten.
I dagsläget finns över 320 000 MW
vindkraft installerat olika länder världen
runt, vilket uppskattningsvis motsvarar
minst 200 000 vindkraftsverk. År 2013
registerades 165 haverier orsakade av
vindkraftverk. Mindre än 1 av 1000
kraftverk i drift förväntas orsaka något
haveri under ett år.
Konsekvenser när driften av
vindkraftsparken upphör
Vindkraftsparkens tekniska drifttid är cirka
25 år, och därefter kan parken tas ur drift.
Det är möjligt att förlänga drifttiden
genom
att
byta
ut
maskineriet
i
vindkraftverken.
Nedläggningen
av
vindkraftsparken
orsakar liknande miljökonsekvenser som
under
anläggningsskedet.
Demonteringsarbetet orsakar bland annat
kortvariga
och
lokala
bulleroch
trafikkonsekvenser. När projektet avslutas
frigörs
markområdena
för
annan
användning.
Nollalternativet
I
nollalternativet
förverkligas
inte
projektets
negativa
eller
positiva
miljökonsekvenser. Då förblir områdets
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markanvändning
och
samhällsstruktur
oförändrad och miljön fortsätter sin
naturliga utveckling.
Sammantagna konskevenser
Sammantagna konsekvenser har bedömts
och modelleringar uppgjorts för projekten
Pjelax, Svalskulla, Böle, belägna i Närpes
samt Kristinestad Norr och vindkraftpark
Gamla Närpesvägen belägna i Kristinestad.
VindIn Ab Oy är projektör för projekten
Pjelax, Svalskulla och Böle. Kristinestad
Norr planeras av Triventus Wind Power AB.
VindIn och Triventus har samarbetat kring
placeringar av vindkraftsverken i de
närliggande
projekten.
Vindkraftpark
Gamla Närpesvägen drivs av Innopower
Oy.
De sammantagna bullermodelleringarna
visar att Miljöministeriets riktvärde för
fritidsbostäder 35 dB(A) överskrids vid en
del fritidsbostäder vid Pjelaxfjärden och
Storträsket väster om de planerade
vindkraftsprojekten. För skuggbildningens
del visar modelleringen på skuggtimmar
över 8 h/a endast för bostäder belägna
sydväst
om
vindkraftparken
Gamla
Närpesvägen. Konsekvenserna uppstår
dock enkom av vindkraftparken vid Gamla
Närpesvägen.
Konsekvenserna
för
landskapet förstärks för bosättningen
eftersom det ur flera synvinklar finns stora
mängder kraftverk synliga på en gång.
Konsekvenserna är dock bundna till varje
enskild
individs
förhållning
till
vindkraftverk och bedöms inte vara
betydande.
Konsekvenserna för markanvändningen är
inte heller betydande. Vindkraftparkerna
planeras på områden som till sina
egenskaper är liknande, men eftersom
områdena
i
huvudsak
är
ekonomiskogsmarker
bedöms
kosekvenserna vara små. Ifall flera
vindkraftparker byggs samtidigt ökar det
trafikmängderna på riksväg 8 och stamväg
67. Konsekveserna bedöms dock inte vara
betydande för trafiksäkerheten.
Alternativens genomförbarhet
På basen av de bedömda alternativen är
alternativ 2 det med genomförbara med
tanke
på
konsekvenserna
för
fågelbeståndet samt landskapet. Enligt den
utförda
bedömningen
medför
Pjelax
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planerade vindkraftpark inte betydande
konsekvenser för miljön eller människorna
ur någon aspekt.
Bullerkonsekvenserna för bosättningen i
omgivningen bedöms bli måttliga för två
fritidshus, som dock inte är belägna på
område
som
har
planlagts
för
fritidsbosättning.
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Skuggningkonsekvenserna förblir såväl
små eftersom vindkraftparken omges av
skogsmark som förhindrar att skuggorna
når fram till bosättningen. Ur trafikmässig
synpunkt är projektområdet även beläget
på ett fördelaktigt och lätt tillgängligt
område.
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FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

1 (232)

27.6.2014

PJELAX VINDKRAFTSPARK
1

INLEDNING
VindIn Ab Oy planerar en vindkraftspark i Närpes stad intill byn Pjelax. Pjelax
projektområde är beläget mellan byarna Pjelax, Tjöck och Myrkky och gränsar i sydost
till Kristinestad kommungräns. Riksväg 8 löper i nord-sydlig riktning väster om
projektområdet (Figur 1-1). Området är beläget huvudsakligen på privat mark och
VindIn Oy Ab har ingått avtal om arrende av området. Den planerade vindkraftsparken
består av maximalt 30 vindkraftverk vars sammanlagda effekt uppgår till ca 100 MW.
Projektområdet har en helhetsareal på cirka 1 600 hektar.

Figur 1-1. Projektområdet
kommuncentrum.

är

beläget

i

Närpes

stad,

sydost

om

Närpes

När projekteringen av projektet inleddes lades stor vikt på att området enligt Finlands
vindatlas är lämpligt för vindkraftsproduktion vad gäller vindförhållandena. Dessutom
stödjer vägnätet på områdena anläggningen av en vindkraftspark, området är obebyggt
och elöverföringen från vindkraftsparken kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt.
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PJELAX VINDKRAFT
TSPARK
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KONSEKVENS
SBESKRIVNI NG

2 (232)

27.6.2
2014

2

FÖRFARAN
F
NDE VID MILJÖKONS
M
SEKVENSB
BEDÖMNIN
NG

2.1 Behovet a
av och må
ålen med ett
e bedöm ningsförfa
arande
Lag
gen om förrfarandet vid
v miljöko
onsekvensbedömning (MKB) och
h ändringen
n av lagen
n
(45
58/1994, 458/2006) tillämpas
t
a lltid på pro
ojekt som kan
k
medförra betydand
de skadliga
a
milljökonsekve
enser. Vind
dkraftparke
er med min
nst tio krafttverk eller en total ka
apacitet på
å
min
nst 30 MW
W tillhör de projekt vars miljö
ökonsekven
nser skall utredas i ett MKB-förrfarande.
a miljökon
nsekvenserrna av ett
e
projek
kt utredas
s vid ettt
Enlligt MKB-lagen ska
bed
dömningsfö
örfarande enligt
e
lagen
n innan åtgärder med väsentlig
ga miljökon
nsekvenserr
vid
dtas för gen
nomförande
e av projek
ktet. Bedöm
mningsförfa
arandet ska
a vara slutfört senastt
nan ett besllut fattas i ett tillstånd
dsförfarande gällande projektet.
inn
Ing
ga beslut om
o projekte
et fattas i MKB-förfarrandet, uta
an beslutett fattas efte
er MKB:n i
sam
mband med
d planläggn
ningen och tillståndsfö
örfarandena
a.
2.2 MKB-förfa
arandets skeden
s
Syfftet med MKB-förfara
M
ndet är attt främja bedömningen
n och ett en
nhetligt bea
aktande av
v
milljökonsekve
enserna vid planering
slutsfattande. Samtidiigt är syftet att öka
a
g och bes
me
edborgarnas tillgång till informa
ation och deras
d
möjligheter tilll delaktighet. Genom
m
förrfarandet få
år också den projektan
nsvarige vä
äsentlig info
ormation fö
ör att kunn
na välja dett
mpligaste alternativet
a
med tank
ke på miljö
ön, och myndigheten
n får inform
mation om
m
läm
pro
ojektets förrutsättninga
ar och inforrmation förr att definie
era tillstånd
dsvillkoren.
MK
KB-förfarand
det består av två ske den; i förfa
arandets första skede uppgörs ett program
m
förr
miljök
konsekvens
sbedömnin g
(MK
KB-program),
och
däreffter
en
n
milljökonsekve
ensbeskrivn
ning (konse
ekvensbesk
krivning). (Figur 2-1)

Fig
gur 2-1. MK
KB-förfarand
dets skede n.
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I MKB--programm
met som uppgörs i MKB-förffarandets första ske
ede presen
nteras
projekte
ets genomfförandealte rnativ samt planen om hur konssekvensern
na ska bedö
ömas.
Officielltt börjar MK
KB-förfaran det då kon
ntaktmyndig
gheten lägg
ger fram MKB-progra
M
mmet
till påseende och ber
b berörda
a parter om
m utlåtande
en och åsiktter. Alla so
om kan påv
verkas
åsikter om
m MKB-pro
ogrammet och om huruvida
h
d
det
är
av projektet får framföra å
nte. Kontak
ktmyndighe
eten ger ettt eget utlå
åtande om MKBtillräckligt omfattande eller in
mmet utifrån de erhåll na anmärkningarna och utlåtand
dena.
program
I bedöm
mningsprogrrammet pre
esenteras bland
b
annatt:










bes
skrivning av projektet
alte
ernativa sättt att genomfö
föra projekte
et
tills
stånd som fö
örutsätts för att projekte
et ska kunna genomförass
bes
skrivning av miljön
utre
edningar som
m genomförtts eller kommer att geno
omföras
mettoder som kommer att a
användas vid
d miljökonse
ekvensbedöm
mningen
projektets kons
sekvensområ
åde
plan
n för bedömning och delltagande
tids
splan för pro
ojektet och M
MKB-förfaran
ndet

edömninge
en görs utifrån MKB-program
mmet och
h utlåtande
ena om detta.
MKB-be
Resultatten
av
ngsarbetet
samman
nställs
i
MKB-beskrivningen
n.
I
bedömnin
konsekv
vensbeskriv
vningen pre
esenteras resultaten av miljök
konsekvens
sbedömning
gen. I
konsekv
vensbeskriv
vningen
amgå
prreciseringarr
av
uppgifterna
ska
fra
i
bedömn
ningsprogrammet, och
h dessutom bland anna
at:









källlmaterial som
m använts v
vid bedömnin
ngen
bed
dömning av miljökonsekv
m
venserna av
v projektet och dess alte rnativ
en utredning om
m projektetss genomförbarhet
eve
entuella bristter i bedömn
ningsarbetet
lind
dring av skad
dliga miljöko
onsekvenser
förs
slag till uppföljningsprog
gram
en utredning om
m hur konta ktmyndighetens utlåtande om MKB--programme
et har beakta
ats
en lättfattig och
h åskådlig sa
ammanfattning

at konsekvensbeskrivningen till kontaktmyndigheten sätter
När projjektansvarige leverera
denne fram rapp
porten till allmänt påseende, på samm
ma sätt som
s
vind MKBmskedet. MKB-förfara
M
andet avsllutas när kontaktmy
yndigheten
n har gett sitt
program
utlåtand
de om MKB-beskrivnin
ngen.
MKB-beskrivningen
n samt kon
ntaktmyndig
ghetens utlåtande ink
klusive ett sammandrrag av
den och åsikter bifoga
as till doku
umenten fö
ör ansökan om bygglo
ov och and
dra till
utlåtand
tillstånd, som föruttsätts för a tt projektett ska kunna
a genomförras.
2.3 Bedö
ömningsfö
örfarandetts parter
Projekttansvarig ansvarar fö
ör planeringen och ge
enomförand
det av projektet. Vind
dIn Ab
Oy är ett finskt do
otterbolag till det sve
enska vindk
kraftsföreta
aget VindIn
n AB. Förettagets
era lämplig
ga platser samt utvec
ckla, bygga
a och driva
a vindkraftv
verk i
mål är att identifie
A
Oy grrundades år 2012. Företaget utvecklarr just nu flera
Norden. VindIn Ab
F
Ytte
erligare information om bolaget och dess verksamhet
v
t finns
vindkrafftparker i Finland.
på webb
bplatsen ww
ww.vindin.sse.
Kontak
ktmyndighet är Södra
a Österbotttens ELY-ce
entral. Konttaktmyndig
gheten ser till
t att
förfarandet vid bed
dömning av
v projektets
s miljökons
sekvenser o
ordnas i enlighet med MKBch -förordningen. Kon
ntaktmyndig
gheten sköter bland a
annat tillkän
nnagivande
en och
lagen oc
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kun
ngörelser samt
s
ordnar nödvän
ndiga offen
ntliga samrråd, samla
ar in utlåta
anden och
h
åsikter, gran
nskar bedö
ömningspro
ogrammet och kons
sekvensbesskrivningen
n och gerr
åtanden om
o
dessa. Kontakttmyndigheten ordnarr vid beh
hov uppfö
öljning av
v
utlå
milljökonsekve
enserna tillsammans m
med andra myndighetter och den
n projektansvarige.
MK
KB-konsultt är en exttern och ob
beroende grupp
g
av ex
xperter som
m på uppdrag av den
n
pro
ojektansvarrige genom
mför miljöko
onsekvensb
bedömninge
en. Gruppe
en består bland
b
annatt
av experter in
nom marka
användning , naturvete
enskap och teknisk pla
anering. MKB-konsultt
förr detta proje
ekt är FCG Design och
h planering
g Ab.
En uppföljn
ningsgrupp
p tillsatts för att öka
ö
möjlig
gheterna ttill växelve
erkan och
h
dellaktighet i MKB-förfarandet. Till uppfö
öljningsgruppen har representanter förr
intrressentgrupper inbjudits. Uppfö
följningsgru
uppen har sammantrrätt en gå
ång i MKB
B
bes
skrivningen
ns utkastsk
kede (12.6. 2014) , va
arvid gruppens medlem
mmar gavs
s möjlighett
att ge komme
entarer om beskrivnin gens inneh
håll.

Fiigur 2-2. Ak
ktörer som deltar elle
er beaktas i MKB-förfarandet.
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Tabell 2--1. Parter i projektets
s MKB-förfa
arande och inbjudna tiill uppföljningsgruppe
en.
Part

Rep
presentant/instans

Projekttansvarig
Kontakttmyndighet

Vin dIn AB Oy
Närrings-, trafik
k- och miljöcentralen i Sö
ödra
Östterbotten

Konsultt

FCG
G Design och
h planering Ab
A

Inbjudn
na till
uppföljningsgrupp
p

Närrpes Hembyg
gdsförening

Deltog
möte
x
x

i

x

Pje lax Jaktfören
ning
Böl e Jaktförenin
ng
Närrpesnejdens jaktvårdsförening
Myrrkyn kyläyhd
distys
Pje lax marthafö
örening
Väg
glag för Pjela
ax och Böle skogsbilväga
ar

x

Marrkägargrupp
pen

x

Sko
ogsvårdsföre
eningen Öste
erbotten
Östterbottens sv
venska producentförbun
nd
Sve
enska Österb
bottens Pälsd
djursodlarförrening
Östterbottens fö
örbund
Östterbottens museum
m
Musseiverket
Vässtkustens miiljöenhet

x

Närrpes, planläg
ggnings- och
h miljösektio
oner

x

Krisstinestad, planläggnings- och miljössektioner
Teu
uva, planlägg
gnings- och miljösektion
ner
Karrijoki, planläggnings- och
h miljösektio
oner
Kasskö, planlägg
gnings- och miljösektion
ner
Östterbottens na
aturskyddsdistrikt
Forrststyrelsen
Viltt- och fiskeriforskningen
Vässtkustens miiljöenhet
Syd
dbottens nattur och miljö
ö
Fina
avia Oyj
Fing
grid Oyj
Forrtum Oyj
EPV
V Alueverkko
o Oy

2.4 Övriig informa
ation och hörande
h
av
v myndigh
heter, orga
anisatione
er och allm
mänheten..
I förfara
andet vid miljökonsekv
m
vensbedöm
mning kan, förutom ov
van nämnda
a parter, allla de
parter delta, va
ars förhålllanden eller intres
ssen kan påverkas av proje
ektet.
nsbeskrivniingen är framlagda kan
Medan bedömningsprogram met och konsekven
a framförra sina åsikter till ELY-centralen o
om projek
ktet och dess
parterna
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milljökonsekve
enser samtt om huruv ida bedömningsarbete
et är tillräcckligt omfatttande ellerr
inte
e.
I s
samband med
m
miljöko
onsekvensb
bedömninge
en ordnas dessutom informatio
onsmöten
n
förr allmänhe
eten, där allmänhete
en ges info
ormation om projekte
et och plan
nläggnings-och
h MKB-proc
cesserna, samt
s
ges m
möjlighet attt framföra sina åsikte
er om proje
ektet. ELY-cen
ntralen info
ormerar om
m mötena ge
enom kung
görelser i tid
dningarna o
och på web
bbplatsen.
Ko
ontaktmyndigheten kungör de plattser där MKB-pro
rogrammett och beskrivninge
en finns till påse
eende i samband
s
med
m
kung örelserna. Samtidigtt
eddelas om
m platser oc
ch tidpunktter för allm
männa möte
en. ELY-ce
entralen me
eddelar om
m
me
hurr MKB-förrfarandet framskride
er på sin
n webbpla
ats (www..ely-keskus
s.fi). Från
n
webbplatsen kan man dessutom ladda ned
d MKB-förffarandets rapporter och andra
a
kument.
dok
2.5 MKB-förfa
arandet i detta
d
projjekt
I s
samband med
m
att de
en projekta
ansvarige ingått
i
arrendeavtal m
med markä
ägarna harr
pro
ojektansvarrige och markägarna
m
haft ett intensivt sa
amarbete d
där markäg
garna bl.a.
tills
satt en arbetsgrupp och projjektören in
nbjudit till stormöte n för att informera
a
ma
arkägare i området
o
om
m projektet .
Offficiellt börja
ade MKB-fö
örfarandet när den prrojektansva
arige lämna
ade MKB-prrogrammett
till kontaktm
myndigheten (Södra Österbotttens ELY-central) i novemb
ber 2013.
Bed
dömningsprogrammett är en utre
edning av projektområ
p
ådets nuva rande tillstånd och en
n
pla
an över vilk
ka konsekve
enser som u
utreds och på vilket sätt utredni ngarna görrs.

Fig
gur 2-3. Projektets MKB-prog
gram skic
ckades tilll kontaktm
myndighete
en (Södra
a
Östterboddens
s ELY-centr
ral) i novem
mber 2013. Södra Öst
terbottens ELY-centra
al framlade
e
pro
ogrammet till
t offentlig
gt påseende
e 12.11. - 31.12.2013
3
3.

Kungörelsen om bedö
ömningspro
ogrammet och bedö
ömningspro
ogrammet har varitt
mlagd till påseende 1
12.11–31.12.2013 under tjänste
etid på de
en officiella
a
officiellt fram
slagstavlan
n i Närpes
s stad. Ku
ungörelsen och bedö
ömningspro
ogrammet har också
å
ans
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skickats
s till staden
ns huvudbib
bliotek för påseende under sam
mma tid och materiale
et har
publicerrats på Närings-, tra
afik- och miljöcentral
m
en i Södra
a Österbotttens webb
bplats.
Kungöre
elsen har publicerats
p
14.11.201
13 i Pohjalainen och Vasablade
et. Alla som
m kan
påverka
as av projek
ktet har få tt framföra
a åsikter om
m MKB-pro
ogrammet och
o
om hurruvida
det är tiillräckligt omfattande eller inte. Kontaktmy
yndigheten har gett ettt eget utlå
åtande
om MK
KB-program
mmet utiffrån de erhållna anmärknin
ngarna oc
ch utlåtan
ndena.
Kontaktmyndighete
en gav sittt utlåtand
de om MK
KB-program
mmet den 12.3.2014 (Dnr
EPOELY//70/07.04//2013).
Det förs
sta mötet för allmän
nheten som
m ordnades
s i MKB-pro
ogramsked
det hölls de
en 13
novemb
ber 2013 i Pjelax sko
ola i Närpe
es. Mötet ordnades ssom ett in
nformations
s- och
diskussionsmöte om proje
ektets bed
dömningsprrogram. S
Sammanlagt deltog cirka
nare i evenemanget.
60 invån
Mötet fö
ör uppföljningsgruppe n hölls i MK
KB-beskrivn
ningsskede
et den 12.6 2014 på Närpes
N
stadshus. På mö
ötet disku
uterades resultaten
r
ktets tekn
niska planering,
av projek
ersökningarrna och
genomförrandet av
v och in
nnehållet i MKB- och
fältunde
planlägg
gningsförfarandena.
ett möte för
Under miljökonsek
m
kvensbeskrrivningens påseendetid ordnas e
f
allmänh
heten,
där ma
an bland annat pre
esenterar resultaten av bedö mningsarbe
etet, proje
ektets
planerin
ngsläge och var man b
befinner sig
g i planläggningsproce
essen.
Under utrednings
sskedet h
har den projektans
svarige occh MKB-k
konsulten mött
heter och intresseorga
elge och få informatio
on om proje
ektets
myndigh
anisationerr för att de
genomfö
örbarhet. För
F att säke
erställa kvaliteten på miljökonsek
m
kvensbedöm
mningen gjjordes
bedömn
ningsarbetet dessutom
m i betydande grad i sa
amråd med
d kontaktmyndigheten
n.
2.6 Sam
mordning av
a MKB-för
rfarandet med andr
ra juridiska processe
er
Eftersom
m andra juridiska processer genomförrs samtidiigt med MKB-förfarrandet
kombine
eras de i mån av
v möjlighe
et. Parallellt med M
MKB-proces
ssen geno
omförs
planlägg
gningen av vindkraftso
området oc
ch byggnad
dstillstånd a
ansöks för den externa 110
kV krafttledningen i enlighett med Energimarknad
dsverket (E
EMV) i en så kallad EMVprocess.
esserna så
å att det fa
aktaunderla
ag om pro
ojektet och
h dess
I praktiken samorrdnas proce
örutsätts fö
ör de övrig
ga juridiska processe
erna i huvudsak utarrbetas
omgivning som fö
amen för MKB-förfara
M
andet. För att man ska kunna utnyttja det material som
inom ra
produce
eras i förfarandet kräv
vs ett nära samarbete
s
mellan arb
betsgrupperrna.
Processe
erna genom
mförs etap
ppvis så attt planläggn
ningens ce ntrala plan
neringsdoku
ument
läggs frram till på
åseende k
kort efter varje påse
eende av MKB-dokum
ment och EMVprocesse
ens miljödo
okument sa
amtidigt som MKB-dok
kumenten.
De info
ormationsmöten som arrangera
as inom ra
amen av projektet kommer att
a
ge
möjlighe
et för delta
agarna att få informa
ation från alla
a
de jurid
esser som står i
diska proce
anknytn
ning till projjektet.
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Fig
gur 2-4. MK
KB-förfarand
dets, delge
eneralplane
eringens och EMV bygg
gtillståndsp
processens
s
ske
eden. MKB=
= miljökons
sekvensbed
dömning, PDB=
P
plan för
f deltagan
nde och bedömning,
EMV= Energim
marknadsve
erket.

2.7 Tidsplan för bedöm
mningsförffarandet o
och projek
ktet
p
a tidsplane
en för pro
ojektet ge
enomförs M
MKB-förfarandet och
h
Enlligt den preliminära
pla
anläggninge
en av proje
ektområdett huvudsak
kligen unde
er 2014. D
Därefter pre
eciseras de
e
beffintliga tek
kniska pla
anerna un der en separat
s
preciserande byggnadsplanering.
Sam
mtidigt ans
söks om nödvändiga
n
tillstånd för
f
anläggn
ningen av vindkraftsp
parken och
h
enlligt uppskattning slutfförs tillstån dsförfarand
dena i börja
an av 2015
5.
Om
m
tillstånden
för
beviljas
kommerr
vindkrafttsparken
enligt
tiidsplanen,
inv
vesteringsbe
eslutet att fattas un der 2015. I så fall kan anlägg
gningsfasen möjligen
n
börrja redan 2015 och slu
utföras före
e utgången av 2017.
Tab
bell 2-2. De
en preliminära tidspla nen för pro
ojektet enligt olika arb
betsfaser.
Arrbetsfas

Påbörjas
s

Avslu
utas

Fö
örberedande planering

2012

2013

MK
KB-förfarand
de

2013

2014

Pla
anläggning

2014

2015

Pre
eciserande byggnadspla
b
nering

2014

2015

Tillståndsansökningar

2015

2015

An
nläggning

2016

2017

Vin
ndkraftspark
ken i drift

2017

~203
35
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3

PROJE
EKTETS SY
YFTE OCH MÅL
Syftet med
m
vindkrraftsparken är att pro
oducera el med vindk
kraft till dett riksomfatttande
elnätet. Vindkrafts
sprojektet är en del av de klimatpolitis
k
ska mål som Finland
d har
förbundit sig till ge
enom intern
nationella avtal
a
och so
om medlem
m av EU. Må
ålet med arbetsmat- och energistrate
e
egi är attt höja vindkraftens totala
och närringsministeriets klim
kapacite
et i Finland
d till 2 500
0 MW sena
ast år 202
20. De inte
ernationella
a och nationella
klimat- och enerrgistrategie
erna och målen som anknyte
er till vin
ndkraftsprojektet
eras nedan.
presente
Tabell 3-1.
3
Intern
nationella och nationella klimat- och e nergipolitis
ska strateg
gier i
anknytn
ning till projektet.

4

Strateg
gi / Plan

Mål

FN:s Klimatavtal (1
1992)

Stabilisera
a halterna vä
äxthusgaserr i atmosfäre
en
som förhin
ndrar farlig m
mänsklig påverkan på
klimatsysttemet.

Kyotoprrotokollet (1
1997)

Begränsa industriländ
dernas växthusgasutsläpp.

EU:s klimat- och en
nergipaket (2
2008)

Minska vä
äxthusgasutssläppen med
d 20% före år
å
2020 (jäm
mförelseår 19
990).

Finlands nationella plan (2001))

Mångsidigare energian
nskaffning, främja
f
användnin
ngen av förn
nybar energi.

Reviderring av Finlands nationellla plan
(2005)

Utnyttja vindkraft,
v
vatttenkraft och
h biobränsle
en för
att minska
a växthusga sutsläppen.

Finlands klimat- och energistra tegi (2008)

Innehållerr klimat- och
h energipolitiska åtgärde
er
fram till 2020 och ett perspektiv fram
f
till 2050.

VALD TEKNIK FÖR
F
VINDK
KRAFTSPA
ARKEN

4.1 Vind
dförhållanden
v vindkrafftverkstyp och planering av te
eknisk layo
out är starkt relaterat till
Valet av
områdetts vindförh
hållanden. Enligt Finlands vind
datlas (ww
ww.vindatlas
s.fi) är vindens
årsmede
elhastighet på vindpa rksområdet 6,8 meter per sekun
nd på 100 meters höjjd och
7,6 metter per sekund på 150
0 meters höjd.
h
Enligt vindrosen dominerarr sydvästlig
ga och
sydliga vindar på området.
o
F
För att säke
erställa att vindförhål landena ärr tillräckliga
a med
å vindkrafts
sproduktion
nen påbörja
ades vindm
mätningar p
på området under 2012.
tanke på

Figur 4--1. Vindros
sen beskriv
ver den pr
rocentuella
a andelen a
av olika vindriktning
gar av
vinden på
p 100 metters höjd i p
projektomr
rådet (Finla
ands vindattlas 2012).
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Pro
ojektansvarrige inledd
de vindmä
ätningar i projektom
mrådet i n
november 2012 och
h
mä
ätresultaten
n stöder Fin
nlands vind atlas 2012 fördelning av vindrossen (Figur 4-2).
4

Fig
gur 4-2. Pje
elax mätmast 120 m o
och vindförd
delningen under
u
år 20
013.

4.2 Vindkrafttverkens dimension
d
er
Ettt vindkraftv
verk bestårr grovt av fyra delarr; fundame
ent, torn, m
maskinhus och rotor.
Fun
ndamentet håller vind
dkraftverke
et på plats och finns till
t största delen unde
er marken.
Torrnet ger höjden
h
på verket. Lä
ängst upp på tornett sitter ma
askinhuset. Det är i
ma
askinhuset som elen genereras.
g
Framför maskinhuse
m
et sitter rottorn som består
b
av 3
bla
ad. Mitten på
p rotorn ka
allas nav elller hub.
Nav
vhöjden stträcker sig från mar ken upp till naven medan
m
tota
alhöjden rä
äknas från
n
ma
arken upp till
t översta punkten p
på bladet nä
är det peka
ar rätt upp
p. Rotordiam
metern gerr
sto
orleken på svepytan. Svepytan ä
är den area i luften som
s
bladen
n går geno
om och därr
verrket fångarr upp vindens kraft.
På basen av
v den pre
eliminära vindanalys
sen är en
nhetseffekte
en för de
en typ av
v
vin
ndkraftverk som lämpar sig för o
området cirrka 3,5 MW
W med ett ccirka 140 meter
m
högtt
torrn, ett maskinhus
m
och en trebladig rotor. Rotorbladen
R
n är tillv
verkade i
kom
mpositmate
erial. Rotorrbladets län
ngd är cirka
a 65 meter och rotorb ladens diam
meter cirka
a
130
0 meter. Vindkraftve
V
rkets högssta höjd ärr cirka 200 meter. Krraftverkstyperna som
m
bed
döms i dettta MKB-förfarande ha
ar ett käll-ljjud på ca 104,5
1
dB(A
A) och ca 107,5 dB(A))
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vid vind
dhastigheten 8 m/s. F
För visualiseringarna har
h kraftve
erket Vestas V126-3.3
3 med
navhöjd
den 137 me
eter i vind k
klass IEC III valts.

Figur 4--3. Princips
skiss av de
et vindkrafttverk som använts
a
vid
d MKB-förffarandet. Höjden
H
på vindk
kraftverketts cylindris
ska hybridto
orn är cirka 140 mete
er och roto
orbladet ärr cirka
65 mete
er. Vindkrafftverkets m
maximala hö
öjd är såled
des cirka 20
00 meter.

Den valda vindkraftverkstype
ens maskin
nhus, cirka 100 ton occh 3,5-4 x 12 meter stort,
s på tornett. I maskin huset finns
s traditione
ellt växellåd
da, generator samt reglerplaceras
och styrrsystem. Vä
äxellådan o
omformar ro
otorns varv
vtal (5−15 varv per minut)
m
till en
n nivå
som är lämplig för
f
generattorn. Alterrnativt kan
n varvtalen
n regleras med så kallad
direktdrriven teknik
k. Särskilda
a motorer vrider
v
mask
kinhuset m
mot vinden med hjälp av en
vindriktn
ningsgivare
e och en sstyranordniing. Maskin
nhusets sto
verkas
omme och hölje tillv
vanligen
n av stål eller glasfibe r (Vindkrafftföreningen
n 2012).
I mask
kinhuset finns typisk
kt 300−1 500 liter olja och 100–600 liiter kylarv
vätska
beroend
de av tillverrkare. Kyla rvätskan består av va
atten och g
glykol. Dess
sutom anvä
änds i
viss mån smörjfettt i lager occh andra gllidytor, men mängden
n är mycke
et liten. Förutom
a kemikalie r i kraftverket.
olja, kylarvätska och smörjfettt används inga andra
b
i sek
ktioner av kompositma
k
aterial. Torn
nets nedersta del kan
n även
Kraftverrkets torn byggs
byggas med prefab
bricerade b
betongsektio
oner. Torne
et bultas fa
ast i fundam
mentet.
4.3 Vind
dkraftverk
kets fundament
Valet av
v fundamen
nttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån ma
arkunderlag
get på
varje enskild
e
pla
ats. På b asen av utgångsup
ppgifterna är den lämpligaste
e och
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kos
stnadseffek
ktivaste me
etoden för fundamenttbygge stålbetongfund
dament so
om vilar på
å
ma
arken (Figu
ur 4-4). Andra möjliga
a alternativ
v är stålbettongfundam
ment med massabyte
e
elle
er fundame
ent förankra
at i berg.
I d
detta skede
e har jordm
månen bedö
ömts på ba
asen av ka
artstudier. I projektetts fortsatta
a
pla
aneringsske
ede genom
mförs geolo
ogiska und
dersökningar i fält. Först därefter kan
n
fun
ndamenten detaljplane
eras. I dettta skede prresenteras mängden b
betong, gru
us, stål och
h
jordmassor so
om behövs för fundam
menten utgående från stålbetong
gfundament som vilarr
på marken.

Jordma
assa

Beton
ng

Fig
gur 4-4. Stå
ålbetongfun
ndament so
om vilar på marken.

Förr den valda
a kraftverk
kstypen är diametern på ett stålbetongfun
ndament so
om vilar på
å
ma
arken är cirka 25 meter
m
och h
höjden cirk
ka 1,5–3 meter. I b
byggnadske
edet grävs
s
fun
ndamentpla
atsen upp och
o
därefte
er gjuts sttålbetongfundamentett ovanpå ett skikt av
v
gru
us eller kros
ss. Efter gjutningen tä
äcks fundam
mentet med jordmate
erial.
4.4 Interna v
vägar och uppställniingsytor
Förr anläggnin
ngen av vin
ndkraftverke
en behövs ett internt vägnät so m kan anv
vändas årett
run
nt. I mån av
a möjlighe
et utnyttja r man det befintliga nätverket av skogsbiilvägar och
h
förrstärker dem
m efter beh
hov. För attt klara spe
ecialtranspo
orterna ska ll vägytan vara minstt
5 meter bre
ed. Beroen
nde på terrrängen anlä
äggs därtilll dikerenarr om upp till
t 2 meterr
5,5
(Fig
gur 4-5). Uppskattni
U
ngsvis beh
hövs cirka 4 800 m3 grus per kilometer ny väg då
å
väg
gens slitlag
ger är 20 cm och b ärlagret 40
0 cm tjock
kt. Motsvarrande män
ngd för attt
istå
åndsätta be
efintliga sko
ogsbilvägarr är cirka 2 800 m3 pe
er kilomete
er väg.
Län
ngs vägarn
na transporrteras bygg
gmaterial och
o
materie
el som beh
hövs för res
sningen av
v
vin
ndkraftverke
en.
Efterr
anläggn
ningen
används
vägnätet
v
för
serv
viceoch
h
öve
ervakningså
åtgärder vid vindkrafttverken.
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jordkab
bel

Figur 4--5. Exempe
el på bygg
g- och serv
viceväg för vindkrafts
sparken. Vägarna
V
anv
vänds
bland annat
a
för transport
t
a
av betong och grus samt krafftverkens komponenter. I
driftskedet använd
ds vägarna bl.a. för år
rlig service. Diket för jjordkabeln finns på vä
ägens
vänstra sida (foto: Hans Vadb
bäck/FCG)..

Vid dim
mensionerin
ngen av v
vägarna och
o
ansluttningar bö
ör dessuto
om beaktas att
vindkrafftverkens rotorblad le
evereras till platsen med specialttransporterr som är öv
ver 60
meter lå
ånga. Därfö
ör krävs m er utrymme än normalt för ansllutningar och
o
kurvor (Figur
4-6). Vä
ägarnas ma
aximala lut ning får va
ara tio procent och miinsta krökn
ningsradie 50–60
5
meter.

Figur 4-6.
4
Två exempel
e
p
på möjliga
a kurvor för plane
erat intern
nt vägnät i en
vindkrafftspark och
h specialtra
ansportford
don med rotorns ving
gar. De str
reckade lin
njerna
indikera
ar hinderfritt område, där sten oc
ch träd måste röjas.
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Vid
d varje viindkraftverrks fundam
ment bygg
gs en upp
pställningsy
yta för re
esande av
v
vin
ndkraftverke
et. På denna yta ställls lyftkrane
en upp och
h vindkraftv
verkets komponenterr
lag
gras inför resningen. Beaktand e den valda typen av vindkra
aftverk är det plana
a
hårrdgjorda krranområdett cirka 40 X 60 mete
er, dimensionerat för en mobil lyftkran på
å
500
0 ton. Därttill sträckerr sig uppsttällningsyta
an för kranen cirka 2 0 x 150 meter
m
längs
s
me
ed ankomsttvägen (Fig
gur 4-7). I anläggning
gsskedet rö
öjs därmed trädbestån
ndet på ettt
cirk
ka ett hek
ktar stort område
o
förr att man ska kunna
a bygga fu
undamentet och resa
a
vin
ndkraftverke
et. Det röjda up
ppställnings
sområdets storlek beror på
å val av
v
vin
ndkraftsleve
erantör. Un
nder byggn adsskedet krävs därtill ett cirka
a 30 x 60 meter
m
stortt
pla
ant gruslagtt kontorsom
mråde för b
byggnadsba
aracker och upplagring
g av arbets
sredskap.

Fig
gur 4-7. Exe
empel på pllanerad upp
pställnings
syta för resning av ettt vindkraftv
verk.

4.5 Elöverförring inom vindkrafts
v
sparken
Vin
ndkraftverk
kens genera
atorspännin
ng är en kiilovolt (kV)
) eller mind
dre. Spänn
ningen höjs
s
me
ed en trans
sformator inuti eller iintill kraftv
verket till en
e medelsp
pänningsniv
vå på cirka
a
20–
–45 kV, som används
s i elöverfö ringsnätet inom parke
en. Vindkra
aftselen överförs med
d
jordkabel tilll en elsta
ation som skall by
yggas inom
m vindparrksområdet. El- och
h
nom parke
en grävs ne
er i ett ka
abeldike so
om normaltt är 0,5–1
1
dattaöverföringskablar in
me
eter djupt. Kabeldike
et är cirka
a en meter brett. Kabeldikena placeras i mån av
v
mö
öjlighet i an
nslutning till servicevä
ägarna. Dä
är kablarna placeras p
på ett anna
at ställe än
n
län
ngs vägen, behövs en
n cirka fyra
a meter brred och trä
ädfri terrän
ngkorridor där kabeln
n
dra
as.
Jorrdkablarna
mellan
n
vindk raftverken
koppla
as
samm
mindre
e
man
i
förredelningsskåp/station
ner inom p
parkområde
et, vilka krräver liten yta cirka 3–10 m².
ck vare ko
opplingsmöjjligheterna kan man skapa alternativa elö
överföringslinjer inom
m
Tac
parrken, till ex
xempel i anslutning til l service eller vid fel.
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Figur 4-8.
4
Exem
mpel på v
vindkraftsv
verkets tr
ransformato
or
kraftsve
erket och jo
ordkabelförrdelningssk
kåp till höge
er.

placera
at

direkt

intill

Jordkablarna inom
m vindkrafttsparken ko
opplas till en 110 kV
V elstation
n som bygg
gs på
ksområdet.. I elstation
nen finns övervakning
ö
gsapparatu
ur och utrustning för skydd
vindpark
av kabla
ar samt en
n transform
mator som används för
f
att höjja medelsp
pänningen till
t en
spänning på 110
0 kV. En höjning av spänniingen min
nskar överrföringsförlu
usten.
nens mest synliga kom
mponenter är ett 110 kV ställverrk, en trans
sformator och
o
en
Elstation
skyddsb
byggnad. En
E del av utrustningen som behövs för att skydda och öve
ervaka
elnätet skyddas från
f
väder och vind inuti byggnaden. E lstationen inhägnas enligt
hetsbestäm
mmelserna, vilket förhindrar att obehöriga
o
k
kan komma
a in på området.
elsäkerh
Övervak
kningen av elstatione n sker cen
ntraliserat från
f
kontro
ollrummet. Därför kan
n man
också
placera
smast
vid
d
station
nen
för
att
tillgodose
en
data överförings
erföringsbeh
hoven. D
Dataöverföringen kan också
ed en optisk
o
dataöve
ske me
fiberans
slutning.
110 kV elstation kräver en
n markyta på cirka 0,5 hektarr (cirka 5 000 m2) mark.
Statione
en består av
a en eller två transfformatorer, ställverk, en ändsto
olpe som behövs
för anslutning av en 110 kV
V ledning och en bygg
gnad som skydd för den nödvä
ändiga
gnadens ytta är cirka
a 30–70 kvadratmete
k
er. Vid sta
ationen pla
aceras
apparaturen. Bygg
ellt också en
n cirka 20–
–30 meter hög
h
mast fö
ör datakom
mmunikation
n.
eventue
4.6 Elöv
verföring utanför
u
vin
ndkraftspa
arken
Det fin
nns två alternativ för att ansluta vindkraftpa
v
arken till det nationella
elöverfö
öringsnätet.. Alternativ
v 1 är att ansluta
a
parrken till Pje
elax elstatiion nordväst om
projekto
området oc
ch alternati v 2 är att ansluta parken till KD
D-elstationen i Kristin
nestad
sydväst om projek
ktområdet. Båda alterrnativen sk
kulle förverrkligas med
d jordkabel, vars
längd uttanför projektområde t i alternattiv 1 skulle vara ca 3,,2 km och i alternativ
v 2 ca

FCG Design o
och planering Ab
Företagargattan 13, PB 186
6, 65101 Vasa
a
Tel. 010 4090, fax 010 40
09 6999, www.fcg.fi

FO-n
nummer 2474
4031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA
A OY

PJELAX VINDKRAFT
TSPARK
MILJÖK
KONSEKVENS
SBESKRIVNI NG

16 (232)

27.6.2
2014

7,5
5 km. By
yggnadslov
v för
(En
nergimarkn
nadsverket)).

110
0

kV

kabeln

utreds

i

en

skild

EM
MV-process
s

4.7 Anläggnin
ng av vind
dkraftspar
rken
Vin
ndkraftverk
kens delar, maskinhusset, rotorbla
aden och to
ornet trans porteras i 7−10
7
delarr
som
m specialtrransporter på landsv
vägarna. För anläggn
ningen av ett enskiltt kraftverk
k
krä
ävs 12–14 specialtrans
s
sporter.
Kab
beldragning
garna inom
m område
et görs fö
öre resnin
ngen av v
vindkraftve
erken. Närr
vin
ndkraftverke
en har förbundits m
med jordka
ablar kan fundamentten täckas över och
h
res
sningen inle
edas.

Fig
gur 4-9. Ins
stallation av
v jordkabla
arna sker normalt intilll servicevä
ägarna.

Den egentliga resninge
en börjar när funda
amenten är färdiga. Montering
gen av ettt
aftverk tar cirka 3−4 dagar. Om
m transform
matorn ska placeras i den nedre delen av
v
kra
torrnet, lyfts den
d
på plats på torne
ets fundam
ment. Däreffter monterras tornet genom attt
lyftta upp en del
d i sänder. Sedan ly
yfts maskin
nhuset och sist rotorn
n. För detta
a används i
allm
mänhet den
n huvudsak
kliga lyftkra
anen och en
e hjälplyftkran. Hjälp
plyftkranen är avsedd
d
förr att säkrra att den
n del som
m lyfts får rätt rörrelsebana under lyfttet. Svåra
a
väd
derleksförhållanden ka
an avbryta lyftarbeten
na, och exe
empelvis ly
yftet av roto
orn hindras
s
om
m vindhastig
gheten är mer
m än åtta
a meter pe
er sekund. Beroende p
på årstiden kan svåra
a
väd
derleksförhållanden fö
ördröja ressningen me
ed cirka 10
0–50 proce
ent jämförtt med den
n
opttimala resn
ningstiden. Vid en fö
örflyttning från ett ställe
s
till ettt annat kan
k
det blii
nöd
dvändigt attt demontera materiellen för resn
ningen. Dettta tar vanliigtvis en da
ag.
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Figur 4--10. Monter
rings- och l yftområde för ett vind
dkraftverk.. Foto: Hans
s Vadbäck /FCG

Lyftkr
ranens
monteringsområde
e

Figur 4--11. Den hu
uvudsakliga
a lyftkranen
ns monterin
ngsområde
e intill serviicevägen.

4.8 Driftt och unde
erhåll
När vind
dkraftspark
ken är i drifft görs serv
vicebesök till
t varje krraftverk 1–2
2 gånger per
p år.
Dessuto
om kan man
n anta att d
det behövs 1–2 oföruttsedda serv
vicebesök per
p kraftverk per
år. Det är alltså nö
ödvändigt a
nomsnitt tre
e gånger per
p år.
att besöka varje kraftverk i gen
besöken gö
örs i regel med skåp
pbil. Servic
cevinschen,, som hör till kraftve
erkets
Serviceb
standard
dutrustning
g, användss för att lyfta tyn
ngre tillbeh
hör och komponentter. I
specialfa
all, när tyngre kompo
onenterna går
g sönder kan också en mobil ly
yftkran beh
hövas,
eventue
ellt till och med
m
en ban
nddriven lyfftkran.
Oljeflöde
et och -trycket samt mängden kylarvätska
k
a i maskinh
huset överv
vakas geno
om ett
automattionssystem
m. Om olje
etrycket sjunker ellerr oljeflödett är under minimivärrdena,
försätts kraftverket i larmtillsstånd och sttänger av sig
s omedelb
bart. På dettta sätt kan
n man
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kon
ntrollera fö
öljderna av ett eventu
uellt oljeläc
ckage. I larrmtillstånd använder kraftverkett
en bromsmek
kanism förr att stäng
ga av rotorn inklusiv
ve vridmek
kanismerna samt alla
a
mo
otorer och pumpar
p
i maskinhuset
m
t.
Oljan i maskiinhuset kontrolleras å
årligen och
h byts cirka
a en gång vart femte
e år. Oljan
n
g tankbil längs vindkraftspa
arkens serrvicevägar.
transporteras med en lämplig
a vara helt kompatib
bel med krraftverkens
s
Utrrustningen som används vid oljjebytet ska
kon
nstruktione
er. Om ettt läckage a
av olja eller kylarvättska sker under bytet, samlas
s
vättskan in med
m
hjälp av uppsa
amlingstråg
g, så att vätskan in
nte kan rinna ut urr
ma
askinhuset. För eventtuella avvik
kande situa
ationer finn
ns dessuto m andra verktyg,
v
tilll
exe
empel oljeb
bindemedel och trasorr.
Oljebytet utfö
örs av en entreprenör
e
r som krafttverksleverantören vä
äljer och so
om har den
n
bildning som
m krävs fö
ör arbetet. Entreprenören ska uppfylla
u
kra
aftverkslev
verantörens
s
utb
kra
av på säke
erhet och miljö
m
(HSE
E) och inne
eha ett särskilt tillstå
ånd för ha
antering av
v
farliga ämne
en. Kraftve
erksleveran
ntörens re
epresentantt kommerr att övervaka alla
a
betsskeden vid krafttverket. Fö
ör servicen görs en
n särskild beredskapsplan förr
arb
avv
vikande situationer. Alla sked
den inom servicearb
betet rappo
eparat och
h
orteras se
ana
alyseras.
Alla
a data som
m mäts upp
p i maskinh
huset sänd
ds till vindk
kraftsparke ns kontrollcentral via
a
ett övervaknin
ngssystem (s.k. SCAD
DA) som ins
stallerats i kraftverkett. Alla mätn
ningar som
m
görrs i kraftverket följs upp genom fjärröverva
akning i rea
altid. På så sätt säkers
ställer man
n
att eventuella
a läckage upptäcks i ett så tidigt skede som möj ligt. Vindkraftverkets
s
ma
askinhus är dessutom
m indelat i flera avd
delningar med
m
tanke
e på läckage, så attt
eve
entuella vä
ätskeläckage inte kan
n spridas i hela mask
kinhuset. H
Hela maskin
nhuset harr
des
signats så att det är tätt, dvss. så att all
a olja i maskinhuse
m
et ska stan
nna kvar i
ma
askinhuset vid
v ett eventuellt läck
kage.
4.9 Säkerhet
Vin
ndkraftsparken komm
mer inte a
att omgärd
das med ett stakett med undantag av
v
elstationen so
om uppförrs på områ
ådet. På grund
g
av säkerhetssk
s
käl komme
er man attt
gränsa möjligheten
m
att visttas på området under by
yggnadsske
edet. Närr
beg
vin
ndkraftspark
ken är i drrift är vägn
nätet fritt att
a använda
a för de so
om har del i vägarna.
Lik
kaså är det fritt att rörra sig i projjektområde
et när kraftv
verken är i drift.
Under senastte åren har myndighe
eter gett rekommend
r
dationer fö
ör säkerhettsavstånd i
ndkraftsprojjekt. I avse
eende på m
möjliga iska
ast och fallande delarr från vindk
kraftverken
n
vin
harr miljömin
nisteriet (2
2013) ang
givit ett säkerhetsav
s
vstånd som
m motsvarar 1,5 x
kra
aftverkets maximala
a höjd ( Miljöministeriet 2012). Mode
elleringar utfört av
v
Tra
ansportministeriet (20
011) har v
visat att ka
astlängden av is kan
n maximaltt vara 300
0
me
eter från krraftverk med en höjd
d på 200 meter.
m
Enligt Transpo
ortministeriets (2011))
berräkningar är
ä sannolik
kheten för att träffas
s av ett fallande issty
ycke dock en på 1,3
3
milljoner år fö
ör en perso
on som årlig
gen under vintern befinner sig e
en timme på
p cirka 10
0
me
eters avstån
nd från ett kraftverk ssom är i driift (Göranss
son 2012).
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Figur 4-12. Exempel på säkerhetsföreskrifter under byggnadsskedet.

Figur 4-13. Typiska säkerhetsföreskrifter intill vindkraftsverken

Skyddsavståndet mellan kraftverk och landsvägar är maximalt 300 meter, minst dock
kraftverkets maximala höjd sammanräknat med landsvägens skyddsavstånd, vilket är
20-30 meter. För järnvägar är skyddsavståndet för övrigt den samma, men järnvägens
skyddsavstånd är lite längre, 30-50 meter (Trafikverket 2012, Hytönen m.fl. 2012). Till
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farleder är det
d
rekomm
menderade
e skyddsav
vståndet 1-5 nautisk
ka mil, beroende på
å
012).
farledens storrlek (Hytönen m.fl. 20
mnätet är rekommen
ndationen att avståndet från n
närmsta krraftverk tilll
Gällande stam
amnätets le
edningsomrrådes yttre gräns skall vara min
nst 1,5 x k
kraftverkets
s maximala
a
sta
höjjd (Miljömin
nisteriet 20
012).
4.10
0 Radar- o
och kommu
unikations
steknologii
Vin
ndkraftverk
k kan inverrka på rad
dio- och radarverksam
mhet. För v
väderradarr har följts
s
me
eteorologisk
ka instituttets rekom
mmendation om att inverkan
n bör uttredas om
m
kra
aftverken liigger inom 20 kilome
eter från vä
äderradarn (Arbets- o
och närings
sministerett
2013). Gällan
nde annan inverkan p
på civil och
h militär radarövervak
kning tilläm
mpas Trafis
s
slut och försvarsm
maktens u
utlåtande. Gällande säkerhettsastånd till
t
annan
n
bes
rad
diokommun
nikation harr tillämpatss kommuniikationsverkets rekom
mmendation
n. Gällande
e
avs
stånd till an
nordningar för explosi va varor oc
ch fyrverke
eripjäser, trransportförpackningarr
och
h -tankar för
f
farliga ämnen,
ä
flyttgas- och naturgasan
n
läggningarr, fabriker och
o
upplag
g
förr explosiva
a varor samt kraftv
verk och produktion
nsanläggnin
ngar som använderr
tryckutsatta system
s
tillä
ämpats TU
UKES utlåta
ande 4784/
/36/2013 o
om riskevaluering förr
5
meter.
objjekt inom 500
5

BERÄKNIN
B
NGSGRUND
DER FÖR MILJÖBELA
M
ASTNING

5.1 Buller
udtrycksnivå
åerna från
n vindkrafftverken har
h
modellerats me
ed kalkylprrogrammett
Lju
Win
ndPRO 2.8
8 enligt standarden
n ISO 96
613-2. I modellerin gen användes som
m
kra
aftverkets utgångsbulllernivå en ligt kraftve
erkleveranttörerna up pgifter, som vindens
s
has
stighet 8 meter
m
per sekund,
s
so m lufttemp
peratur 15 °C, som lu
01,325 kPa
a
ufttryck 10
och
h som luftens
l
re
elativa fu ktighet 70
7 %. I modellerin
ngen gjorrdes inga
a
am
mplitudmodu
ulationer oc
ch käll-ljud et antogs sprida
s
sig i alla riktnin
ngar.
Bullerberäknin
ngarna gjordes med b
beaktande av
a vindkrafftverkens to
otala antal,, placering,,
vhöjd och rotordiam
meter i de olika vind
dparksalterrnativen. I modellen användes
s
nav
gru
undkartans höjdkurvo
or som bas för den diigitala höjd
dmodellen m
med en res
solution på
å
0,1
1 meter. Beräkningen
B
n gjordes för höjden
n 4 meter från mark
kytan. Som
m markens
s
hårrdhet anvä
ändes värd
det 0,4 (på
å skalan 0–1;
0
hård–
–mjuk). Va
alet av parrametrarna
a
gru
undar sig på Miljöministeriets dirrektiv (2/20
014).
Vin
ndkraftverk
kens lågfrek
kventa bulller (20-200
0 Hz) beräknads utgå
ående från
n det valda
a
vin
ndkraftverke
ets käll-ljud
ds angivna oktavband
d omvandla
at till tredje
edelsoktavb
band (Figurr
5-1
1 och Figu
ur 5-2). Dä
ärefter mo dellerades den lågfre
ekventa lju
udspridning
gen till dett
bos
stadshus där ISO 961
13-2 mode llen påvisa
ade den högsta bullerrnivån. Omvandlingen
n
och
h modelleringen gjordes med ettt Excel base
erat progra
am utveckla
ad av FCG Design och
h
pla
anering Ab, Ing. Mauno Aho.
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Figur 5--1. Oktavda
ata som an
nvändes vid beräknin
ng av lågfre
rekvent bulller (20-20
00 Hz)
enligt prrojektalternativ 1.

Figur 5--2. Oktavda
ata som an
nvändes vid beräknin
ng av lågfre
rekvent bulller (20-20
00 Hz)
enligt prrojektalternativ 2.

Bullerbe
eräkningarn
na gjordes med beakttande av vindkraftverk
kens totala antal, plac
cering
och nav
vhöjd i de olika
o
vindp
parksalterna
ativen. Berräkningen g
gjordes till yttervägge
en för
det närm
msta bostadshuset i a
anslutning till
t projekte
et, där det lågfrekventa bullret antogs
a
avta me
ed det geo
ometriska avståndet och marky
ytans besk
kaffenhet för landbas
serade
vindkrafftparker. På
P
basen av dessa
a bullerniv
våer utom
mhus beräk
knades dä
ärefter
tredjede
elsoktavban
ndens bulle
ernivåer inomhus. Bo
ostadens lj udisolering
g beräknades på
basen av den dans
ska förordn
ningen Beke
endtgørelse
e om støj frra vindmøller BEK nr 1284,
des de mod
dellerade lå
ågfrekventa
a ljudnivåerna till de nivåer
n
15.12.2011. Däreffter jämförd
givits i Soc
cial- och hä
älsovårdsm
ministeriets anvisninga
ar om boen
ndehälsa (S
Socialsom ang
och häls
sovårdsministeriet 200
03). Valet av
a paramettrarna och jjämförelsev
värdena grrundar
sig på Miljöministe
M
riets direkttiv (2/2014
4).
5.2 Skug
ggning
en gjordess med Shadow-modu
ulen i pro
ogrammet WindPro 2.8.
2
I
Skuggniingsmodelle
modellerna beräknades sskuggbildnin
ngens ko
onsekvenso
område oc
ch hur länge
arar. Beräk
kningsmode
ellerna beak
ktade skugg
gbildningen
n i situation
ner då
skuggbildningen va
gger mer än tre grade
er över horrisonten och
h rotorblad
det täcker minst
m
20 prrocent
solen lig
av solen
n. Vid berä
äkning av modellerna
a beaktades höjdförhå
ållandena i terrängen
n med
och utan
n skogens täckning
t
på
å området.
Skuggbe
eräkningarn
na gjordes med beakttande av prrojektets te
ekniska ege
enskaper, såsom
s
vindkrafftverkens totala antal , placering, navhöjd, rotordiame
eter och drriftstid i de
e olika
vindpark
ksalternativ
ven. Vindkrraftverkens
s årliga driffttid beräkn
nades utifrå
ån resultatten av
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de vindmätn
ningar so
om utförd es på projektområ
p
ådet. Som
m utgångsdata förr
solskensmäng
gderna anv
vändes de månatliga solskensm
mängder so
om mätts i samband
d
ed långtids--uppföljning
gen vid väd
derstationen i Umeå i Sverige.
me
5.3 Synlighett och fotom
montage
Vin
ndkraftverk
kens synlig
ghetet mo
odellerades med den så kalllade ZVI-m
modulen i
pro
ogrammet WindPro 2.8.
2
Berä
äkningarna
a gjordes med beak
ktande av projektets
s
tek
kniska egenskaper, såsom
s
vind
dkraftverke
ens totala antal, pla
acering, na
avhöjd och
h
rottordiameterr i de olika vindparkssalternativen. I modellen beakta
as förutom markytans
s
höjjd på basen av lantm
mäteriets ka
artdatabas (MML 2013
3) även om
mrådets sko
ogsbestånd
d
på basen av Corine datta (Oiva 20
013). I modellen anto
ogs Corine dataklasse
er 311-313
3
(sk
kog) vara 15-20 meter hög och v
visuellt ogenomtränglig.
Fottomontage gjordes lik
kaså i Wind
dPro 2.8 me
ed Photomo
ontage mod
dulen, där platsen förr
fotograferinge
en bestämd
des med G
GPS vid fottotidpunkte
en och så väl fotopla
atsens som
m
unkter (X,,Y,Z; 2-5 st) interpolerades från lan
ntmäteriets
s
fotografiets referenspu
(
2013)). Modellre sultaten ha
ar åskådligg
gjorts med hjälp av kartor,
k
som
m
karrtdatabas (MML
visar
summ
man
av
kens
syn
nlighet
(0/1)
enlligt
navh
höjd
och
h
kraftverk
noramafoto
omontage. Panoramab
bilderna har gjorts i Ph
hotoshop E
Elements.
pan

Fig
gur 5-3. Principerna fö
ör synlighe
etsmodellen
n. Vid synlighetsanaly
ys kan terrä
ängformer,,
sko
og eller byg
ggnader utg
göra hinderr.
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6

PROJE
EKTALTER
RNATIV SO
OM SKALL BEDÖMAS
S

6.1 Projjektområd
de
Den pla
anerade vindkraftspa rken är be
elägen cirk
ka sju kilo
ometer syd
dost om Närpes
N
centrum
m och cirrka två k
kilometer öster om Pjelaxfjärrdens kus
st (Figur 6-1).
Projekto
området om
mges av bya
a bosättning
gen i områd
det är
ar i väst, syd och öst. Den fasta
koncenttrerad till byarna och fritidsbosätttningen till Pjelaxfjärrdens kust. Området består
b
i huvud
dsak av sk
kogsbrukso
områden i olika stad
dier samt av mindre
e mossomrråden.
Projekto
områdets areal
a
är 1 600 hekta
ar och det gränsar till riksväg 8 i väs
st och
Kristines
stads komm
mungräns i sydost. Terrängen
T
stiger
s
mot öst och hö
öjdförhållan
ndena
varierarr mellan 27,5 m.ö.h.. i de nord
dvästliga delarna
d
av projektom
mrådet och 62,5
m.ö.h. i de östliga
a delarna a
av områdett. Ytterom projektomrrådet är te
errängen hö
ögre i
nordost och blir ge
enerellt lägrre mot kustten och mö
öt söder.

Figur 6--1. Projekto
området är i huvudsak
k beläget på skogsbru
uksområden
n.

6.2 Vind
dkraftverk
kens placering
En bety
ydande utgångspunkt för placerringen av vindkraftve
v
rken har varit
v
de känsliga
och skyddsvärda naturobjekt
n
ten som ärr belägna in
nom projek
ktområdet. Vindkraftv
verken
nerats på ettt avstånd ffrån dem som preliminärt ansettts räcka förr att försäkra om
har plan
att inga
a betydliga miljökonssekvenser sker. Gälla
ande bullerr från vind
dkraftverken har
parken planerats så
s att 40 de
ecibel inte överskrids
ö
vid närmstta bostad och
o
så att SocialS
sovårdsmin
nisteriets r iktvärden för
f
lågfrekv
vent bullerr inomhus inte övers
skrids.
och häls
Gällande
e skuggnin
ngar från k
kraftverken har parke
en planeratts så att skuggninga
s
r inte
överstig
ger 8 årliga
a skuggtim mar. Angå
ående krafttverkens sy
ynlighet ha
ar inget specifikt
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avs
stånd eller beräknings
sgrund anv
vänts som grund för skyddsavst
s
tånd utan placeringen
p
n
utg
går från kon
nsekvensbe
edömingen nedan.
Förr att optim
mera produktionen pla
aceras kraftverken så högt som
m möjligt och så attt
avs
stånden mellan dem motsvararr minst diametern fö
ör 4−6 rottorer. I prraktiken ärr
avs
stånden me
ellan vindkraftverken cirka 500-800 meter. Kraftverk
kens inbördes avstånd
d
anp
passas så att parkefffektiviteten
n hålls öve
er 90 %, modellerat med Wind
dPro Park-dattorprogram
mmet. Därtill strävas d
det till mån
n av möjlighet att utn
nyttja befintliga vägarr
förr att minime
era ingrepp
pen på natu
uren.
6.3 Noll-alterrnativet
Förrutom gen
nomförande
ealternative
en granska
as ett så kallat no
ollalternativ
v, dvs. en
n
situ
uation där projektet inte genom
mförs. I no
ollalternativet uppfyllss inte proje
ektets mål,,
uta
an motsvarande energ
gimängd prroduceras på
p andra sätt.
A
ALT 0

Projektet förverkliga
P
f
as inte
I
Inga
nya vindkraftverrk byggs. Motsvarand
M
de energim ängd produceras på
a
annat
sätt.. I det no
ordiska energiproduk
ktionssystem
met ersättter energi
p
producerad
med vindk
kraft i förstta hand ene
ergi produccerad med stenkol. I
n
nollalternat
ivet fortsä
ätter mark
kanvändning
gen i vind
dparksområ
ådet som
f
förut.

6.4 Projektalternativ 1
o
vindkraftverk
k, bygg- och servicev
vägar, jord
dkablar, samt en 110
0
Alternativet omfattar
äll-ljud är 104,5 dB
B(A). Som
m
kV elstation. Antalet kraftverk är 30 och dess kä
kra
aftverkstyp har använts Nordex N
N131, vars nominella effekt är 3 MW.
A
ALT 1

En vindkra
E
aftpark i P
Pjelax
E
Enligt
altern
nativet byg
ggs 30 vindkraftverk med
m
en tota
al kapacitett på cirka
9 MW.
90

6.5 Projektalternativ 2
o
vindkraftverk
k, bygg- och servicev
vägar, jord
dkablar, samt en 110
0
Alternativet omfattar
äll-ljud är 107,5 dB
B(A). Som
m
kV elstation. Antalet kraftverk är 23 och dess kä
kra
aftverkstyp har använts Vestas V
V126, vars nominella effekt
e
är 3, 3 MW.
A
ALT 2

En vindkra
E
aftpark i P
Pjelax
E
Enligt
altern
nativet byg
ggs 23 vindkraftverk med
m
en tota
al kapacitett på cirka
7 MW.
75

6.6 Trafikbela
astning oc
ch materia
alåtgång v
vid byggna
ation
Alternativ 1 medför ettt behov av
v cirka 360
0 specialtransporter. I projekte
et används
s
mmanlagt 42
4 000 m3 betong och
h 4 800 ton
n armeringsjärn, vilke
et kräver cirka 12 200
0
sam
tun
nga transpo
orter. Den areal som kommer att
a använda
as för huvu
h
udsakligen vägar och
upp
pställningsy
ytor uppgår till samm
manlagt 46 hektar. Tid
dmässigt ta
ar det en byggsäsong
b
g
att bygga vägar och fundament m
medan resn
ningen av kraftverken
n kan ske under sex
x
må
ånader.
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Alternattiv 2 medför ett beh
hov av cirk
ka 280 spe
ecialtranspo
orter. I projektet används
samman
nlagt 32 20
00 m3 beto
ong och 3 680
6
ton arm
meringsjärn
n, vilket krä
äver cirka 9 300
tunga trransporter. Tidmässig
gt tar det en
e byggsäs
song att by
ygga vägarr och funda
ament
medan resningen
r
av
a kraftverk
ken kan ske under fem
m månaderr.
Tabell
6-1.
Sam
mmanställn
ning
av
de
preliminära
o
genom
mförandealtternativ.
vindkrafftparkens olika
Förklaring
Antal kra
aftverk
Total kap
pacitet (MW) ~
Årlig elproduktion GW
Wh ~
Vägnät som
s
ska iståndsättas (km
m)
Nya vägar som bygg
gs (km)
Byggmatterial till väg
garna (m3)
Jordkabe
el som ska dras
d
(km)
Fundame
ent
Beton
ng (m3)
Kros
ss (m3)
Jordfyllnin
ng (m3)
Armerring (t)
Antal tun
nga transporrter
Antal specialtransporter
Areal förr uppställningsytor (ha)
Areal förr nytt vägnät och intern elöverföring
g (ha)
Areal förr vägnät som
m skall istånd
dsättas och intern
elöverföring (ha)

7

te
ekniska

uppgifterna
u
a

Alternativ 1

Alternativ 2

30
90
215
11
14
83 600
25

23
75
178
11
9,5
76 400
20

42 000
4 500
15 000
4 800
12 200
360
30
9

32 200
3 450
11 500
3 680
9 300
280
23
6

7

7

av

FÖRÄNDRINGA
AR I PROJE
EKTET EFT
TER MKB-P
PROGRAMM
MET

7.1 Beak
ktande av
v kontaktm
myndighete
ens utlåta
ande
Kontaktmyndighete
en, Södra Österbotte
ens ELY-ce
entral, beg
gärde utlåtanden av MKBmmet. Sam
mmanlagt 15 utlåta
anden har skickats till konta
aktmyndigh
heten.
program
Kontaktmyndighete
en har ge
ett ett ege
et utlåtand
de om MK
KB-program
mmet utifrå
ån de
a utlåtande
ena och an
nmärkninga
arna (bilag
ga 8). Kon
ntaktmyndigheten gav sitt
erhållna
utlåtand
de om MK
KB-program
mmet den 12.03.2014. I följjande tabe
ell (Tabell 7-1)
samman
nställs de saker til l vilka bö
ör fästas uppmärkssamhet i uppgörand
de av
utrednin
ngarna oc
ch MKB-b eskrivninge
en. I tabellen ha
ar också beskrivits hur
kontaktm
myndighete
ens utlåtan
nde har tagits i beak
ktande i ko
onsekvensb
bedömingen och
MKB-beskrivningen
n.
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Tabell 7-1. Kontaktmyndighetens
beskrivningen.

utlåtande

och

hur

det

har

beaktats

i

MKB-

KONTAKTMYNDIGHETENS
UTLÅTANDE

BEAKTANDE I IMKBBESKRIVNINGEN

KAPITEL

Alternativ 1 är onödigt stort, större än
förslaget till etapplandskapsplan 2, speciellt i
närheten av Bredmossmyran.

Mängden kraftverk samt deras placering har
justerats för alternativ 1. Ett längre avstånd
till kraftverk har beaktats i förhållande till
Bredmossmyran.

7.3

Mer information om alternativ 2 bör
presenteras. I bedömningsbeskrivningen bör
det ingå en karta över alternativ 2, där
vindkraftverken har placerats ut.

Det har i beskrivningsskedet uppgjorts kartor
för bägge alternativen.

Samtliga
kapitel

Projektområdet Svalskulla norr ligger norr om
området Gillermossen, som tagits bort ur
förslaget
till
etapplandskapsplan
enligt
landskapsstyrelsen
beslut
25.11.2013.
Projektområdets delområde Svalskulla norr
väster om riksväg 8 är inte i enlighet med
förslaget till etapplandskapsplan.

Delområdet Svalskulla norr har tagits bort ur
den fortsatta planeringen.

7.2

Det vore önskvärt (inte obligatoriskt) att
också elöverföringen skulle behandlas i
samband
med
konsekvensbeskrivningen,
eftersom det är en del av projekthelheten.

Elöverföringen
utanför
vindkraftsparken
behandlas i den skilda EMV-processen.

4.6

I intervjuerna för bedömningen av de sociala
konsekvenserna bör särskilt de närliggande
byarna såsom Pjelax m.fl. samt även
Mörtmark beaktas.

Enkäten för de sociala konsekvenserna har
skickats ut till sammanlagt 500 hushåll inom
avståndet 2 km och 4 km. Man har även
beaktat projektområdet Böle, som är beläget
direkt nordost om Pjelax projektområde,
vilket betyder att byar som inkluderats i den
sociala enkäten är Pjelax och Myrkky samt
delar av Perälä.

9.2.1

I miljökonsekvensbeskrivningen bör tydligt
framföras vilka begränsningar byggandet av
vindkraftsparken kommer att medföra för
nyttjandet av området, t.ex. för byggande,
jakt
eller
andra
nuvarande
användningsformer.

I miljökonsekvensbedömningen har framförts
vilka
begränsningar
byggandet
av
vindkraftsparken medför för utnyttjandet av
området.

I
miljökonsekvensbeskrivningen
ska
resultaten
från
bullermodelleringarna
presenteras även för alternativ 2. När det
gäller
bullerkonsekvenserna
bör
Miljöministeriets anvisningar i saken beaktas.

Resultat av bullermodelleringen för alt 2 har
presenterats. Miljöministeriets anvisningar
beaktas vid konsekvensbedömningen.

12.7.2

I konsekvensbeskrivningen ska resultaten av
skuggmodelleringarna presenteras även för
alternativ 2. Modellen ”worst case” behöver
inte
göras
om
resultaten
visar
att
konsekvenserna för bebyggelsen kommer att
ligga under gränsen 8 timmar/år.

Resultat av skuggmodelleringen för alt 2 har
presenterats. Det har även beräknats en sk.
Verklig situation som beaktar skogens
täckande inverkan vid skuggbildning.

13.5.2 och
13.5.4

På grund av att vindkraftverken är så stora är
det i MKB-beskrivningen ändamålsenligt att
utreda
transportrutter
och
anslutande
riskobjekt
i
vägnätet
såsom
t.ex.
bärkraftsbrister
och
broar.
I
bedömningsbeskrivningen är det bra att
framföra förändringen av mängden tung trafik
och dess konsekvenser för vägnätet och
områdets invånare.

I miljökonsekvensbeskrivningen har utretts
transportrutter och anslutande riskobjekt i
vägnätet.

14.4.1
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Österbottens förbund och NTM-centralen i
Södra Österbotten har tillsammans beställt en
utredning
om
vindkraft
och
specialtransporter. Trafikverket har gett ut en
anvisning för vindkraft, i vilken redogörs för
kraven på vindkraftverkens avstånd till
trafikleder. Vindkraftsparker bör inte anvisas
så att vindkraftverken sträcker sig ut över
landsvägar, utan områdena bör avgränsas så
att de ligger tillräckligt långt från landsvägarna, vilket bör beaktas i placeringen av
vindkraftverken.

Vid
utformningen
av
alternativen
för
vindkraftparken
har
man
beaktat
Trafikverkets anvisningar 08/2012, vilket
innebär ett skyddsavstånd på 300 m till
riksväg 8 och Teuvavägen (67).

4.9

Enligt
Digitas
utlåtande
orsakar
vindkraftsparken eventuellt störningar i tvmottagningen med antenn, men de stör inte
Digitas
datatrafikförbindelser.
I
bedömningsbeskrivningen bör utredas om det
är möjligt att minska konsekvenserna och
ytterligare
bör
Digitas
utlåtande
om
konsekvensgranskningen
införas
i
beskrivningen.

Konsekvens för störningar i tv-mottagningen
med antenn har utretts och bedömts i
beskrivningen.
Ytterligare
har
utretts
möjligheten att minska konsekvenserna.
Digitas
utlåtande
om
konsekvensgranskningen har införts i MKBbeskrivningen.

14

I miljökonsekvensbeskrivningen är det skäl
att beakta det som Österbottens förbund
framför i sitt utlåtande.

Kompletteringarna angående landskapsplan,
etapplandskapsplan
och
kulturhistoriskt
värdefulla objekt har
införts
i MKBbeskrivningen.

10.3.3 och
15.3

I bedömningsbeskrivningen bör det finnas
visualiseringar från olika håll av området så
att de som bor i området ska få en tydlig bild
av hur vindkraftverken kommer att ändra
landskapet. Här måste i synnerhet de
kulturhistoriskt värdefulla områdena beaktas.

Som bilaga till konsekvensbeskrivningen har
gjorts
fotomontage
från
flera
fotomontagepunkter från närliggande byar
och
tätorter
samt
från
värdefulla
kulturlandskap. Fotomontagen har gjorts för
båda bedömda alternativen.

Bilaga
4
och 15.4

För projektområdets del har på ett täckande
sätt utretts de drag som är väsentliga ur
legislativ
synpunkt.
Utöver
detta
har
uppmärksamhet fästs vid hotade naturtyper,
livsmiljöer för hotade arter och annat som är
viktigt med beaktande av mångfalden.

I bedömningsbeskrivingen har de aspekter
som
framförts
i
kontaktmyndighetens
utlåtande och andra parters utlåtanden och
åsikter beaktats.

17, 18 och
19

NTM-centralen anser att det vore bra att i
området också avgränsa de skogsområden
som uppfyller kraven för METSO-programmet.
Granskningen
av
växtligheten
och
naturtyperna är ur legislativ synpunkt och
naturskyddssynpunkt ändamålsenligt gjord
och bedömningen av konsekvenser rätt
riktad.

METSO-objekt samt objekt som uppfyller
kraven för skogslagen 10§ har utretts via
Skogscentralen.
Under
terrängsäsongen
2013
har
kompletterande
terrängbesök
till
projektområdet
utförts.
Resultaten
har
rapporterats i en separat naturutredning
(bilaga 5). Randeffekten har beaktats vid
konsekvensbedömningen.

Kartläggningstidpunkten har varit något tidig
med tanke på växtligheten, maj–juni. Det är
viktigt att resultaten framförs tillräckligt
åskådligt på kartan så att projektets
konsekvenser för de arter, naturtyper och
naturdrag som bedömningen gäller kan
utvärderas. I konsekvensbedömningen ska
också beaktas randeffekten som beror på
avverkningen av skog.
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NTM-centralen
konstaterar
att
särskild
uppmärksamhet bör fästas vid havsörnen och
övriga rovfåglar som är aktiva dagtid, stora
vattenfåglar och tranor. Detta är motiverat
därför att genom kustområdet går de mest
betydande
flyttströmmarna
av
stora
vattenfåglar
och
tranor
då
vindkraftreservationerna i hela Österbottens
landskapsplan granskas (etapplandskapsplan
2, Långmarken). Också antalet havsörnar
som flyger genom planområdet är störst i
hela området med ca 180 individer. Vid
konsekvensbedömningen är det viktigt att
betona även de indirekta konsekvenserna för
populationerna, vilka kan vara större för
fågelbeståndet än kollisionskonsekvenserna.

Speciell uppmärksamhet har fästs vid
havsörnen och resultaten har presenterats i
bedömningen samt i naturutredningen (bilaga
5).

18

Enligt fågelutredningen finns ett bebott
havsörnsbo ungefär 1,5 kilometer från
området och 39 havsörnsindivider har använt
det planerade vindparksområdet som flygrutt
under utredningarna. Det närmaste kända
bebodda havsörnsboet ligger ca tre kilometer
från projektområdet. I fågelutredningarna
observerades ett bebott havsörnsbo också i
närheten av projektområdet. Enligt NTMcentralens uppgifter finns fler havsörnsbon
inom en radie på tio kilometer från
projektområdet. Enligt WWF:s anvisningar bör
boplatser
inom
tio
kilometer
från
projektområdet utredas, vilket gäller både
bebodda havsörnsbon och även bon som de
senaste åren varit obebodda men kan tas i
nytt bruk av havsörnen. Dessutom bör inom
tio kilometers radie från boplatserna utredas
de
viktigaste
födosöksplatserna
samt
flygrutterna till dessa, om platserna finns på
projektområdet.

Speciell uppmärksamhet har fästs vid
havsörnen som häckar intill projektområdet
och
resultaten
har
presenterats
i
bedömningen samt i naturutredningen (bilaga
5).

Bilaga
och 18

Havsörnens
flygrutter
till
och
från
övernattningsplatser bör också utredas.
Uppmärksamhet bör fästas särskilt vid de
unga
fåglarnas
flygrutter.
Genom
en
granskning på kartan bör man bedöma om
det på området finns sjunkande och stigande
luftströmmar, som havsörnen och andra
fåglar som står mot vinden regelbundet
utnyttjar.

Speciell uppmärksamhet har fästs vid
havsörnen och resultaten har presenterats i
bedömningen samt i naturutredningen (bilaga
5).

18

I området häckar även andra rovfåglar som
är aktiva dagtid och deras rörelser i
projektområdet
ska
också
beaktas
i
bedömningsprocessen.

Konsekvenser för rovfåglar har beaktats vid
konsekvensbedömningen för fågelbeståndet.

18.4.2

Flyttrutterna för många fåglar som är känsliga
för vindkraften går längs kusten genom
Sydösterbotten till olika delar av Finland.
Därmed har Sydösterbotten eventuellt en
central betydelse då vindkraftproduktionens
konsekvenser i hela Finland granskas. Detta
är en synpunkt som ska tas i beaktande i
konsekvensbedömningen.

Sammantagna
konsekvenser
med
vindkraftparker som planeras i närheten av
Pjelax vindkraftpark har beaktats och
bedömts i MKB-beskrivningen.

25.9
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Projektområdet ligger i sin helhet på området
som i landskapsplanen har anvisats som luoområde. Projektets konsekvenser tillsammans
med övriga projekt (Lappfjärd–Dagsmark)
ska bedömas, särskilt de konsekvenser som
drabbar skogsarter som lider av splittringen
och störningarna (tjäder, lavskrika). NTMcentralen förutsätter också att det bör skaffas
mer information om förekomsten av lavskrika
och tretåig hackspett, som tidigare påträffats
i Sydösterbotten, fastän de inte observerades
i kartläggningarna. Enligt NTM-centralen
uppgifter häckar lavskrika fortsättningsvis i
området.

Sammantagna
konsekvenser
med
vindkraftparker som planeras i närheten av
Pjelax vindkraftpark har beaktats och
bedömts i MKB-beskrivningen.

I
konsekvensbeskrivningen
bör
exakta
beskrivningar över metoderna presenteras
och
resultaten
av
bedömningen
ska
presenteras i tillräckligt åskådlig form på
kartor för att konsekvenserna ska kunna
bedömas. Det väsentliga i utredningarna över
flyttfåglar
är
observationerna
under
huvudflyttströmmarna. Det är också skäl att
bedöma
eventuella
källor
till
fel
i
kartläggningarna och karteringsmetoderna.
De fel och brister som påpekas av Sydbottens
Natur och Miljö r.f. i anslutning till
fågelbeståndet bör också kontrolleras och vid
behov korrigeras.

Metoder och resultat av bedömningen har
presenterats i MKB-beskrivningen.

Det är meningen att områdets betydelse för
fladdermössens flyttrutter ska utredas och
detta
är
enligt
NTM-centralens
åsikt
motiverat. Passivdetektorer bör installeras på
sådan höjd att uppgifter samlas om just
fladdermössens
rörelser
på
konsekvensområdet
av
vindkraftverkens
rotorblad. Metoderna med uppföljningsplatser
ska
beskrivas
exakt
i
miljökonsekvensbeskrivningen
och
bedömningsresultaten
ska
presenteras
åskådligt
på
kartor.
Beskrivningen
av
metoderna bör inkludera bedömningen av
eventuella källor för fel.

Flyttande fladdermöss har utretts under
augusti-september 2012. En passivdetektor
var installerad på området på ca. 1,5 m höjd.
Passivdetektorns
läge
bedömdes
av
fladdermusinventeraren att vara på tillräcklig
höjd för att få en bild av det flyttande
fladdermusbeståndet på området.

19

Det är meningen att förekomsten av stora
rovdjur som nämns i habitatdirektivets bilaga
IV
a
ska
utredas
via
den
lokala
jaktföreningen. Observationerna av stora
rovdjur finns samlade i det s.k. Tassusystemet, som det skulle löna sig att utnyttja
i detta sammanhang. I övrigt anser NTMcentralen det framförda som tillräckligt
förfarande.

Observationerna av storvilt har utförts i
samband med naturkarteringarna på området
under 2012 och 2013. Dessutom har man
utnyttjat statistik om viltolyckor i närheten av
projketområdet.

19

I bedömningsbeskrivningen bör systematiskt
presenteras, vilka arter föröknings- och
rastområden har granskats och med vilka
kriterier.

I naturutredningen
har
man
granskat
närliggande föröknings- och rastområden för
samtliga arter.

Bilaga 5
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Konsekvenser som berör luo-området har
bedömts i samband med konsekvenserna för
de viktiga fågelområdena.
Den tretåiga hackspetten eller lavskrika
observerades inte under de kompletterande
terrängbesöken som utförts under 2013.

18

De brister som Sydbottens Natur och Miljö rf
lyft fram har kontrollerats.
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Ino
om en rad
die på tio kilometer från
pro
ojektområdet ligger sex Naturaområd
den.
av
De
essutom
fin
nns
i
östtra
delen
2000-områ
pro
ojektområdet
Natura
ådet
Bre
edmossmyran
n, där byggande dock inte planeras. Skyddsgrunden för om
mrådet utgörss av
bl.a. tjädern, som har ko
onstaterats v
vara
känslig för störningarna som
s
vindkra ften
ors
ska
sakar. En Natura-behovsprövning
uta
arbetas över Pjelax vindkrraftsprojekt o ch i
den ska tas ställning till
t
en egen
ntlig
Na
aturabedömnin
ng enligt natturvårdslagen 65
§.
I ffråga om marrken bör man ta hänsyn til l de
asp
pekter som skogscentrale
s
n framförde och
sålledes utreda förekomsten
n av eventu
uella
surra sulfatjord
dar. Om det
d
finns ssura
sullfatjordar i om
mrådet bör detta beaktas och
fra
amföras
me
etoder
för
att
bekäm
mpa
förrsurningen i byggskedet.
Vem som bär ansvaret
a
för konstruktione
erna
som
m lämnas kva
ar när verksa
amheten avslu
utas
bör klarläggas.

En
Natura-behovs
N
sprövning
u
utarbetas
i
samband med MKB
B-förfarandet.. Prövningen
tillställs
s myndigheterna som en sk
kild bilaga.

Bilaga 9

I bedö
ömningsbeskrivningen har förekomsten
av surra sulfatjordar på projekto
området och
miljöko
onsekvenserna
a av dem beh
handlats. Det
har frramförts metoder för a
att bekämpa
försurn
ningen i byggs
skedet.

21.4

Vad gäller konsekvenserna för trafiken kan
pro
ojektet ha sammantagna konsekven
nser
me
ed
de
öv
vriga
vindkrraftsparkerna
i
Ös
sterbotten om
m projekten byggs samtid
digt.
Vid
d bedömning
gen utreds även
ä
de öv
vriga
pro
ojektens
planeringslägen
och
tra
ansportleder.

Samma
antagna
konsekvense
er
med
vindkra
aftparker som
m planeras i närheten av
Pjelax vindkraftpark
k har beaktatss vid mån av
tillgäng
glig information och bedö
ömts i MKBbeskriv
vningen.

25

NT
TM-centralen betonar
b
att området är vik
ktigt
ett
förr
fåglarnas
flytt
i
form
av
flaskhalsområde
e. Förverkligan
ndet av områd
dets
pla
aner är problematiskt även med tanke
e på
och
konsekvenserna
a
för
havsörnen
sky
FINIBA-områ
yddsgrundern
na
för
ådet
Suupohjan mettsät. NTM-ce
entralen i Sö
ödra
Ös
om
sterbotten
h
har
i
sitt utlåtande
Österbotttens
Na
aturabedömnin
ngen
av
eta
applandskapsp
plan över vindkraft ansett det
vara befogat att
a
inte förv
verkliga områ
ådet
Lån
ngmarken, so
om inkludera
as i området för
dettta Pjelaxprojekt.

Vid utfformingen av alternativ 2 h
har man fäst
uppmä
ärksamhet
vid
att
trygga
en
flyttnin
ngspassage mellan
m
kusten
n och Pjelax
projekttområde.

7.3
25.9

I b
bedömningen ska beaktas de
d sammanta
agna
konsekvenserna
a
av
vindkraftverken
på
om
mrådet och de projekt som planera
as i
enlighet med MKB-lagen 4 § 2 mom
m. I
närheten av området
o
kan eventuellt nya
vin
ndkraftsprojek
kt har tillkomm
mit och projek
kten
bör därför uppda
ateras.

Samma
antagna
konsekvense
er
med
vindkra
aftparker som
m planeras i närheten av
Pjelax vindkraftpark
k har beaktatss vid mån av
tillgäng
glig information och bedö
ömts i MKBbeskriv
vningen.

25

I
det
fortsa
atta
arbetett
bör
särsskild
uppmärksamhett fästas på att föreby
ygga
ska
adliga
kons
sekvenser
och
eventu
uella
förrmildrande
i
fråga
åtgärder
om
konsekvenserna
a för fågelbes
ståndet, arter na i
orre
fåg
geldirektivets bilaga IV (a) (bl.a. flygeko
och
h
flad
ddermus),
landska pet,
rek
kreationsanvä
ändningen och
h bebyggelsen
n.

en tekniska planeringen samt MKBVid de
bedömningen har man
m
fäst upp
pmärksamhet
på att förebygga sk
kadliga konse
ekvenser och
det harr föreslagits lindrande åtgä rder.

Bl.a. 6.2

ingångna
arrendeavta
al
ansvarar
Enligt
arrendetagaren för samtliga ko
onstruktioner
som by
yggts i anslutn
ning till vindkrraftsparken.

och

7.2 Förkastatt delområd
de
I M
MKB-progra
ammet ingiick två dellområden i projektom
mrådet för Pjelax vind
dkraftpark,,
Pje
elax delområde och Svalskulla norra delområde. Svalskulla
S
n
norra delområde varr
FCG Design och plan
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delvis beläget på
p
område
et Gillerm
mossen i Österbotte
ens etapp
plandskapla
an 2.
und har i enlighet med
m
landska
apsstyrelse
en beslut 25.11.2013
2
3 tagit
Österbottens förbu
aget för ettapplan 2; Gillermosse
en, Sidland
det och Bla
axnäs.
bort tre områden ur planförla
ar upptäck
kt ett hav sörnsbo på delområ
ådet Svalsk
kulla norr och unde
ersökt
Man ha
individens rörelserr under vå ren-hösten
n 2013. På basen av resultaten
n samt efte
ersom
s ur etappla
an 2 har man
m
tagit bo
ort delområ
ådet Svalsk
kulla norr ur
u den
områdett har tagits
fortsatta
a planering
gen. Projek
ktområdet består nu endast av
v ett område motsvarande
Pjelax delområde.
7.3 Nya alternativ
v
Alternattiven för miljökonse
ekvensbedö
ömningen har på b
basen av ny inform
mation
uppdate
erats. Förä
ändringar i relation till alternativ 1 so m presentterades i MKBprogram
mmet är en omformnin
gden kraftv
verk har red
ducerats frrån 32
ng av layouten. Mäng
kraftverrk till 30 kraftverk. Förändringarna har baserats på ett ökat avstån
nd till
Bredmossmyrans skyddsomrråden. Två kraftverk i närhete
en av Bred
dmossmyran har
b
och andra
a
krafftverk flytttats så attt avstånd et som har beaktats till
tagits bort
skyddso
områdena är
ä som minsst 380 metter.
En ny layout har även up
ppgjorts fö
ör alternattiv 2 i fö
örhållande till alterna
ativen
erade i MK
KB-program
mmet. Alternativen som bedöms i ett MKB-förfarande
e skall
presente
basera sig
s på alterrnativ som är möjliga
a att förverrkliga. Vid o
youten
omformningen av lay
har man
m
riktat ökad u
uppmärksamhet till utnyttjan
ndet av det befiintliga
skogsbillnätverket. Vid my
yndighetsm
mötet angående pl anläggning
gen av Pjelax
vindkrafftpark 19.3
3.2014 lade
es tyngd på
p att det bör försäk
kras en få
ågelkorridorr i de
sydvästra delarna av projekto
området. På
P basen av
v detta harr man uppg
gjort alternativ 2
et beaktar havsörnsre
eviret väste
er om proje
ektområdett samt
med 23 kraftverk. Alternative
en fåge
elkorridor längs med
d riksväg 8 mellan Svalskulla vindkraftp
park och Pjelax
vindkrafftpark.
I MKB--programsk
kedet pre senterades
s alternativen med ett vind
dkraftverk med
totalhöjd
den cirka 200
2
meter. Projektalte
ernativen i MKB-beskrrivningsskedet har bed
dömts
även me
ed ett vindk
kraftverk m
med totalhö
öjden cirka 210 meter..
Vindkrafftverk dela
as in i så olika IEC
C-klasser, enligt
e
stan
ndarden IE
EC 61400-2
2. Ett
vindkrafftverk som
m är anp
passat för lägre vindhastighe
eter har ofta en större
rotordiameter och ett högre ttorn.
Tabell 7-2.
7
Interna
ationell vind
dkraftsklas
ssificerings enligt stan
ndarden IEC
C 61400-1

Klass

IEC
CI

IEC III

IEC III

Årsme
edelvind

10 m/s
m

8.5 m//s

7.5 m/s

50-års
s maximum
m

70 m/s
m

59.5 m
m/s

52.5 m/s
s

18
8%

A 18%
%

A 18%

B 16%

B 16%
%

B 16%

Turbullens

svindförhållandena i p
projektområ
ådet kommer troligen på årsbasiis motsvara
a ”IEC
Långtids
klass IIII” med årsm
medelvinde
en 7,5 m/s. I denna vindklass
v
uttvecklas vin
ndkraftstek
kniken
snabbt varvid rottordiamete r och nav
vhöjd har ökat unde
er senaste
e år. Av denna
d
ng har krafttverkens ro
otordiamete
er och navh
höjd ökat frrån MKB-prrogamskede
et.
anlednin
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8

MILJÖKON
M
SEKVENSE
ER SOM SK
KA BEDÖM
MAS OCH BEDÖMNIN
B
NGSMETOD
DER

8.1 Konsekve
enser som
m skall bedömas
I förfarandet vid miljökonsekv
vensbedömn
ning granskas proj ektets öv
vergripande
e
nsekvenserr för människorna, m
miljöns kvalitet och tillstånd, ma
arkanvändn
ningen och
h
kon
natturresurserrna samt deras
d
intera
aktion i de
en omfattniing som fö
örutsätts i MKB-lagen
n
och
h -förordnin
ngen.

Fig
gur 8-1. Direkta och in
ndirekta kon
nsekvenser
r som enlig
gt MKB-lage
en skall utr
redas.

Varrje MKB-prrojekt med
dför en sp
pecifik uppsättning av
v konsekv enser som
m beror på
å
pro
ojektets karaktär, omfattning occh placering
g. De konsekvenser ssom enligt MKB-lagen
n
börr beaktas i MKB-proce
essen precisseras därfö
ör alltid sep
parat för va
arje projektt. Denna så
å
kallade scree
ening görs
s i finländ
dska MKB--förfaranden typiskt i samförs
stånd med
d
ntaktmyndiigheten un
nder MKB--programsk
kedet och kan geno
omföras un
nder MKB-kon
förrfarandets förlopp
f
vid behov.
ndkraftsparkens kons
sekvenser kommer att
a
ske un
nder parke
ens tre sk
keden: vid
d
Vin
byg
ggandet, driften
d
och nedläggniingen. Alla
a dessa sk
keden kom mer att beaktas vid
d
milljökonsekve
ensbedömn
ningen. Ko
onsekvense
erna vid byggskedet
b
t kommer att vara
a
korrtvariga och
o
komm
mer främs t att vara relaterrade till röjningsarbeten vid
d
kra
aftverksplattserna, anv
vändningen
n av arbets
smaskiner och trafike
en som föro
orsakas av
v
transporterna
a. Då vindk
kraftsparken
n blivit färd
dig, kommer konsekv
venser att orsakas av
v
ndkraftverke
en som ärr i drift, t..ex. för lan
ndskapet och
o
ljud frå
rån roteran
nde vingar.
vin
Under nedläggningen av
v vindkraftssparken förorsakas ko
onsekvense
er som är jämförbara
j
a
ed byggsked
det, men dessa komm
mer att vara
a lindrigare
e.
me
De mest centrala miljöko
onsekvense
erna från vindkraftspa
v
arken är de
e visuella fö
örändringarr
den
n orsakar i landskapet, konsek
kvenser förr naturen, ljudlandska
apet och människors
m
s
lev
vnadsförhållanden. Nedan pressenteras de
d
konsek
kvenser so
om läggs fram förr
bed
dömning vid detta MK
KB-program
mskede.
8.2 Konsekve
ensernas särdrag
s
oc
ch betydellse
Kon
nsekvenserrna och skillnaden mellan konsekvens
serna besskrivs huv
vudsakligen
n
skrriftligt. Bes
skrivningen åskådliggö
örs med bilder och tabeller. I fförfarandett definieras
s
kän
nda konsek
kvenser och
h deras be
etydelse. I bedömning
gen definierras varje konsekvens
k
s
karraktär och betydelse utifrån krriterier som
m utvecklatts med stö
öd av IEMA
A:s (2004))
bed
dömningshandbok.

FCG Design och plan
nering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 6510
01 Vasa
Tel. 01
10 4090, fax 0
010 409 6999
9, www.fcg.fi

FO-numme
er 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNIITTELU JA TEK
KNIIKKA OY

PJELAX
P
VIND
DKRAFTSPAR
RK
MILJÖKONSE
M
KVENSBESK
KRIVNING

33 (23
32)

27.6.2014

Figur 8--2. Definiering av kons
sekvensern
nas karaktä
är och betyd
delse.

8.3 Meto
oder för jä
ämförelse av alterna
ativen
Som me
etod för jämförelse a
av alternatiiven använ
nds den s.k
k. specifice
erande mettoden,
som betonar en beslutsfattn
b
ning som utgår
u
från olika värd
demässiga utgångspunkter.
sen av de olika altern
nativens intterna konsekvenser a
av olika typ
per jämförs
s inte,
Betydels
eftersom
m vikten av varje enskild konsekvenstyp i fö
örhållande till en annan
a
konsekv
venstyp i många fal l är alltför värdebettonad och inte kan fastställas med
positivis
stiska meto
oder. Detta
a innebär exempelvis
s att bullerrstörning inte komme
er att
jämföras med olägenheter i la
andskapet.
enna metod kan ma
an ta ställning till de
d olika a
alternativen
ns miljömä
ässiga
Med de
genomfö
örbarhet, men
m
inte ffastställa det
d
bästa alternative
et. Beslutett om det bästa
alternativet fattas av projekte
ets beslutsffattare.
8.4 Gran
nskningso
områden
Med gra
anskningsområde avsses ett område som man på g
goda grunder kan anta att
miljökon
nsekvenserr sträcker ut sig. Man harr strävat efter attt fastställa
a ett
granskn
ningsområde som är så stort att inga relevanta milljökonsekve
enser kan antas
uppstå utanför
u
området.
Granskn
ningsområd
dets omfatttning beror på egensk
kaperna av det objektt som ska gransg
kas. En
E
del konsekvens
k
ser begrä
änsas till vindpark
ksområdet, till exe
empel
byggåtg
gärderna, och
o
en del breder ut sig över ett mycket stort områ
åde, till exe
empel
konsekv
venserna fö
ör landskap et.
Nedan presenteras
p
s de av p rojektets gransknings
g
sområden som har bedömts
b
i MKBprogram
mskedet. Deras
D
omfa
attning har bedömts
s utifrån d
de olika konsekvens
k
sernas
karaktärristiska drag. Konse
ekvenser som
s
på grrund av ssina egens
skaper inte
e kan
avgräns
sas har utelämnats (ex
xempelvis konsekvens
k
serna för kllimatet).
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Tabell 8-1. Storleken
konsekvenstyp.

på

det

granskningsområde

som

ska

granskas

enligt

Konsekvenstyp

Storleken på det granskningsområde som
ska granskas

Markanvändning

Samhällsstruktur på kommunnivå, vindparksområdet och
dess närmaste omgivning (ca 5 km)

Trafik

Vindkraftsparkens huvudtrafikleder

Natur

Vindkraftverkens byggplatser

Fågelbeståndet
Fornlämningar

Vindparksområdet, objekt som är betydelsefulla för
fågelbeståndet i närområdet, flyttrutter, eventuellt ett
å
Varje byggplats på vindparksområdet

Landskap och
kulturhistoriska objekt

Objekt som utsätts för byggåtgärder, eventuell
synlighetssektor 20 km från vindkraftsparken.

Buller, skuggor, blinkningar

Enligt kalkyler och modeller, en radie på cirka 2 km från
vindkraftsparken

Människors levnadsförhållanden och
trivsel

Konsekvensspecifik bedömning, en radie på högst cirka
20 km och noggrannare inom en radie på cirka 2 km.

Konsekvenstyper som också ska beaktas är säkerhet
kommunikationsförbindelser,
flygtrafik,
försvarsmaktens
konsekvenser för klimatet och luftkvaliteten.

(trafik-, radar- och
verksamhet)
samt

Enligt miljöministeriets handbok (2006) konstateras, att vid klar och torr väderlek kan
man på en radie om 5–10 km urskilja rotorbladen i ett vindkraftverk, och bladens
synlighet framhävs ytterligare av deras roterande rörelse. På en radie om 15–20 km
kan bladen inte längre urskiljas med blotta ögat. Under idealiska förhållanden kan
tornet urskiljas på ett avstånd om 20–30 km. I disig och solig väderlek reflekterar de
snurrande rotorbladen ljusstrålar. Också denna s.k. blinkeffekt framhäver
vindkraftverkens synlighet (Weckman 2006).
För bedömningen av landskapskonsekvenserna och särskilt de visuella konsekvenserna
har man grovt definierat fem avståndszoner i detta arbete. Vindkraftparkens
konsekvenser för landskapet är av olika betydelse i de olika zonerna.
I konsekvensbedömningen har avståndszoner använts, som ovan nämns. I
konsekvensbedömningen har man betonat det så kallade närområdet och
mellanområdet, där landskapskonsekvenserna är störst. Vad gäller det teoretiska
maximala synlighetsområdet har en översiktlig bedömning gjorts. Nedan definieras
storleken på granskningsområdena mer ingående (Figur 8-3).
Omedelbart konsekvensområde: avståndet från vindkraftverken cirka 0–200 meter.
Främst skuggbildning, buller, konsekvenser under anläggningen.
Närområde: avståndet från vindkraftverken
dominerande element i alla typer av områden.

cirka

0–5 km.

Kraftverket

är

ett

Mellanområde: avståndet från vindkraftverken cirka 5–12 km. Kraftverket är väl
synligt i omgivningen, men det kan vara svårt att uppfatta dess storlek eller avståndet
till det.
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Fjärrom
mråde: avs
ståndet frå n vindkrafttverken cirka 12–25 k
km. Kraftve
erket syns,, men
de övrig
ga landskap
pselemente
en minskar dess dominans i taktt med att avståndet
a
v
växer.
Vindkrafftsparkens konstruktio
oner ”smältter in” i fjärrlandskape
et.
Teoretiskt maxim
malt synlig
ghetsområ
åde: 25–35
5 km från v
vindkraftverrken. Torne
et kan
s i goda förrhållanden.
urskiljas

Figur 8--3. Karta öv
ver granskn
ningszonern
na för landskapskonse
ekvenserna
a.

9

SEKVENSER
R FÖR MÄNNISKORS
S HÄLSA, LEVNADSFÖRHÅLLA
ANDEN OC
CH TRIVSE
EL
KONS

9.1 Kons
sekvensm
mekanisme
er
Vid be
edömningen
n av kon
nsekvenserrna för människorn
m
na behandlas proje
ektets
konsekv
venser för människors
m
s levnadsförhållanden,, trivsel och
ed konsekv
venser
h hälsa. Me
för levnadsförhållandena o ch trivseln
n avses konsekvensser som riktar sig mot
kor, olika samfällighe
s
eter och samhället oc
ch som gerr upphov till förändrin
ngar i
människ
människ
kornas dagliga liv och i trivseln i boendemiljjön (s.k. so
ociala kon
nsekvenser).
Konsekv
venserna av projektett kan rikta sig direkt mot männ
niskors levn
nadsförhålla
anden
och trivs
sel, men de
e kan ocks å rikta sig mot till exe
empel natu
uren och landskapet och
o
på
så sätt påverka människorna
m
a indirekt. I samband
d med bedö
ömningsarb
betet identiifieras
onsekvense
er som kan uppstå under anlä
äggningen och drifte
en av
ingående olika ko
vindkrafftsparken.
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Vindkraftsparkers typiska konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel
uppstår till följd av de förändringar som projektet ger upphov till och som kan rikta sig
mot:







boendetrivseln (fast bosatta och semesterinvånare)
rekreationsanvändningen av projektområdet och möjligheterna att utöva
fritidsintressen
de framtidsrisker, den oro och de hotbilder som människorna upplever
områdets anseende
samhällena och deras utvecklingsförutsättningar
sysselsättningen och näringarna

I praktiken har de konsekvenser som riktar sig mot människorna nära samband med de
övriga konsekvenserna av projektet och utgör en sammanfattning av invånarnas
övergripande upplevelse av de förändringar som projektet medför.
Konsekvenser för människorna kan uppkomma redan vid planeringen och bedömningen
av ett projekt, till exempel i form av oro och osäkerhet bland invånarna beträffande
framtiden. Oron och osäkerheten kan hänföra sig till både ett okänt hot och till kunskap
om eventuella eller sannolika konsekvenser. Därför handlar invånarnas rädsla och
motstånd mot förändringar inte nödvändigtvis enbart om att försvara de egna
intressena, utan orsaken kan även vara mångsidig kunskap om de lokala förhållandena,
riskerna och möjligheterna. Orons följder för individen och samhället är även
oberoende av huruvida rädslan enligt en objektiv granskning är motiverad eller inte.
Enligt opinionsundersökningar är finländarna positivt inställda till en utbyggnad av
vindkraften. Till exempel är 91 procent av de personer som besvarade undersökningen
finländarnas energiattityder (n = 1 501) positivt inställda till en utbyggnad av vindkraften, medan endast två procent är negativt inställda. Av de olika energiformerna förhöll
man sig mest positivt till en utbyggnad av vindkraften. (Yhdyskuntatutkimus Oy och
ÅF-Consult Oy, 2009).
Oro för ifall närliggande vindkraftsetableringar har en sänkande inverkan på värdet av
den egna fastigheten har lyfts fram vid diskussioner bland allmänheten i samband med
vindkraftsprojekt. Henningsson m.fl. (2012) sammanfattar fem utredningar som har
gjorts om fastighetsvärde i närheten av vindkraft mellan åren 2000-2009. Ofta används
en fastighetsvärdemetod, vilket betyder att man analyserar data från fastighetsaffärer
där faktorer såsom avstånd till närliggande vindkraftsparker jämförs med
prisvariationen. Priseffekten kan sedan användas för att uppskatta olika faktorers
miljökostnad. Vid en studie som har gjorts i USA använde man information om totalt
4352 hus med känt värde, läge och landskapsegenskaper. Resultaten bekräftade att
landskapet påverkar husprisen, men att landskap och synliga detaljer mer än 100-200
meter bort hade en obetydlig påverkan på fastighetspriset. I studien fann man att skog
och jordbrukslandskap hade en direkt positiv inverkan på fastighetspriser, medan vägar
i närheten hade en direkt negativ inverkan på fastighetspriser. (Henningsson m.fl.
2012)
Enligt Henningsson m.fl. (2012) finns det få uppföljande studier och värderingar före
och efter en vindkraftsetablering. I Sverige har man år 2010 utfört en studie, där man
analyserat
42 000
svenska
småhusförsäljningar
inom
5
km
från
120
vindkraftsanläggningar. Dessa vindkraftsområden jämfördes med referensområden från
övriga berörda kommuner med avsikten att undersöka ifall närheten till vindkraftverk
påverkade fastighetspriserna negativt. Under tiden som utredningen utfördes var den
genomsnittliga prisökningen på småhus stark. Undersökningen visade att
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fastighe
etsvärdet på
p
de byg
ggnader som
s
var belägna
b
in
nom 5 km
m från an
nlagda
vindkrafftverk ökad
de i ungefärr samma ta
akt som fas
stighetsvärd
rdet i refere
ensområdett. Vid
beräknin
ngarna fann man en förminskning av 2-4 % på fastiighetsvärde
et på fastig
gheter
som va
ar belägna på avstå
åndet 1-3 km från anlagda k
kraftverk. Undersökn
ningen
komplettterades äv
ven med en
n analys av
v försäljningspriser tre
re år innan vindkraftv
verken
togs i drift.
d
I den analysen fann man att fastigh
heterna so m var belä
ägna på sa
amma
område (1-3 km frrån de platsser där vindkraftverke
en senare sställdes upp
p) hade ettt lägre
fastighe
etsvärde än
n omkringliiggande fastigheter även
ä
innan vindkraftv
verken byg
ggdes.
Man kun
nde även konstatera a
att det fann
ns fastighetter där värrdet hade sänkts, men
n man
kunde in
nte i den noggrannare
e gransknin
ngen av de fallen finn
na några ind
dikationer på att
vindkrafften, genom
m direkt elller indirektt visuell påv
verkan, orssakat prisfa
allet. Man kunde
k
inte finn
na ett stark
kt samband
d mellan ny
ya vindkrafttsetablering
gar och pris
sutveckling
gen på
närligga
ande fastigh
heter. (Hen
nningsson m.fl.
m
2012)
Henning
gsson m.fl. tar även upp en amerikansk
a
k undersök
kning från 2009, därr man
genom diskussione
er med mä
äklare har kommit fra
am till att närhet till vindkraft skulle
astighetsvä
ärdet med 2
24-43 %. Avstånden
A
för
f vilka m an undersö
ökt variatio
onerna
sänka fa
i fastigh
hetspriser är
ä 180m, 3
300 m och 800 m. Orrsaker till p
prissänknin
ngen rapporteras
vara upplevt buller, ljuseffek
kter och ne
egativt påve
erkad utsik
kt. Henning
gsson m.fl. lyfter
etoderna m
man använ
nt i unders
sökningen, då man har jämfö
ört 12
fram brrister i me
fastighe
etsförsäljnin
ngar i närh
heten av två
t
vindkra
aftanläggni ngar där vindkraftve
v
erk är
synliga, med 98 försäljninga
f
ar på andrra områden
n som bed
dömts som jämförbarra där
kraftverrk inte är synliga. Dett är viktigt att observera att de rikt- och gränsvärden
g
n som
används
s i Finland skiljer
s
sig ffrån de som
m är i kraft i USA. (Hen
nningsson m.fl. 2012))
Älgjakte
en är betydande för m
medlemmarn
na i älgjakttlaget med tanke på köttets
k
värd
de och
den upp
plevs som en
e samhälle
eligt viktig jaktform. Älgjakten
Ä
ä
är välorganiserad och dessutom brrådskande ifall tillstån
nden är må
ånga. Synviinklarna so
om framkom
mmit i intervjuer
med älg
gjägare inom ramen fför olika prrojekt har varierat, o
och en del jägare
j
ans
ser att
servicev
vägarna me
ellan kraftv
verken unde
erlättar transporten a
av fällda älg
gar ur terrä
ängen
och att nya service
evägar ökarr det poten
ntiella antalet pass (FC
CG 2013).
9.2 Utgå
ångsdata och
o
metod
der
9.2.1 Inv
vånarenkät
En invånarenkät genomförde
g
es vårvintern 2014 so
om stöd fö
ör arbetet med
m
att be
edöma
venserna fö
ör människ
kor och fö
ör att klarlägga instä
ällningen tiill projekte
et hos
konsekv
invånarn
na och fritidsinvånarn
na i närom
mrådet. Enk
käten geno
omfördes så att man även
inkluderrade information om
m den planerade
p
vindkraftp
parken i Böle, efte
ersom
vindkrafftparkerna gränsar tiill varandra. Område
et för Böle
e vindkraftpark är be
eläget
nordost om Pjelax
x vindkrafttpark. Vind
dkraftparken skulle b
bestå av 31 vindkrafftverk.
Miljökon
nsekvenserna för Bölle vindkrafftpark utreds i ett M
MKB-förfara
ande som inleds
under år
å 2014. Sa
amplet för invånarenkäten bestod av 500 hushåll i projektomrrådets
närhet. 132 personer besvarrade invåna
arenkäten vilket
v
inneb
bär en svarsrespons på 26
%.
varade invå
ånarenkäten var 83 procent
p
fasst bosatta invånare och 17
Av dem som besv
esvarade enkäten
e
borr 52 procent i Närpes
s eller
procent fritidsinvånare. Av d em som be
äger ettt fritidshus
s där. Av dem som besvarade
e enkäten bodde 2 % på under en
kilomete
ers avstånd
d, 23 % på
å 1-2 kilom
meters avstå
ånd, 53 % på 2-4 kilo
ometers av
vstånd
och 6 % på över 4 kilomete rs avstånd från vindk
kraftsparke
en. Svarspe
ersonerna hade
h
i
medelta
al bott i området eller ägt ett fritidshus där i 31 år. Un
ngefär 20 procent hade bott
i område
et eller ägt ett fritidsh
hus där i mer än 50 årr och 10 pro
ndre än fem
m år.
ocent i min
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Frågorna i invånarenkäten berörde bakgrundsinformation om svarspersonerna samt
den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om vindparkprojektets
konsekvenser, inställningen till projektet och informationen. I enkäten användes både
flervalsfrågor och öppna frågor som invånarna fick besvara fritt. En kortfattad
beskrivning av projektet bifogades enkäten.
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindparkprojektets konsekvenser
genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna bedömde invånarna
vindparkprojektets konsekvenser för totalt 20 olika faktorer som var fördelade på fyra
helheter: rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets anseende samt
ekonomi
och
sysselsättning.
Dessutom
ombads
svarspersonerna
bedöma
konsekvenserna för olika aktörer. I flervalsfrågorna bedömde svarspersonerna om
konsekvenserna var negativa eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna
nämna de viktigaste positiva och negativa konsekvenserna av vindparksprojektet.
I enkäten utredde man invånarnas inställning till projektet genom en fråga i form av ett
påstående. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma vilket av de alternativ som
granskas som enligt deras åsikt är mest genomförbart. Invånarna hade även möjlighet
att i de öppna frågorna komma med önskemål beträffande den fortsatta planeringen
och miljökonsekvensbedömningen.
9.2.2 Respons
Vid identifieringen av konsekvenserna för människor utnyttjas responsen på MKBförfarandet och de åsikter som framförs på mötet för allmänheten i projektets
programfas.
I bedömningen av de sociala konsekvenserna har använts kvantitativa och kvalitativa
resultat från andra konsekvenstyper, så som konsekvenser för naturen, trafiken, landskapet och kulturmiljön, markanvändningen samt för ökning av buller, skuggbildning
och blinkningar. Vid bedömningen beaktas att även ett värde som är lägre än riktvärdet
kan vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt från nuläget.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människan har man strävat till att utreda de
områden och befolkningsgrupper som man kan bedöma att konsekvenserna riktas mot
som kraftigast. Vid konskevensbedömingen har man betonat projektområdets
närområde, där man även har antagit att de övriga konsekvenserna är som starkast.
Vid bedömningen och jämförelsen av hur betydelsefulla konsekvenserna för människan
är har man som generella kriterier tagit i beaktande konsekvensens storlek och
regionala utbredning, mängden bosättning som konsekvensen riktas mot samt
konsekvensens tidsmässiga längd. Speciellt betydande är sådana bestående
konsekvenser som orsakar ansenliga förändringar för ett utbrett område och/eller för
en stor befolkningsmängd.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används social- och hälsovårdsministeriets guide för bedömning av konsekvenser för människor samt
Institutet för välfärd och hälsa THL:s handbok för bedömning av konsekvenser för
människor. Vid identifieringen av konsekvenserna används de identifieringslistor som
finns i de handböcker som nämns ovan.
9.2.3 Webenkät
Närboendes åsikter angående vindkraftparken samlades även in via en webenkät.
Webenkäten bygger på metoden SoftGIS. Det innebär att en karta över information om
projektet tillgängliggörs via Internet och intresserade har möjlighet att anonymt
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framföra
a sin åsikt på kartan, så att den
n överförs som geogra
rafiskt bestä
ämd inform
mation
till MKB
B-konsulten
n. Webenk
käten har varit tillg
gänglig sed
dan decem
mber 2013
3. En
motsvarrande enk
kät har u ppgjorts för
f
EMV-p
processen. Eftersom responsen
n via
webenkä
äterna var margine
ell, har responsen
r
handlats separat i MKBinte beh
beskrivn
ningen.
Projekte
ets konsekv
venser för människors
s levnadsfö
örhållanden
n och trivse
el bedöms av
a FM
Taina Ollikainen frå
ån FCG Dessign och pla
anering Ab.
9.3 Nulä
äge
9.3.1 Soc
cial använd
dning
Av dem
m som besv
varade enk
käten uppg
gav 58 pro
ocent att d
de kände till område
et där
vindkrafftsparken planeras
p
i Pj
Pjelax myck
ket väl ellerr ganska vä
äl. Svarsperrsonerna bo
odde i
Närpes, Bötom, Te
euva och K
Kristinestad
d. Av de sv
varspersone
er som bod
dde i Närpe
es var
cirka hä
älften från Pjelax by
y, medan svarsperson
s
nerna i Bö
ötom var från
f
Myrkky
y och
svarspersonerna i Teuva var från byn Perä
älä. Den populäras
ste formen
n för
et planerade
e området för vindkra
aftsparken är bärplock
kning.
rekreationsanvändning av de
cent av sva
arspersonerrna använd
de områdett för friluftssvistelse, naturiakttag
n
gelser
61 proc
och jogg
ging, medan 48 proce
ent använde
er området för svamp plockning.
9.3.2 Jak
kt
området för Pjelax vin
ndkraftpark
k är verksa
amhetsområ
åde för Pje
elax jaktförrening
Projekto
r.f. De
et finns en jaktstuga ”Älgkåtan”” på projek
ktområdet och direkt norr om Pjelax
projekto
område ligg
ger Böle jak
ktförenings
s grillkåta. Enligt
E
invån
narenkäten
n använder 25 %
av svars
spersonerna området för Pjelax vindkraftpa
v
ark för jakt..

Figur 9--1. Pjelax ja
aktförening
g rf:s jaktsttuga ”Älgkå
åtan”.
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9.4 Konsekve
enser av vindkraftsp
v
parken
9.4.1 Invånarn
nas synpunkter på pro
ojektets kon
nsekvenserr
Av de perso
oner som svarade p
på enkäten
n var 28 % av den
n åsikten att Pjelax
x
vin
ndkraftpark inte har någon inverrkan på bos
stadsområd
dets eller ffritidsbostad
dens miljö.
Cirrka en fjärd
dedel ansåg
g att inverk
kan på trivs
seln skulle vara
v
positiv
v eller mycket positiv,,
me
edan en tre
edjedel ansåg att inv
verkan på trivseln sk
kulle vara ganska ne
egativ ellerr
my
ycket negattiv ifall vind
dkraftparken byggs (Figur 9-2).
eventuella vindkraftspark
ken i Pjelax påverkar
Hur tror Ni att den e
trivseln i bosttadsområdets / fritidsbostadens miljjö?
(andel % av alla som
m har svarat, N=130)

1
100%
80%
60%
40%
20%

28%
1
10%

14%

Mycke
et positivt

Positivt

16%

15%
%

17%

0%
Har ingen
inverkan

Ganska
negativtt

Mycket n
negativt Kan inte
i
säga

Fig
gur 9-2. Sv
varspersonernas åsik
kter om hu
ur Pjelax vindkraftpa
v
rk skulle inverka
i
på
å
triv
vseln i boen
ndemiljön.

Sva
aren var re
elativt jämtt fördelade mellan sva
arsalternativen, vilkett indikerar att det förr
sva
arspersonerrna kan vara svårt attt bedöma konsekvens
serna av v indkraftparrken. Detta
a
stö
öds även av
v att 17 % har svarat att de inte kan säga ifall
i
vindkra
aftparken kommer
k
attt
ha en negativ
v eller positiv inverkan
n på trivseln
n i boendem
miljön.
På basen av invånarenk
käten kan man konstatera att invånarna som bodde i Närpes
s
förrhöll sig me
er positivt till
t vindkrafftparken än
n svarspers
sonerna frå n andra nä
ärområden.
en vindkrafftetablering
g i Pjelax sskulle inverrka myckett
Av Närpesborrna ansåg 33 % att e
pos
sitivt eller positivt på trivseln i b
bostadsområdet och 34
3 % anså g att vindk
kraftparken
n
inte
e har någo
on inverkan
n på trivse
eln i bostad
dsmiljön. 19 % av Nä
ärpesborna
a ansåg attt
Pje
elax vindkra
aftpark sku
ulle ha gansska eller mycket
m
nega
ativ inverka
an på boen
ndetrivseln.
De svarspers
soner som inte var bosatta i Närpes an
nsåg generrellt att in
nverkan på
å
boe
endetrivseln skulle vara negativ (45 %). 15
5 % av de svarsperso ner som va
ar bosatta i
de andra kom
mmunerna ansåg attt vindkraftp
parken kun
nde ha en positiv eller myckett
pos
sitiv inverkan på boen
ndetrivseln (Figur 9-3)).
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Figur 9--3. Vindkra
aftparkens inverkan på
p boendet
trivseln i o
området, sv
varen indelade i
Närpesb
bor och and
dra.

På base
en av enkä
äten anser närboende
e att majoriteten av vindkraftp
parkens neg
gativa
konsekv
venser kom
mmer att rriktas mot omgivning
gens kvalite
et och mo
ot hur attra
aktiva
bostadsområdena i närheten anses vara ifall vindkraftparken
n byggs. Nästan hälftten av
u
e att vindk
kraftparken
n kommer att inverk
ka negativtt eller
svarspersonerna uppskattade
p landska pet, tysthe
eten, lugne
et och natu
urupplevels
serna i om
mrådet
mycket negativt på
(Figur 9-4).
borna ansåg
g generelltt att de negativa konsekvensern
na av proje
ektet var mindre
m
Närpesb
än de andra
a
svarrspersonern
na ansåg. Av Närpes
sborna anssåg cirka en
e tredjedel att
projekte
et inverkade mest neg
gativt på landskapet, naturupplev
n
velser, tystthet och lug
gn.
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Fig
gur 9-4. Sva
arspersonernas åsikte
er om hur Pjelax
P
och Böle
B
vindkrraftparker inverkar på
å
olik
ka funktion
ner.

De positiva ko
onsekvense
erna av vin
ndkraftpark
ken ansåg man
m
riktas mot sysselsättningen
n
och
h ekonomin i området. 45 % respektive
e 47 % up
ppskattade att Pjelax
x och Böle
e
vin
ndkraftparker kommerr att inverk
ka positivt eller myck
ket positivtt på sysselsättningen
n
och
h ekonomin
n. I medelttal bedömd
de en tredje
edel av sva
arspersone rna att pro
ojektet inte
e
harr betydande konsekve
enser. Närp
pesborna ansåg även att de possitiva konse
ekvenserna
a
förr ekonomin
n och sysselsättning
mrådet sku
ulle vara större än vad alla
a
gen i om
sva
arspersonerrna ansåg. 54 % av N
Närpesborn
na ansåg att projekte
et inverkar positivt på
å
eko
onomin och 50 % att
a projekte
et inverkarr positivt på
p sysselsä
ättningen i området.
Generellt var även Närp
pesborna m
mer av den åsikten att vindkraftp
parken inte har någon
n
verkan på de
d olika funktionerna ssom nämnd
des i enkäte
en än de sv
varspersoner som varr
inv
bos
satta i de andra
a
närlig
ggande kom
mmunerna.
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I öppna frågor fick svarspersonerna möjlighet att själva lista positiva och negativa
konsekvenser av vindkraftparken. 5 % uppskattade att vindkraftparken inte orsakar
några negativa konsekvenser medan 9 % uppskattade att vindkraftparken inte orsakar
några positiva konsekvenser. De negativa konsekvenser som invånarna ansåg vara
mest betydande var buller, landskapsförändringar och störningar i naturen och speciellt
i faunan på området. De mest betydande positiva konsekvenserna var ur invånarnas
åsikt ökade arbetstillfällen, miljövänlig energi samt skatteintäkter och annan
regionalekonomisk nytta för området (Tabell 9-1).
Tabell 9-1. Svarspersonernas åsikter om vindkraftparkens för- och nackdelar.
Fördelar
Fler arbetstillfällen (22)
Miljövänlig, ren energi (21)
Skatteintäkter mm. nyttor för området (14)
Nya och förbättrade vägförbindelser (8)
Bättre än kärnkraft (7)
Inkomster för mark- / skogsägare (2)
Ökad självförsörjning inom energi (2)
Inga positiva konsekvenser (12)

Nackdelar
Ökat buller (28)
Konsekvenser för landskapet (16)
Störningar för flora och fauna (15)
Ljus och blinkningar (7)
Hälsokonsekvenser (6)
Skogens splittring och försvinnande (5)
Kraftlinjer som byggs (5)
Nya vägar som byggs och ökad trafik (5)
Sänkt fastighetsvärde (4)
Negativa konsekvenser för jakten (3)
Störningar i mobilnätet och tv-bilden (3)
Störningar av rekreationsanvändningen (3)
Förhöjda elpriser (2)
Inga nackdelar (6)

9.4.2 Inställningar till projektet och önskemål beträffande den fortsatta planeringen
Svarspersonernas inställningar till projektet utreddes i enkäten via olika påståenden. Av
svarspersonerna var 52 % helt eller delvis av samma åsikt vid påståendet att området i
Pjelax lämpar sig för byggandet av vindkraftverk. Till samma påstående svarade 26 %
att de var delvis eller helt av skild åsikt. Av Närpesborna ansåg 63 % att Pjelax
passade som vindkraftsområde och 15 % att det inte passade.
Då man bad svarspersonerna att förhålla sig till påståendet ”Vindkraftprojektet i Pjelax
borde genomföras enligt projektalternativ 1. Enligt alternativet byggs 30 vindkraftverk
med en total kapacitet på cirka 100 MW” var 49 % helt eller delvis av samma åsikt,
medan 29 % var helt eller delvis av annan åsikt. De som var bosatta i Närpes ansåg 61
% att vindkraftparken borde förverkligas enligt det större alternativet.
Till påståendet ”Vindkraftprojektet i Pjelax borde genomföras enligt projektalternativ 2.
I alternativet byggs sammanlagt 25 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 85
MW.” var 24 % av svarspersonerna helt eller delvis av samma åsikt och 43 % helt eller
delvis av skild åsikt. Av de som bodde i Närpes var 26 % av den åsikten att
vindkraftparken i Pjelax borde förverkligas enligt det mindre alternativet.
Av svarspersonerna var 29 % helt eller delvis av samma åsikt och 40 % helt eller delvis
av annan åsikt vid påståendet att ”Vindkraftprojektet i Pjelax borde inte genomföras,
utan motsvarande energi borde produceras på andra sätt”. Av Närpesborna var 54 %
av annan åsikt än påståendet (Figur 9-5).
Vid dessa påståenden svarade dock en anmärkningsvärd andel av invånarna (21 % 34 %) att de ”inte kan säga”. Närpesborna förefaller även vid dessa påståenden vara
mer positivt inställda till byggandet av en vindkraftpark i Pjelax i förhållande till de som
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är bosatta i närliggande områden
n i grannk
kommunerna. Detta k
kan man anta
a
ha en
n
mmanknytn
ning till att en del av de invånarre i Pjelax som svara t på enkäten även ärr
sam
ma
arkägare i området. Det är äve
en möjligt att de som bor i sa
mmun som
m
amma kom
vin
ndkraften etableras i känner att vindkrafte
ens positiva
a konsekve
enser, som t.ex. ökad
d
sys
sselsättning
g, riktas till den egna hemkommunen.

Fig
gur 9-5. In
nvånarnas förhålland
de till pås
ståenden om
o
Pjelax vindkraftp
park borde
e
förrverkligas.

I enkäten kunde
k
sva
arspersonerrna även i öppna svar fram
mföra öns
skemål förr
ndkraftparkens fortsattta planerin
ng och miljö
ökonsekven
nsbedömni ng. I svare
en önskade
e
vin
inv
vånarna attt man beak
ktar nature
en, invånarre i näromg
givningen ssamt mark
kägarna så,,
att de negattiva konsek
kvenserna är så lind
driga som möjligt. A
Andra önsk
kemål som
m
framkom va
ar att vin
ndkraftverk
k skulle placeras till havs, vid hav
vsstränder,,
dustriområd
den eller annanstans
a
s längre bort (minstt 2 km) ffrån bosätttning. Man
n
ind
öns
skade att serviceväg
garna så lå
ångt som möjligt sk
kulle place
eras i samband med
d
beffintliga väg
gar och att kraftlednin
ulle förverk
kligas som jordkabel. Invånarna
a
ngarna sku
ville även att
a
grundv
vattenområ den och fåglars häckningsom
mråden be
eaktas vid
d
aceringen av kraftverk
k.
pla
I frråga om elöverföring önskade in
nvånarna att
a projektö
örer i områ
ådet skulle samarbeta
a
så mycket som möjligt. Man framfförde önske
emål om att kraftledn
ningar och elstationerr
m byggs i samband med
m
projek
kten kunde
e förverkliga
as som ge mensamma
a. Enskilda
a
som
öns
skemål som
m framkom i enkäten v
var:


En direktt vägförbindelse bord e byggas mellan
m
Pjela
ax och Myrrkky. Vägfö
örbindelsen
n
skulle fö
örbättra tilllgången tilll goda bärplocknings
smarker sa
amt fungerra som en
n
genväg till
t Närpes centrum,
c
dä
är servicen
nivån är god
d (simhall, butiker etc
c.)



Landskap
pskonsekve
enserna är betydande
e i Myrkky, där hela v
västra utsik
kten är fulll
av vindk
kraftverk. I flera svarr bedömde man att tiotals vindk
kraftverk kommer
k
attt
vara synliga till den
n egna bosttaden.



Den sälls
synta lavsk
krikans häck
kningsområ
åde bör bev
varas
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På basen av enkätsvaren har invånarna i området fått olika mycket information om
projektet. Av svarspersonerna ansåg 34 % att de inte alls hade fått någon information
om vindparksprojektet, 24 % hade fått information men inte tillräckligt och 42 % hade
fått tillräckligt med information om projektet. I de öppna svaren önskade man mer
information och öppna diskussionstillfällen.
9.4.3 Konsekvenser för boendetrivseln
Pjelax vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande konsekvenser för boendetrivseln.
Ett stort antal faktorer påverkar boendetrivseln. Vindkraftparkens mest betydande
konsekvenser för boendetrivseln är landskaps- och bullerkonsekvenser samt
konsekvenser av skuggbildning. I synnerhet är de förändringar som sker i landskapet
konkreta, eftersom de ställvis orsakar en betydande förändring av när- och
fjärrlandskapet samt av människornas landskapsupplevelser. Förändringarna i
landskapet kan även upplevas försämra de närbelägna bostadsområdenas attraktivitet
och
dragningskraft.
Beroende
på
hur
synliga
vindkraftverken
är
kan
landskapskonsekvenserna även komma att rikta sig mot ett vidsträckt område. Det
uppstår inte betydande buller- eller skuggningskonsekvenser i något av alternativen.
Konsekvenserna kan lindras i problemfall genom att stänga av kraftverk vid den mest
sensitiva tiden så att gränsvärdena inte överskrids.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är i huvudsak upplevda.
Konsekvenserna riktar sig naturligtvis mest mot de invånare i närområdet som
upplever landskapskonsekvenserna eller ljudet från vindkraftverken som störande.
Eftersom bosättningen i närheten av vindkraftparken är liten, är konsekvenserna av
rätt liten betydelse. Invånarnas upplevelser av konsekvenserna är dock individuella,
vilket även framgick av resultaten av invånarenkäten. Enligt enkäten upplever ungefär
48 % av invånarna landskapskonsekvenserna som negativa och ungefär 49 %
bullerkonsekvenserna som negativa. Landskapskonsekvenserna är mest påtagliga i
Pjelax by, medan kraftverk inte till betydande delar är synliga i t.ex. Tjöck och Myrkky.
Vindkraftparken kan dessutom försämra trivseln för människorna som bor i närheten till
följd av rädslor i anknytning till hälso- och säkerhetsrisker. Osäkerhetskänslan gällande
de eventuella hälsoriskerna med vindkraftparken kan orsaka ångest hos människor som
bor i närheten av området.
Det finns inte betydande skillnader mellan boendetrivseln i de två alternativen för
Pjelax vindkraftpark. Skillnaderna mellan alternativen utgörs av skillnader i mängden
vindkraftverk (mindre mängder kraftverk betyder t.ex. mindre landskapskonsekvenser)
och i mängden vägar som byggs. Alternativ 2 består av färre kraftverk och därmed är
konsekvenserna för boendetrivseln lite mindre än i alternativ 1.
9.4.4 Konsekvenser för rekreationsanvändningen
Konsekvenserna för rekreationsanvändningen av projektområdet och intilliggande
områden är totalt sett lindriga.
Av de som svarade på invånarenkäten kände 58 % till projektområdet och rörde sig där
mycket eller i någon mån. Projektområdet används för olika fritidsintressen, till
exempel bärplockning, friluftsliv och joggning, naturobservationer och svampplockning.
Projektområdet används i huvudsak för allmän rekreation och friluftsliv. På området
finns inga frilufts- och utflyktsobjekt eller andra leder som upprätthålls av staten eller
kommunen. Rekreationsanvändningen av vindkraftparken kan rikta sig mot de vägar
och stigar som finns i området samt mot skogsterrängen.
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Anläggningen av vindkraftparken förhindrar inte att man vistas på området eller
använder det för rekreation. Möjligheterna till bär- och svampplockning i områden
försvinner naturligtvis på de områden som bebyggs, men dessa områdens totala andel
av markarealen är dock liten. Anläggningen av vindkraftparken förändrar dock miljön i
de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt ljuden och åsynen av
kraftverken kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen. Eventuella
rädslor som hänför sig till hälsoriskerna kan också minska viljan att använda områdena
för rekreation. Att vindkraftverken byggs medför att miljön förändras för dem som
använder områdena för rekreation, men som helhet är konsekvenserna små. Av dem
som besvarade invånarenkäten bedömde cirka 40 procent att anläggningen av
vindkraftsparkerna inte har någon inverkan på rekreationsanvändningen av
projektområdet. Ungefär 35 procent av dem som svarade upplevde att vindkraftparken
försämrar rekreationsanvändningen av projektområdet.
Det finns inte betydande skillnader mellan alternativens konsekvenser för
rekreationsanvändningen. Skillnaderna mellan alternativen orsakas endast av
vindkraftparkens omfattning och antalet vindkraftverk och vägar som byggs. I
alternativ 2 är kraftverken färre och kraftverk byggs inte i de södra delarna av
projektområdet. Det innebär att naturen söder om Änkmossen inte förändras som
konsekvens av projektet.
9.4.5 Konsekvenser för hälsan och säkerheten
Pjelax vindkraftpark medför inte betydande konsekvenser för hälsan eller säkerheten.
Vindkraft är en förnybar energiform som inte ger upphov till utsläpp. Enligt
bullerutredningen överskrids planeringsriktvärden för buller endast vid två fritidshus,
som är belägna utanför planlagt område. Överskridningen är dock liten och husen är
belägna intill bullerkurvan 35 dB(A). Även om riktvärden inte överskrids kan
vindkraftparkens buller- och skuggningskonsekvenser upplevas så att de påverkar
människors hälsa. 30 % av de som svarade på invånarenkäten bedömde att Pjelax
vindkraftpark påverkar sundheten i miljön negativt eller mycket negativt. Andelen som
ansåg att vindkraftparken inte har någon inverkan på sundheten i miljön var 38 %.
Konsekvenserna för hälsan och hur man upplever konsekvenserna är individuella och
svåra att bedöma, vilket även kan ses i andelen (24 %) som i enkäten svarat att de
inte kan säga hur vindkraftparken påverkar sundheten i miljön. 8 % av invånarna
ansåg att vindkraftparken medför positiva eller mycket positiva konsekvenser för
sundheten i miljön.
Vindkraftverken medför knappt några risker för olyckor och deras konsekvenser för
säkerheten är mycket små. Endast vintertid kan den snö och is som under vissa
väderförhållanden ackumuleras på vindkraftverkens konstruktioner och rotorblad lossna
och orsaka fara för dem som rör sig på vindparksområdet, till exempel
rekreationsanvändare. Man informerar om faran med varningsskyltar på
vindparkområdet. Invånarna kan dock uppleva att vindkraftverken har negativ inverkan
på säkerheten. Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg 30 % att vindkraftparken
kan ha negativ eller mycket negativ inverkan på tryggheten i miljön. 42 % ansåg att
vindkraftparken inte kommer att ha någon inverkan på miljöns trygghet. Även vid
denna fråga var andelen som inte kunde säga 20 %. Positiva konsekvenser för
tryggheten i miljön ansåg 8 % av invånarna att vindkraftparken medför.
Vindkraftparken har inte betydande konskevenser för människornas hälsa
säkerhet i något av alternativen. Invånarna och fritidsinvånarna samt de personer
rör sig på områdena kan ändå uppleva rädslor som hänför sig till hälsosäkerhetsriskerna. Det finns ett samband mellan hur betydande rädslorna är
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vindkraftparkens omfattning samt antalet vindkraftverk som byggs. Därmed är de
eventuella rädslor som upplevs mindre i alternativ 2 än i alternativ 1.
9.4.6 Konsekvenser för fastighetsvärden
Konsekvenser av vindkraftparken för fastighetsvärden är svåra att bedöma och
anknyter i betydande mån till hur fastighetsägare och -köpare förhåller sig till vindkraft
i allmänhet. I invånarenkäten ombeddes svarspersoner bedöma hurdana konsekvenser
vindkraftparken orsakar för statusen av bostadsområdet. 38 % av svaren ansåg att
vindkraftparken inverkar negativt eller mycket negativt på bostadsområdets status. Å
andra sidan ansåg 15 % att inverkan skulle vara positiv eller mycket positiv. 28 %
bedömde att vindkraftparken inte har någon inverkan på bostadsområdets status och
19 % svarade att de inte kan säga. Motsvarande fråga ställdes även angående statusen
som fritidsbostadsområde. Svaren fördelade sig nästan lika, 41 % ansåg att inverkan
var negativ eller mycket negativ, 9 % ansåg att inverkan var positiv eller mycket
positiv, 31 % ansåg att det inte inverkade och 19 % svarade att de inte kan säga. På
närområdets fastigheters värde eller priser ansåg 25 % att vindkraftparken inte
inverkade alls, medan 32 % ansåg att inverkan var negativ och 9 % att inverkan var
positiv. En lite större andel svarade på denna fråga att de inte kan säga än på frågorna
om områdets status, andelen var 23 %.
Det finns få uppföljande studier och värderingar av fastighetsvärden före och efter en
vindkraftsetablering. I den undersökning som utförts i Sverige 2010 fann man en
förminskning av fastighetens värde på 2-4 %. Man kunde dock inte finna ett starkt
samband mellan nya vindkraftsetableringar och prisutvecklingen på närliggande
fastigheter eller indikationer på att vindkraftsetableringarna genom direkt eller indirekt
visuell påverkan orsakat prisfallet.
9.4.7 Jakt
Konsekvenser för hjortdjur och andra viltdäggdjurarter är av samma typ som
konsekvenser för övrig fauna och de har bedömts i samband med konsekvenserna för
djuren (se kapitel 19.4). Konsekvenser för hönsfåglar har behandlats i samband med
konsekvenserna för fågelbeståndet (se kapitel 18.4).
Anläggningen av vindkraftsparken samt den ökade trafiken kommer sannolikt att
skrämma bort viltet från vindparksområdet, men effekten bedöms vara kortvarig.
Arterna som lever på skogsbruksområdet bedöms också i någon mån ha vant sig vid
störningar som orsakas av mänsklig verksamhet. De största konsekvenserna bedöms
gälla främst älg och stora rovdjur, som eventuellt undviker vindparksområdet under
anläggningstiden. Konsekvenserna för småvilt är små.
Efter anläggningstiden kommer läget att återställs eftersom störningen när
vindkraftsparken är i drift bedöms vara tämligen liten. Projektet bedöms inte medföra
någon betydande konsekvens för någon viltart på lång sikt. Djurens rörelsefrihet
hindras inte, eftersom kraftverken inte kommer att inhägnas. Största delen av jägarna
upplever att älgarna med tiden vänjer sig vid rotorbladens rörelser och att de
fortfarande rör sig på vindparksområdena, eftersom avståndet mellan kraftverken är
cirka en halv kilometer. Om projektet genomförs kan älgarnas stråk på projektområdet
dock ändras i någon mån. Det finns fortfarande inte forskningsdata eller tidigare
erfarenheter av större vindkraftsparker till lands i Finland, och därför har älgens trivsel i
närheten av kraftverken bedömts främst utifrån undersökningar av andra viltarter samt
utifrån älgens allmänna beteende och anpassningsförmåga. Enligt en del tolkningar kan
konsekvensen för älgen efter att störningen under anläggningen upphört till och med
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Ytterom projektområdet finner man markanvändning som är typisk för den
Österbottniska kusten, d.v.s. stora skogsområden som alternerar med bandformade
bosättnings- och odlingsområden. Nordost och sydost om Pjelax projektområde finns
barrskogar, blandskogar, lövskog och områden som är i övergångsstadium mellan
skog-/buskmark. Ådalar i nordostlig-sydvästlig riktning finns både öst (Teuvanjoki) och
väst (Västerbäcken och Närpes å) om projektområdet. I närheten av projektområdet
går det flera landsvägar och andra allmänna vägar.
Tabell 10-1. De nuvarande markanvändningsformerna (ha) på projektområdet (CLC
2006).
Markanvändning

Blandskog / Sekametsä
Barrskog / Havumetsä
Glesbevuxet skogsområde / Harvapuustoiset alueet
Öppen mosse / Avosuo

Areal (ha)
1 026
315
199
56

10.3.2 Bebyggelse
Bosättningar och tätorter
Projektområdet i Pjelax omges av byar, åkrar och skogsmark. Mindre tätorter eller
bebyggelser i närheten av vindparksområdet är, förutom Pjelax by, Tjöck i Kristinestad
och Myrkky i Bötom kommun.
Pjelax by ligger cirka två kilometer nordväst om projektområdet. Tjöck by är belägen
söder om projektområdet i Kristinestad. Avståndet till projektområdet är cirka fem
kilometer. Byn Myrkky finns på cirka 3,5 kilometers avstånd från projektområdet mot
öst.
Byggnadsbeståndet i byarna korrelerar med de i området kraftiga jord- och
skogsbruksnäringarna, gårdarna i byarna består av bostadshus och tillhörande
ekonomibyggnader. Speciellt i Pjelax finns det på grund av växthusnäringen flera
växthus i samband med byastrukturen och bosättningen.
Bostäder i projektområdets näromgivning
Det finns inga bostadshus eller fritidsbostäder på projektområdet för den planerade
vindkraftsparken.
Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas kan det konstateras att det sammanlagt finns
89 fasta bostäder inom två kilometer från de planerade kraftverken i alternativ 1. I
huvudsak koncentreras dessa bostäder till väst om projektområdet. Bostäderna finns
vid Norrback, Svedan och Klobben vid Pjelax by. Dessutom finns det några fasta
bostäder söder om projektområdet vid Långåsmossen. Den fasta bostaden som ligger
närmast projektområdet i nordost intill Bredmossen är enligt lokal information samt
terrängbesök en jaktstuga. Den fasta bostad som ligger närmast ett planerat
vindkraftverk finns på ett avstånd på 1,1 kilometer nordväst om kraftverk nr. 23. I
övrigt är alla de fasta bostäderna belägna på ett avstånd över 1,1 kilometer från
närmaste planerade kraftverk. Inom 2 km från planerade vindkraftverk i alternativ 2
finns det 65 fasta bostäder. Bostäderna är belägna på samma områden i förhållande till
kraftverken som i alternativ 1, förutom att de fasta bostäderna som är belägna väst om
projektområdet vid Klobben intill Skrattnäsvägen ligger på längre än 2 km från
planerade kraftverk i alternativ 2.
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Inom två kilometer från planerade kraftverk i alternativ 1 finns 4 fritidsbostäder, varav
två klassas som jaktstugor. De är belägna vid Trodmossen invid projektområdets norra
gräns, vid Klobben i väst, vid Lillträsket söder om projektområdet och vid Långmarken
sydost om projektområdet. Byggnaden som är belägen intill projektområdets gräns i
norr är en jaktstuga. Avståndet från fritidsbostaden i Långmarken till kraftverk nr. 30
är 940 meter och avståndet till kraftverk nr. 29 är 1,2 kilometer. Fritidsbostaden i
Långmarken är belägen på projektomrädet för Triventus vindkraftpark Kristinestad
Norr, och är enligt ägaren i jaktstugeanvändning. Inom 2 km från planerade kraftverk i
alternativ 2 finns 3 fritidsbostäder, varav två klassas som jaktstugor. Fritidsbostäderna
är belägna vid Trodmossen invid projektområdets norra gräns, vid Lillträsket söder om
projektområdet och vid Långmarken sydväst om projektområdet.

Figur 10-1. Bosättning i närheten av Pjelax projektområde. I alternativ 1 planeras 30
kraftverk (kraftverk betecknade med svart och lila) och i alternativ 2 planeras 23
kraftverk (kraftverk betecknade med lila).
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10.3.3 Planläggning
Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor av
riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i
de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen första
gången år 2000 och reviderades i 13.11.2008.
För vindkraftsplaneringen gäller:


Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på
riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.



När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas.



Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar flera
kraftverk.



I
samband
med
områdesanvändningen
och
planeringen
av
områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till
extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste
omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön beaktas; i
synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur natur- och
kulturhänseende samt särdragen i landskapet.



I samband med områdesanvändningen fäster man särskild uppmärksamhet vid
att förebygga sådana olägenheter och risker som människans hälsa utsätts för.



Vid områdesanvändningen
klimatförändringen.



Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration och
luftföroreningar förebyggas.



Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda
förnybara energikällor främjas.

skapas

förutsättningar

för

anpassningen

till

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba beslut skall
medge planläggning av vindkraftsområden och byggnad av vindkraftverk. Därmed skall
tilltron till det egna teknologiska kunnandet i Österbotten stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftsteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för
eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar
Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara energiformer
och deras placering i Österbotten.
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Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet. Österbottens landskapsplan är
fastställd av Miljöministeriet 21.12.2010.
I Österbottens landskapsplan är projektområdet helt beläget på ett område som är
särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald (luo). Beteckningen är informativ och
anger de viktigaste nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden.
Beteckningen begränsar inte områdets användning för t.ex. jord- eller skogsbruk. Inom
området kan finnas flera olika markanvändningsformer.
I mitten av Pjelax projektområde finns två naturskyddsbeteckningar. Det ena området
tillhör skyddsprogrammet för gamla skogar (SL4) och det andra naturskyddsområdet
tillhör lundskyddsprogrammet (SL5). Med beteckningen SL reserveras ett sådant
område som bildats med stöd av naturvårdslagen. På området gäller bygginskränkning
enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Speciell uppmärksamhet skall fästas vid
att bevara och trygga områdets naturvärden samt undvika sådana åtgärder som
äventyrar de värden för vilka området bildats till ett naturskyddsområde. Områdena
tillhör nätverket Natura-2000.
Söder om naturskyddsområdena SL4 och
bergtäktsområde (eo-4) där det gäller
markanvändnings- och bygglagen.

SL5 finns en beteckning för ett
bygginskränkning enligt 33 § i

Väster om projektområdet går riksväg 8, som är betecknad med vt. Väster om
riksvägen finns en beteckning för ett förbindelsebehov för en naturgasledning (k), en
grön linjebeteckning (mv-1) som anger ett område med turistattraktioner eller ett
utvecklingsområde för turism och rekreation samt beteckningen för en kulturhistoriskt
betydande vägsträckning (Strandvägen 673). En grön streckad linje anger dessutom en
cykelled.
Runt omkring projektområdet finns det flera beteckningar i landskapsplanen. Väster om
projektområdet går en områdesbeteckning mk-2. Med beteckningen anses Närpes ådal.
Vid områdesplanering bör man bl.a. främja en mångsidig användning av området och
bevarande av de värden som hänför sig till kulturlandskapet.
Pjelaxfjärden är utmärkt som ett område som tillhör Natura 2000-nätverket. Området
är även betecknat som ett naturskyddsområde som tillhör skyddsprogrammet för
fågelvatten och punktbetecknat som en vårdbiotop (grön punkt). Pjelax by har i
landskapsplanen betecknats med beteckningen at.
Nordväst om projektområdet finns det en beteckning för en kraftledning (z), som går
mellan Närpes centrum och Kaskö. Längs med Teuvavägen norr om projektområdet går
en stomvattenledning (v). Intill korsningen Teuvavägen - riksväg 8 finns ett
grundvattenområde (pv). Ett annat grundvattenområde finns betecknat nordost om
projektområdet. Intill grundvattenområdet går beteckningen för en riktgivande
friluftsled.
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Figur 10-2. Riktgivande placering av projektområdet i förhållande till Österbottens
landskapsplan (Österbottens förbund 2010).

Planeringsområdet gränsar i sydost till Tjöck ådal (mk-7) som tillhör ett område för
utvecklig av å- och älvdalarna. Med beteckningen (mk) anges områden för
landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan
näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruket och
övriga landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det fysiska landskapet
utvecklas. Vid områdesplanering för Tjöck ådal bör hållbart utnyttjande av naturen och
miljön samt landskapsvård främjas. Vattenkvaliteten i den outbyggda ån inklusive dess
avrinningsområde bör förbättras. Tjöck å och dess betydelse som ett för fiskbeståndet
värdefullt område bör främjas, i synnerhet när det gäller att bevara vilda arter. Sydost
om projektområdet finns en rasterbeteckning för ett område som är värdefullt för
landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. På området
skall man bevara de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet.
Förutom ovan nämnda beteckningar presenteras nuvarande bebyggda områden i
landskapsplanen. Det har även betecknats vindkraftområden till havs och land.
Områden för vindkraftparker till havs har betecknats ytterom Sideby och Korsnäs
kuster samt ett vindkraftsområde till land på Bergö.
Etapplaner
I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplaner. Dessa består av
etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II (förnyelsebara
energikällor och deras placering i Österbotten). I Etapplandskapsplan I har inga
beteckningar angetts projektområdet. Planen fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013
(YM4/5222/2012). (Österbottens förbund 2013a)
FCG Design och planering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 65101 Vasa
Tel. 010 4090, fax 010 409 6999, www.fcg.fi

FO-nummer 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

56 (232)

27.6.2014

I etapplan II ligger tyngdpunkten på vindkraft. Målsättningen är att anvisa de
lämpligaste områdena för vindkraften för perioden fram till år 2030. Arbetet påbörjades
i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program för deltagande och
bedömning som var till påseende 14.10.– 13.11.2009. Planutkastet godkändes av
landskapsstyrelsen 19.12.2011 och var offentligt framlagt 16.1.–17.2.2012. Utifrån
responsen på utkastet gjordes planförslaget som behandlades i landskapsstyrelsen
18.2.2013 och var framlagt 11.3-9.4.2013. En Naturabedömning har utförts för 12 av
33 vindkraftsområden och var framlagd t.o.m. 5.2.2014. På basen av utlåtanden har
man tagit bort 3 områden ur planförslaget (Sidlandet, Gillermossen och Blaxnäs).
Landskapsstyrelsen har under sitt sammanträde 14.4.2014 och landskapsfullmäktige
under sitt sammanträde 12.5.2014 godkänt etapplan 2 och därmed skickas planen
vidare till Miljöministeriet för fastställelse.
Med beteckningen tv-2 anvisas markområden som lämpar sig för byggande av flera
vindkraftverk eller vindkraftsparker med regional betydelse. Vid planering och
byggande samt vid användning av områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende
och rekreation, kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas
flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryggandet av förekomsten av arter tillhörande
habitatdirektiv IV a samt vid tryggandet av förutsättningarna för primärnäring och
marktäkt. Åtgärderna inom området ska planeras och genomföras så att bevarandet av
områdets biologiska mångfald/naturvärden främjas.
Enligt planförslaget för Etapplan II är Pjelax projektområde beläget på ett markområde
som lämpar sig för byggande av en vindkraftspark med regional betydelse (tv-2). I den
områdesvisa konsekvensbedömningen som utförts i samband med Etapplan II
motsvarar Pjelax vindkraftspark till stora delar området Långmarken. På hela tv-2området skulle enligt konsekvensbedömingen rymmas 60-70 vindkraftverk. Ur området
har man uteslutit naturskyddsområdet och detta syns som en öppning i mitten av
området. (Österbottens förbund, 2013c)
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Figur 10-3. Pjelax projektområde i förhållande till etapplan II, förslag. (Österbottens
förbund 2013b)

Generalplan
Det finns inga generalplaner i kraft på Pjelax projektområde. I närheten av
projektområdet finns Pjelax delgeneralplan, Närpes strandgeneralplan, Kristinestad
strandgeneralplan, delgeneralplanen för vindkraftspark vid Gamla Närpesvägen och
Bötombergens delgeneralplan (OIVA 2013).
Den närmaste generalplanen finns väster om planeringsområdet, i Pjelax by.
Delgeneralplanen över Pjelax by har godkänts av Närpes stadsfullmäktige 18.12.2006.
De områden i planen som ligger närmast den planerade vindkraftsparken är bl.a. jordoch skogsbruksdominerat område (M), jord- och skogsbruksområde (M-1) där
byggrätten för bostadsbyggande har överförts till andra områden inom samma
markägoenhet, industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art
(TY), område för lantbrukslägenheters driftscentrum (AM-1) och områden för fristående
småhus (A0-1). (Närpes stad 2006)
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Figur 10-4. Projektområdet i förhållande till Pjelax delgeneralplan.

Ytterligare finns det två strandgeneralplaner i planeringsområdets näromgivning;
strandgeneralplanen i Närpes, som närmast på cirka två kilometers avstånd i väst och
strandgeneralplanen för Kristinestad på över fyra kilometers avstånd i sydväst. Båda
planerna har fastställts år 2000. Bötombergens delgeneralplan är belägen cirka tio
kilometer sydost från projektområdet. (OIVA 2013)
Cirka en kilometer sydväst om Pjelax projektområde finns en delgeneralplan för
vindkraftsparken vid Gamla Närpesvägen. Vindkraftparken består av 6 vindkraftverk
och förslaget har varit framlagt till påseende under tiden 24.2-24.2.2014.
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Figur 10-5. Projektområdet i förhållande till delgeneralplanen för Gamla Närpesvägens
vindkraftspark (Kristinestad 2014).

Detaljplan
På det planerade vindparksområdet gäller inga detaljplaner.
Den närmaste detaljplanen (2011545) är belägen i Närpes centrum. Den är fastställd
25.9.2006 och finns på över 4,5 kilometers avstånd från planeringsområdet. Dessutom
finns det en detaljplan (2011231) i Kaskö på cirka sex kilometers avstånd från
projektområdet och i Kristinestad (2011287) cirka 6 kilometer sydväst om
projektområdet.
Planläggningstillstånd för Pjelax vindkraftpark
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Pjelax vindkraftspark är att en
delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs.
Eftersom det inte finns en gällande delgeneralplan för projektområdet utarbetas en
delgeneralplan som möjliggör anläggningen av en vindkraftspark och beviljandet av
bygglov. Närpes stad har 10.12.2013 (stadsst. 10.12.2013 § 201) beslutat om att en
delgeneralplan för vindkraft skall uppgöras på området Långmarken i Pjelax och Böle
byar. Beslutet har kompletterats 21.1.2014 (stadsst. 21.1.2014 § 11) i enlighet med
Figur 10-6.
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återställs långsamt, såvida det inte har skett några betydande förändringar på området
under projektets livscykel (cirka 25–50 år). Att jordkablarna lämnas kvar i marken
minskar de direkta konsekvenserna av att verksamheten läggs ner. Det frigörs inga
skadliga ämnen i jordmånen från de material som används i kablarna.
Anläggningen av vindkraftparken i Pjelax medför inte negativa konsekvenser för
samhällsstrukturen, eftersom projektområdet ligger utanför tätortsstrukturen.
10.4.2 Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
Konsekvenserna av Pjelax vindkraftspark för den nuvarande markanvändningen
bedöms vara små.
Projektets konsekvenser för markanvändningen riktar sig i huvudsak mot
byggplatserna för kraftverken och servicevägarna samt elstationen. Vindparksområdet
kan fortfarande till största delen användas i rekreationssyfte och för skogsbruk på
samma sätt som tidigare. Konsekvensen är direkt och lokal men långvarig.
Under anläggningstiden av vindkraftsparken skall vistelse på projektområdet begränsas
på byggplatserna på grund av säkerhetsskäl. Detta begränsar också jakt och rekreation
på området. Begränsningen är kortvarig och gäller ett relativt litet område.
Begränsningen upphör genast när byggandet är färdigt.
Pjelax vindkraftspark ligger på ett område som för närvarande består av huvudsakligen
ekonomiskog. Kraftverkens placeringar har valts så att verksamheten ska orsaka så
liten olägenhet som möjligt för bosättningen i närområdet.
De planerade kraftverken ligger på skogsområden. I anläggningsskedet röjs
trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för resningen av varje vindkraftverk.
De direkta konsekvenserna för markanvändningen har presenterats i tabellen nedan.
Tabell 10-2. Direkta konsekvenser som genomförandet av de olika alternativen medför
för den nuvarande markanvändningen (ha).
Alt 1
ha

Alt 2
ha

Andel av hela
projektområdet
%

30

23

1,4-1,9

Nya service- och transportvägar
samt intern elöverföring

9

6

0,4-0,6

Vägar som ska iståndsättas

7

7

0,4

0,5

0,5

0,03

46,5

36,5

2,3-2,9

Byggobjekt
Monteringsområde

Elstation
Sammanlagt

Efter anläggningen tillåts växtligheten på monteringsområdena att återgå till naturligt
tillstånd och således är konsekvenserna delvis reversibla. Man kommer inte att inhägna
vindkraftsparken eller på annat sätt begränsa att folk rör sig på området, men för
elstationen krävs ett cirka 0,5 hektar stort område, som inhägnas av säkerhetsskäl.
Bedrivandet av skogsbruk hindras permanent på nya vägområden. De nya vägnäten
betjänar dock de som rör sig på området och användningen av vägarna kommer inte
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att begränsas av projektägaren. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra möjligheterna
att använda området, till exempel för rekreation, jakt och bärplockning.
På vindparksområdet kan man vanligen röra sig fritt. Det har allmänt rekommenderats
att de som rör sig på området vid isningstid på vintern beaktar ett avstånd från
kraftverken motsvarande 1,5 x kraftverkets höjd, på grund av iskastningsmöjligheten.
Rekommendationen gäller sådana kraftverk som inte har avsisning eller
isidentifieringsanordning installerad.
Konsekvenserna för näringsgrenarna har bedömts i kapitel 11.
10.4.3 Konsekvenser för den planerade markanvändningen
Projektet bedöms inte medföra konsekvenser som skulle hindra eller försämra
genomförandet av den planerade markanvändningen.
Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen eller mot
Österbottens landskapsplan. I enlighet med de riksomfattande målen för
områdesanvändningen utnyttjar projektet bland annat förnybara energikällor och
vindkraftverken har placerats i grupper med flera kraftverk. Således är konsekvenserna
positiva.
Österbottens landskapsplan
Konsekvenserna av Pjelax vindkraftpark för landskapsplanläggningen är lindriga och
byggnadsårgärderna bedöms inte försvaga eller förhindra genomförandet av
landskapsplanen.
I Österbottens landskapsplan har man på projektområdet betecknat två SL-områden,
som anger ett område som tillhör skyddsprogrammet för urskogar och
skyddsprogrammet för lundar. Dessa områden ingår även i Natura 2000-området
Bredmossmyran. Områdena har tagits i beaktande redan under den preliminära
placeringen av kraftverken och inga kraftverk har placerats på områdena eller i dess
omedelbara närhet. Det löper en befintlig skogsbilväg i nord-sydlig riktning som
gränsar till SL5-området.
Skyddsbeteckningen SL anger ett naturskyddsområde som bildats med stöd av
naturvårdslagen och på området gäller bygginskränkning enligt 33§ i MBL. På områden
med bygginskränkning får inte utfärdas tillstånd för uppförande av byggnad. Enligt
beteckningens skyddsbestämmelse skall speciell uppmärksamhet fästas vid att bevara
och trygga områdets naturvärden samt undvika sådana åtgärder som äventyrar de
värden för vilka området bildats eller är avsett att bildas till ett naturskyddsområde.
Dessa två SL-områden har även betecknats som ett område som tillhör Natura 2000nätverket. Även denna beteckning innehåller en bygginskränkning enligt 33§ i MBL.
Enligt områdets planeringsbestämmelse skall det vid planering tillses att sådana
naturvärden inte i betydande grad försämras för vilkas skydd området har införlivats i
nätverket Natura 2000.
Kraftverk har inte placerats på skyddsområdena. Vid anläggningen av vindkraftparken
har man planerat att förstärka den befintliga skogsbilvägen som löper intill
skyddsprogrammet för lundar (SL5 och Natura 2000) (Figur 10-7). Då skogsbilvägen
breddas innebär det att byggåtgärder även möjligen kan riktas mot utkanten av
skyddsområdet som gränsar till vägen. Servicevägen är cirka 5,5 m bred och dessutom
anläggs dikesrenar på upp till 2 m, vilket betyder att området som utsätts för
vägarbeten uppgår till cirka 10 m. Detta betyder att andelen som teoretiskt sett kan
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utsättas för åtgärder är 2,2 % av skyddsområdet SL5 och 0,4 % av Natura 2000området. Vid kanten av den breddade vägen är det möjligt att det uppstår en
randeffekt, men eftersom det inte byggs en helt ny väg utan en befintlig väg breddas
kan man anta att randeffekten inte är stark. Konsekvenserna för skyddsobjektet
bedöms dock förbli lindriga, och därmed inte försvaga skyddsobjektets status i den
mån att det orsakar konsekvenser eller försvagar skyddsstatusen i landskapsplanen.
Byggåtgärder bör dock planeras så att de i närheten av skyddsområdet riktas mot den
motsatta sidan och inga ingrepp görs på Natura 2000-området.
Konsekvenserna för skyddsområdena har i bredare utsträckning bedömts i kapitel 20.

Figur 10-7. Den preliminära placeringen av kraftverken samt servicevägar i förhållande
till Natura 2000, SL4 och SL5 områden som har betecknats i Österbottens
landskapsplan på området för Pjelax vindkraftpark.

I landskapsplanen har det även betecknats ett område för bergstäkt (eo-4) där det
gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Beteckningen
är en reservation i landskapsplanen, men enligt Närpes stad (myndighetsmöte
19.3.2014) har det inte ansökts eller beviljats lov för täkt på området. I Figur 10-8
åskådliggörs den ungefärliga placeringen av beteckningen eo-4 i landskapsplanen.
Landskapsplanen är uppgjord i skalan 1:200 000 och vid diskussion med Närpes stad
har man kommit fram till att området som passar för bergstäkt troligen vore
bergsområdet som har markerats med punkt i kartan nedan (e-mail Bo-Erik Liljedal,
25.2.2014). För att inte försvåra genomförandet av landskapsplanen har Närpes stad
ansett att avståndet mellan beteckningen för bergtäkt och vindkraftverk bör vara minst
300 m. Vid den noggrannare planläggningen är det även skäl att möjligen ta in
specialbestämmelser angående sprängning. Ifall bergtäkten tas i bruk för byggandet av
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vindkraftparken kan det även ha positiva konsekvenser med tanke på trafik, då
materialet för vägar och fundament inte behöver transporteras till platsen.

Figur 10-8. Riktgivande placering
Österbottens landskapsplan.

av

bergtäktsområde

som

har

betecknats

i

I landskapsplanen är Pjelax projektområde beläget på ett luo-område, som antyder ett
nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden (FINIBA-område). Pjelax
vindkraftpark bedöms inte vara i strid med denna beteckning, eftersom området även
har angetts som passande för vindkraft i etapplandskapsplan 2.
Etapplan II
Största delen av projektområdet är delvis beläget på det område som i förslaget till
etapplan II har anvisats som ett område som lämpar sig för vindkraftsproduktion. I
etapplan II har området benämnts Långmarken och rymmer enligt den områdesvisa
konsekvensbedömningen i sin helhet 60-70 vindkraftverk. Området Långmarken
överlappar kommungränsen mellan Närpes och Kristinestad. I etapplan II har man
lämnat ett hål i beteckningen för Långmarkens tv-2-område på grund av Natura 2000och skyddsområdena som är belägna i Pjelax.
I alternativ 1 har man placerat 13 kraftverk av 30 ytterom det område som i etapplan 2
har markerats som ett tv-2-område. I etapplan 2 har man enligt Österbottens förbund
(myndighetssamråd 19.3.2014) avgränsat området Långmarken så att man har beaktat
ett avstånd på 500 m till huvudvägar. Kraftverken som i alternativ 1 är placerade längs
med riksväg 8 har placerats på ett avstånd som är överens med Trafikverkets (8/2012)
rekommenderade avstånd till vägar vars hastighetsbegränsning är 100 km/h. I
alternativ 1 har kraftverken nr. 1, 4, 5, 13, 14, 17, 20, 21 och 23 placerats så att de är
belägna ytterom etapplaneområdet, men på det rekommenderade skyddsavståndet till
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riksvägen. Kraftverken nr. 16, 25, 26 och 27 är placerade inom det område som i
etapplanen kan ses som ett hål i Långmarkens tv-2-område. Hålet i tv-2-området har
av Österbottens förbund motiverats med tillräckliga avstånd till skyddsområdena som
har betecknats i landskapsplanen. Fiskgjusen har även tidigare häckat på
mossområdet, men boet har vid terrängbesök konstaterats vara konstgjort och icke
passande för fiskgjusen (bilaga 5). Till naturvärdena (SL4, SL5 och Natura 2000området) har i etapplan 2 beaktats ett skyddsavstånd på som minst 160 m (sydost om
skyddsområdena). Kraftverken i alt 1 som har placerats inom hålet i
Långmarkenområdet beaktar ett skyddsavstånd på minst 380 m. Kraftverken har även
placerats längs med befintliga skogsbilvägar, vilket minskar på ingreppen i naturen som
krävs under byggnadsskedet.
Etapplanen har uppgjorts i en skala på 1:200 000, vilket betyder att 200 m i
verkligheten motsvarar 1 cm på kartan. I alternativ 1 är kraftverken nr. 1, 4, 14, 17,
20, 25 och 27 belägna på avstånd från etapplanegränsen som varierar mellan 150-265
m, vilket kan betraktas som en smärre avvikelse i förhållande till planens skala.
Områden som är belägna direkt intill landsvägar så som riksväg 8 har ett begränsat
antal möjligheter att utnyttjas för t.ex. bosättning eller andra ändamål. Därmed är de
mycket passande som t.ex. energiproduktionsområden. I alternativ 1 bedöms
placeringen av vindkraftverken huvudsakligen vara i enlighet med Etapplan 2 och
uppfylla planens mål (Figur 10-9).

Figur 10-9 och Figur 10-10. Vindkraftverkens placering i alt 1 och alt 2 i förhållande till
Etapplan 2 området Långmarken.

I alternativ 2 har kraftverken nr. 17, 20, 21 och 23 har placerats ytterom etapplanen
på det rekommenderade skyddsavståndet till riksväg 8 och kraftverk nr. 16, 25, 26 och
27 har placerats på området som har betecknats som ett hål i Långmarkenområdet.
Sammanlagt är 8 av 23 kraftverk belägna ytterom etapplanområdet. Området
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ättning och
h annan om
mgivande m
markanvänd
dning samtt
beffintliga vägar.
10.6
6 Osäkerhe
etsfaktore
er i bedöm
mningen
Man har sträv
vat efter att bedöma projektets
s konsekvenser i så sstor utsträc
ckning som
m
öjligt utifrån befintliga
a uppgifterr och uppgifter som erhållits
e
un
nder MKB-fö
örfarandet.
mö
De nuvarand
de markanv
vändningsfformernas andel av projektom rådet har beräknats
s
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utifrån det geogra
afiska inforrmationsma
aterialet i Corine,
C
som
m har en noggrannh
het på
arkanvändn
ningen är således riktgivande
r
25 x 25 hektar. Beräkningarrna av ma
, och
siffrorna
a motsvarar inte verklligheten he
elt. De projektplaner o
och arealer som användes i
beräknin
ngarna och
h som by
yggåtgärderrna gäller är prelim
minära och preciseras när
planerin
ngen framsk
krider. Ova
an nämnda osäkerhets
sfaktorer in
nverkar doc
ck inte märrkbart
på slutsatserna av bedömning
gen.
11 KONS
SEKVENSER
R FÖR NÄR
RINGSLIV
VET
11.1 Kon
nsekvensm
mekanisme
er
Vindkrafftparkens konsekven
nser för näringarna
n
riktar siig lokalt mot jord-- och
skogsbruket samt mot den öv
vriga verks
samheten på
p projekto
området elle
er i dess nä
ärhet,
ad gäller regionalekonomin påverkar vindkraftp
parken
som t.ex. marktäkter. Va
ättningen och
o
företagssverksamheten på ko
onsekvenso
området på många sä
ätt om
sysselsä
den gen
nomförs. Konsekvens
K
serna för sysselsättni
s
ngen gälle
er flera olika sektore
er. Till
följd av
v den ökad
de sysselsä
ättningen och
o
företagsverksamh
heten ökar vindkraftp
parken
även kommunerna
as intäkter ffrån kommunal-, fastighets- och samfundss
skatterna.
under
mest
e
syssels
sättningsefffekter
uppstår
u
Vindkrafftparkens
betydande
anläggningstiden. Anläggning
gen av en vindkraftpa
ark är ett betydande byggproje
ekt för
ådet och om ett vind
dkraftprojek
kt genomfö
örs påverka
ar det sysselsättninge
en och
målområ
företags
sverksamhe
eten inom konsekven
nsområdet på många
a sätt. I vindkraftpa
v
arkens
anläggningsskede erbjuds arbetstillfällen inom bl.a. röjjnings-, sc
chaktnings-- och
ggningsarb
beten samtt inom tjänster på byggarbets
b
splatsen oc
ch tjänsterr som
grundläg
behövs för de pe
ersoner so
om arbetarr där. Exe
empel på sådana ärr inkvarterrings-,
ang-, butik
ks- och rrekreationstjänster samt bevak
kning och transportter. I
restaura
driftsked
det erbjuder vindkra ftparken arbete
a
direkt inom se
ervice och underhåll samt
plogning
g av väg
gar och indirekt inom
i
bl.a. inkvarte
erings-, re
estaurang- och
transporrttjänster samt ino
om detaljh
handeln. Nedläggnin
ngen av vindkraftp
parken
sysselsä
ätter samm
ma yrkesgrrupper som
m anläggningen. Syssselsättning
gseffekterna
a kan
delas in
n i direkta sysselsätttningseffek
kter och in
ndirekta sy
ysselsättnin
ngseffekter,, som
orsakas till följd av
v produktio nen av insa
atsvaror oc
ch multiplik
katoreffekte
erna. I synn
nerhet
i anlägg
gningsskede
et använde
er man äve
en en stor mängd me
ellanproduk
kter och tjä
änster
som pro
oduceras inom andra b
branscher. Exempel på
p sådana ä
är maskinerr och utrustning,
byggnad
dsmaterial samt tran
nsporttjänster, underrhåll och a
annan serv
vice. En del
d
av
arbetet i anläggnin
ngsskedet u
utförs av arbetskraft som
s
befinn
ner sig i om
mrådet enda
ast en
kort tid,, vilket inte påverkar ssysselsättningen i närrområdet.
11.2 Utgångsdata och metoder
Projekte
ets konsek
kvenser förr näringarn
na har bed
dömts av en expertt utgående
e från
befintlig
ga
utgång
gsdata
o
och
den
informattion
som
m
samlades
in
under
bedömn
ningsproces
ssen. Som utgångsdata för bedömningen har man använt
a
upp
pgifter
om ekonomin, sys
sselsättning
gen och nä
äringarna i projektetss konsekve
ensområde samt
er som har
h
produccerats i samband
s
med bedö
ömningen av de övriga
ö
uppgifte
konsekv
venserna. Som
S
utgång
gsdata för bedömning
b
en har man
vänt den respons
n även anv
som ma
an har erhållit vid möttena för allm
mänheten, utlåtanden
na om och synpunkter
s
rna på
MKB-pro
ogrammet samt resu
ultaten av den invån
narenkät ssom riktades till de fasta
invånarn
na och fritid
dsinvånarn a. Resultatten av invånarenkäten
n har beskrrivits i kapittel 0
Enligt de bedömningar som h
har gjorts av
a Teknologiindustrin rf uppstårr arbetsplattserna
v
anschen i huvudsak
k inom teknologiindu
ustrin. Enligt föreningens
inom vindkraftbra
bedömn
ningar uppg
går den syssselsättning
gseffekt so
om en vind kraftspark på 100 MW
W ger
upphov till i Finland till 1 1
180 manår under anläggningen och en drifttid på 20
2 år.
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Sys
sselsättning
gseffekten riktar sig mot proje
ektutvecklin
ngen och experttjänsterna (10
0
ma
anår), bygg
gandet och montering
gen av infrrastrukturen
n (70 man år), tillverk
kningen av
v
kra
aftverken, materialen,, kompone nterna och
h systemen
n (300 man
når) samt driften och
h
und
derhållet under kraftv
verkens livsscykel (800 manår).
ommunerna
Vin
ndparksprojjektets
sysselsättn
ningseffektt
i
placeringsko
p
samtt
närromgivning
gen kan gro
ovt uppska
attas utifrån
n de utredn
ningar som
m har gjorts
s på annatt
hålll. I anläggningsskede
et har effek
kterna på placeringsko
p
ommunen o
och näromgivningen i
olik
ka vindpa
arksprojektt bedömtts uppgå till 24–
–50 proccent av projektets
s
sys
sselsättning
gseffekt (Empower).. I drifts
skedet ha
ar sysselssättningsefffekterna i
pla
aceringskom
mmunen och näromg
givningen i till exem
mpel den utredning som harr
uta
arbetats om
m Mielmukkavaara viindkraftspa
ark i Muonio bedömtss uppgå till cirka 20
0
pro
ocent av projektets sy
ysselsättnin
ngseffekt.
Pro
ojektets ko
onsekvenser för närin
ngarna har bedömts av FM Tain
na Ollikainen och FM
M
Kristina Salom
maa från FC
CG Design o
och planering Ab.
11.3
3 Nuläge
11.3.1 Allmänt
ns data (3 1.12.2011)) fanns de
et år 2011
1 sammanlagt 4 366
6
Enlligt Statistikcentralen
arb
betsplatser i Närpes
s. Primärn äringens andel
a
av arbetsplatsserna var 22,6 %,,
förrädlingens andel uppg
gick till 23
3,4 % och servicenärringens an del till 51,,7 %. De
e
betslösas an
ndel av arb
betskraften år 2011 va
ar 4,3 proce
ent. (Statisstikcentrale
en, 2013)
arb
Tab
bell 11-1. Arbetsplats
A
ernas förde
elning i När
rpes 2011.
A
Arbetsplats
ser 2011

Närpes
N

Hela
a landet

Priimärprodukttion

22,6
2
%

3,5 %

Fö
örädling

23,4
2
%

22
2,1 %

Se
ervice

51,7
5
%

73
3,1 %

Brransch okänd
d

2,2 %

1,3 %

Inv
vånarantal (2012)
(

9 380

5 42
26 674

An
ntalet arbettsplatser

4 366

2 35
54 422

ngsform so
om är myck
ket viktig i Österbotte
en och även
n i Närpes.
Pällsfarmning är en närin
m som är belägen nä
ärmast pro
ojektområdet finns do
ock på över 3,5 km
m
Den pälsfarm
stånd mot nordost i Kristinestad
K
d. Eftersom
m möjliga negativa
n
ko
onsekvense
er som kan
n
avs
upp
pstå härrö
ör till möjligheten fö
ör iskast, buller- och
h skuggnin
ngskonsekv
venser och
h
därrmed baserras på närh
het till vindk
n, kan man anse att p
pälsfarmen är belägen
n
kraftparken
på ett tillräckligt avstånd
d för att de
et inte skall vara möjligt att det u
uppstår kon
nsekvenserr
förr pälsfarmen. Därmed har en no
oggrannare konsekven
nsbedömnin
ng för pälsnäring inte
e
utfförts.
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11.3.2 Skogs- och jordbruk
Projektområdet för Pjelax vindkraftspark består till största delarna av skogbevuxen
mark samt en del myrmarker. Projektområdets skogar domineras av tämligen unga och
torra moskogar (Figur 11-1). Skogsbruket är aktivt inom hela projektområdet.

Figur 11-1. Typiskt vägavsnitt inom Pjelax projektområde över torr momark och ung
ekonomiskog.

Skogsområdena är i sin helhet dikade för att främja skogsbruket. På projektområdet
finns det endast en mycket liten andel åkerområden, detta i de norra delarna av
projektområdet.
Tabell 11-2. Skogsbruk är den dominerande näringsformen på projektområdet.
Markanvändning

Areal (ha)

Blandskog / Sekametsä

1 026

Barrskog / Havumetsä

315

Glesbevuxet skogsområde / Harvapuustoiset alueet

199

Öppen mosse / Avosuo

56

11.3.3 Marktäkter
På projektområdet för Pjelax vindkraftpark finns det fyra marktäkter i drift i de norra
delarna (Närpes stad 2014). En av marktäkterna har avslutats (lov beviljat t.o.m.
15.3.2015), två marktäkter utvinner finsand (lov beviljat t.o.m. 14.10.2015 för 9 600
m3 och t.o.m. 17.6.2021 för 71 000 m3). En av marktäkterna utvinner grus (lov beviljat
t.o.m. 14.4.2018 för 8 000 m3). Marktäkt är en verksamhet som formar terrängen och
miljön betydligt (Figur 11-2).
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Fig
gur 11-2. I de
d norra de
elarna av p
projektområ
ådet finns det
d marktäk
kter i bruk..

11.4
4 Konsekv
venser av vindkraftp
v
parken
11.4.1 Konsekve
enser för sy
ysselsättnin
ngen och re
egionalekonomin
Pro
ojektets ko
onsekvense
er för syssselsättningen
pos
sitiva.

konomin anses
och regionalek

vara
a

Den förnyba
ara energiproduktion
nen och byggandett av vin dkraften har stora
a
nsekvenserr för sysse
elsättninge n. Vindkra
aftens kons
sekvenser för sysselsättningen
n
kon
uts
sträcker sig
g till flera olika sekttorer. Om vindkraftpa
arken geno
omförs påv
verkar den
n
sys
sselsättning
gen och företagsverkssamheten inom konsekvensomrrådet på många
m
sätt.
Till följd av de
en ökade sysselsättni ngen och företagsver
f
ksamheten
n ökar geno
omförandett
ån kommun
nal- och samfundsska
atterna i kommunerna
a
av vindparkprrojektet inttäkterna frå
i re
egionen sam
mt Närpes stads
s
intäk
kter från fas
stighetsskatten.
Enlligt Teknolo
ogiindustrin
n rf:s uppsskattningar och en bedömning a
av den totala effekten
n
av de olika alternative
en kan vin
ndparkproje
ektets syss
selsättningsseffekt ino
om Finland
d
und
der anlägg
gningstiden och en d riftstid på 20 år upp
pskattas up
ppgå till ciirka 1 200
0
ma
anår i alternativ 1 och cirka
2. Om man räknarr
a 920 manår i alternativ 2
sys
sselsättning
gseffekterna i driftsk
kedet i placeringsko
ommunen och närom
mgivningen
n
enlligt Teknolo
ogiindustri rf och exem
mpel i olika projekt ka
an man anta
a att cirka 50 procentt
av sysselsätttningseffektten sker u
under anlä
äggningsske
edet och ccirka 20 procent
p
av
v
sys
sselsättning
gseffekterna under d riftskedet riktar sig mot närom
mrådet (Tabell 11-3).
Därtill genere
erar varje enskilt
e
krafftverk en kommunal
k
skatteintäk
kt på upp till 10 000
0
a. Förutom
m fastighetsskatt p
på kraftverkets ko
onstruktione
er får markägarna
m
a
€/a
arrrendeinkom
mster som uppgår
u
till ca 4 % av
v värdet ba
aserat på h
hur myckett el parken
n
pro
oducerar. Utgående
U
från
f
att al ternativen producerar 178-215
5 GWh/a kommer
k
de
e
lok
kala markäg
garna att få
å 540 000 - 650 000 €/a
€ i arrend
de.
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Tabell 11-3. Sysselsättningseffekten till följd av anläggningen av vindkraftparken i
olika alternativ.
Sysselsättningseffekt, manår*

Alt 1

Alt 2

Sysselsättningseffekt i Finland totalt

1 200

920

projektutveckling och experttjänster

10

8

byggande och montering av infrastruktur

70

55

tillverkning av kraftverk, material osv.

300

230

drift och underhåll av kraftverk

810

625

Sysselsättningseffekt i placeringskommunen / regionen

360

280

anläggningsskede (50%)

180

140

70

55

driftskede (20%)

*Manår motsvarar den mängd arbete som utförs av en individ under ett år baserad på en siffra hur många
arbetstimmar som ryms inom ett år, i Finland kan man räkna med ett medeltal på 1500 timmar per år.

I invånarenkäten har invånarna i de närliggande områdena bedömt att vindkraftparken
har positiv inverkan på sysselsättningen (45 %). 10 % har bedömt att inverkan
kommer att vara negativ och 24 % har ansett att vindkraftparken inte kommer att ha
någon inverkan på sysselsättningen. I fråga om inverkningar på ekonomin anser 47 %
att inverkan är positiv, 7 % att inverkan är negativ och 23 % att det inte kommer att
inverka alls på ekonomin. I båda frågorna är andelen som inte kan säga cirka en
fjärdedel.
11.4.2 Skogs- och jordbruk
Projektet bedöms inte medföra märkbara konsekvenser för bedrivandet av skogsbruk i
området, för vilket ändamål projektområdet främst används. Den skogsareal som finns
på områdena för vindkraftverken och vägarna som ska byggas kan inte längre
användas för skogsbruk om vindparkprojektet genomförs. På resten av projektområdet
kan skogsbruket fortgå som vanligt och således är konsekvensens typ direkt men
omfattningen lokal.
De arealer som inte längre kan användas för skogsbruk till följd av projektet har
beskrivits närmare i samband med bedömningen av konsekvenserna för
markanvändningen, i kapitel 10.4.2. Vid planeringen av servicevägarna på området har
man strävat till att så effektivt som möjligt utnyttja befintligt skogsbilnätverk, vilket
minskar på andelen skog som behöver röjas under byggnadsskedet.
I närheten av marktäkterna i de norra delarna av projektområdet finns det även ett
åkerområde, intill vilket man har planerat ett kraftverk. Kraftverket är inte beläget på
åkern, men uppställningsytan överlappar delvis åkern. Det område som
uppställningsytan överlappar kommer det inte att vara möjligt att bedriva jordbruk på.
Jordbruk förhindras dock inte i den direkta närheten av uppställningsytan.
Som del av invånarenkäten som besvarades av invånare i projektområdets
näromgivning bedömde invånarna vindkraftparkens konsekvenser för jordbruket och
skogsbruket. 52 % bedömde att vindkraftparken inte har någon inverkan på jordbruket
i området, medan 19 % svarade att de inte kan säga. Negativ eller mycket negativ
inverkan på jordbruket ansåg 18 % att vindkraftparken orsakar. 11 % ansåg att
inverkan skulle vara positiv. De positiva konsekvenserna för skogsbruket uppskattades
vara lite högre, 17 %. Av svarspersonerna uppskattade 27 % att vindkraftparken inte
kommer att ha någon inverkan på skogsbruket, medan 35 % ansåg att vindkraften
inverkar negativt eller mycket negativt. 21 % svarade att de inte kunde säga.
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Figur 11-3. Uppställningsytan för kraftverket nr. 23 har placerats så att det till små
delar överlappar ett åkerområde.

När driften av vindkraftsparken upphör rivs konstruktionerna och mark- och
skogsägarna kan åter börja använda marken. Markanvändningen av området återställs
långsamt och användningen av de markområden som inte har kunnat användas för
skogsbruk kan återupptas. Konsekvensen är långvarig men reversibel.
11.4.3 Marktäkter
Områdets användning för vindkraft orsakar inte konsekvenser för driften av de
befintliga marktäkterna, eftersom funktionerna kan fungera sida vid sida. Inga
kraftverk har placerats på marktäktsområdena. För mark- och grustäkter tillämpas det
ett skyddsavstånd på 100 m till fasta bostäder (Miljöministeriets anvisningar 1/2009),
vilket vid diskussioner med Närpes stad bestämts att även tillämpas vid fråga om
vindkraftverk. Närpes stad har även avgränsat de områden för marktäkter som använts
vid kosekvensbedömningen. Kraftverket 22 är beläget på ett avstånd av 110 m från
närmaste marktäkt.
Servicevägarna i närheten av marktäkterna har planerats så att man vid mån av
möjlighet har utnyttjat befintligt vägnätverk. En ny serviceväg har planerats söderut
genom grustäkten. Dragningen av vägen kan planeras i samråd med
verksamhetsidkaren vid täkten så att vägen kan dras genom området utan att orsaka
större negativa konsekvenser för verksamheten. Servicevägen till kraftverk nr. 23 har
planerats så att dragningen följer det befintliga vägnätverket som även utnyttjas av
marktäkterna på området.
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Figur 11
1-4. Befintliga marktä
äkter på pro
ojektområd
det samt de
eras placering i förhålllande
till de pllanerade viindkraftverrken.

11.5 Lind
dring av konsekven
k
serna
De nega
ativa konse
ekvenserna
a som upps
står av vind
dkraftparke
en och berö
ör näringarrna är
konsekv
venserna so
om angår s kogsbrukett.
De nega
ativa konse
ekvenserna
a av vindpa
arksprojektet kan lind
dras genom
m att man öppet
informerar närings
sidkarna i närområde
et om hurr projektett framskrider och om
m den
a planerin
ngen. Info
ormationen
ns betydellse framh
hävs i sy
ynnerhet under
fortsatta
anläggningstiden, så att de lo
okala företa
agarna kän
nner till båd
de tidpunktterna för tra
afiken
och störrningarnas varaktighe t under anlläggningen.
De nega
ativa konse
ekvenserna
a kan mildrras genom att man i mån av möjlighet
m
be
eaktar
mark- och
o
skogsäg
garnas syn
npunkter på
å var vindk
kraftverken
n och servic
cevägarna borde
placeras
s och vilka områden ssom borde förbli obeb
byggda. De
e negativa konsekven
nserna
för skogsbruksföretagare ka
an även mildras ge
enom att placera jo
ordkablarna
a och
en eller i an
nslutning tiill vägar.
luftledniingen i befintliga ledn ingsområde
11.6 Osä
äkerhetsfa
aktorer i bedömning
gen
Vindparksprojektetts konsekv enser för näringarna
n
mningen av
v dessa ank
knyter
och bedöm
ektets övrig
ga konsekv
venser och konsekven
nsbedömnin
ngar, i synn
nerhet dem
m som
till proje
gäller markanvän
m
dningen, vilket inne
ebär att osäkerhetssfaktorerna i dessa även
påverka
ar bedömnin
ngen av ko
onsekvenserna för näringarna.
I Finland har man knap
ppt gjort några bedömninga
b
ar eller utredninga
ar av
ättningseffe
ekterna på placerings
sområdet för ett projjekt som rör
r
byggande av
sysselsä
vindkrafft. Bedömn
ningarna ärr även förk
knippade med
m
osäkerh
het, efterso
om de regionala
sysselsä
ättningseffe
ekterna av
v vindkrafftbyggande
e är starrkt förknip
ppade med de
upphand
dlings- och
h entrepre
enadbeslut samt övrriga beslutt som fatttas i proje
ektets
investerrings- och anläggnings
a
sskede.
Hur stora sysselsä
ättningseffe
ekterna i projektets
p
e blir påve
erkas i väs
sentlig
närområde
kning av hu
ur väl förettagen i regionen klara
ar av att bjjuda ut sin
na produkte
er och
utsträck
tjänster för anlägg
gningen av
v vindkrafts
sparken sam
mt driften och underhållet av denna.
d
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Utv
vecklingen av förettagsverksam
mheten i närområd
det är an
nknuten
sam
mhälleliga förändrings
f
sfaktorer, ssom är svårra att bedöm
ma på lång
g sikt.

till
t

många
a

12 BULLERKO
B
NSEKVENS
SER
12.1
1 Konsekv
vensmekan
nismer
I a
anläggnings
sskedet uppstår ljud bland anna
at i anslutn
ning till by
yggandet av
v vägarna,,
vin
ndkraftverke
en och jorrdkablarna.. Under prrojektets drifttid orsa
akar vindkrraftverkens
s
rotterande rottorblad aerrodynamisk
kt ljud. De
et för vindkraftverkett typiska bullret
b
(ettt
skiftande ”bru
us”) orsaka
as av rotorrbladets ae
erodynamiska ljud sam
mt av att rotorbladett
sserar mas
sten, varvid
d vingens ljjud reflekte
eras från to
ornet. När luften pres
ssas mellan
n
pas
torrnet och rottorbladet uppstår desssutom ytterligare ett ljud. Lite b
buller orsakas även av
v
de enskilda delarna i systemet fför elprodu
uktionen, men på g rund av bruset
b
från
n
rottorbladen hörs det inte
e (Di Napolli 2007).
Spridningen av
a ljud i om
mgivningen beror bland annat på
å markens b
beskaffenhet samt på
å
ndens riktning och de
ess styrka och tempe
eratur på olika
o
höjde r. Bakgrun
ndsljud och
h
vin
tys
stnad har stor betyd
delse för hur man uppfattar ljudet frå
ån ett vindkraftverk.
Bak
kgrundsbulller orsakas bland an
nnat av de
en lokala trafiken, vin
h
ndens egett brus och
trädens sus.
ud från byg
ggandet av
v jordkabla
arna kan tiill sin karaktär jämfö
öras med bullret
b
från
n
Lju
byg
ggandet av
v vindkrafts
sparken. De
etta ljud ärr lokalt och övergåend
de eftersom
m kablarnas
s
byg
ggarbetspla
ats kontinuerligt flytta
as framåt.
12.2
2 Utgångsd
data och metoder
m
Berräkningsgru
underna för buller harr presenterats i kapite
el 5.1.
Om
m man på basen
b
av de
d utförda bullermode
elleringarna
a kan anta att ljudniv
våerna inte
e
und
derskrider givna riktv
värden för buller, ska
all man enligt Miljömin
nisteriets anvisningar
a
r
(2//2014 Modellering av
v buller fån
n vindkraftv
verk) göra en mer n
noggrann modellering
m
g
förre miljö- eller byggnad
dstillstånd k
kan ges förr vindkraftv
verken.
venserna bedöms av projektcheff, ingenjör Hans Vadb
bäck från FCG
F
Design
n
Bullerkonsekv
h planering Ab.
och
12.3
3 Riktvärden för bulller
De genomsniittliga ljudnivåerna jä
ämförs me
ed de riktv
värden förr bullernivå
å som harr
fas
stställts i statsrådets
s beslut ((993/1992)). Statsråd
det har an
ngett riktv
värden förr
bulllernivåer i sitt beslut 993
3/1992. Beslutet
B
tillämpas v
vid planerringen av
v
ma
arkanvändn
ning, trafik och bygg
genskap sa
amt i bygg
gnadslovsfö
örfarandet i syfte attt
förrebygga olä
ägenheter av buller och säkerrställa trivs
seln i omg
givningen. I beslutett
stställs max
ximala bulle
ernivåer uto
omhus i bo
ostadsområden dagtid och nattettid.
fas
I m
miljöförvaltningens an
nvisningar för vindkraft definierras planeriingsriktvärd
den för de
e
ma
aximala vä
ärdena fö
ör medelljjudnivå dagtid och nattetid.. Om bu
ullret från
n
vin
ndkraftverke
en innehåller tonala, smalband
diga eller im
mpulsartad
de komponenter ellerr
om
m det är tyd
dligt amplitudmodulerrat, ska man enligt an
nvisningarna
a tillägga fem
f
decibell
till modellerin
ngsresultatet innan m
man jämför det med planeringssriktvärdet. Eftersom
m
rikttvärdet red
dan innehå
åller buller som är karaktäristis
skt för vind
dkraftverk,, ska ovan
n
näm
mnda ljudk
karaktäristika vara ov anligt krafttiga från vindkraftverk
k för att de
et ska vara
a
nöd
dvändigt attt tillägga fe
em decibel till modelle
eringsresultatets ljudsstyrka.
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Tabell 12-1. Riktvärden för medelbullernivå enligt statsrådets beslut (SRb 993/1992).
Konsekvensobjekt

Kl. 7−22

Kl. 22−7

Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter eller
i deras omedelbara närhet och områden avsedda för
vårdinrättningar eller läroanstalter

55 dB

50 dB1) 2)

Områden
med
fritidshus,
rekreationsområden
utanför
naturskyddsområden

45 dB

40 dB

Utomhus

campingområden,
tätorterna
och

3) 4)

Inomhus
Bostads-, patient- och inkvarteringsrum

35 dB

30 dB

Undervisnings- och möteslokaliteter

35 dB

-

Affärs- och kontorslokaliteter

45 dB

-

1) I nya områden är riktvärdet 45 dB för bullernivån nattetid.
2) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används för vistelse
eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

Tabell
12-2.
Planeringsriktvärden
miljöministeriets anvisningar 2012.
Planeringsriktvärden för
utbyggnad av vindkraft

för

buller

utomhusbuller

för

vid

vindkraftsprojekt

enligt

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

Områden som används för boende, områden som
används för fritidsboende i tätorter,
rekreationsområden

45 dB

40 dB

Områden utanför tätorter som används för
fritidsboende, campingområden,
naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)

*Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer under
natten.

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämförs till de nivåer som angivits i Socialoch
hälsovårdsministeriets
anvisningar
om
boendehälsa
(Socialoch
hälsovårdsministeriet 2003). Valet av parametrarna och jämförelsevärdena grundar sig
på Miljöministeriets direktiv (2014).
Tabell 12-3. Lågfrekventa ljudets riktvärden i bostäder inomhus utan viktning och med
A-viktning.
Ters, Hz
Medelljudnivå
LZeq,1h, dB
Medeljudnivå
som A-viktad
LAeq,1h, dB

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

24

19

17

14

14

16

18

19

20

21

21
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12.4
4 Hur bulle
er upplevs
s
I u
undersöknin
ngar som genomförd
des under 1970- och
h 1990-tale
en noterade man attt
anttalet männ
niskor som upplever buller som
m mycket störande står i proportion tilll
ljud
dnivån. Cirrka 5–10 procent av människorrna uppleve
er ett bulle
er på 55 decibel som
m
my
ycket störande och en
ndast cirka
a fem proce
ent uppleve
er ett bulle
er på 45 decibel som
m
my
ycket störande. Allt fler
f
uppleve
er bullret som störan
nde då lju dnivån blirr högre än
n
60 decibel.
Tab
bell 12.1. Exempel
E
på olika ljudt rycksnivåer.
Ljjudtrycksniivå (dB)

Exem
mpel

0

Hörseltrröskel

5-25

Prrassel från bu
uskarnas löv
v

25–50
0

Dattor

50–70
0

Ljudlig
gt tal

70–85
5

Traffik

85–90
0

Motorccykel

90–110

Nattklubb e
eller disco

110–13
30

Smärttrröskel

12.5
5 Nuläge
I projektom
mrådets skogsterrän
s
ng präglas ljudlandskapet
enligt up
ppskattning
g
vudsakligen
n av natu
urliga ljud, såsom vindens
v
sus och träd
dens prass
sel. Dessa
a
huv
natturliga ljud kan ge up
pphov till ljjudnivåer mellan
m
30 och
o
70 deccibel. Konse
ekvenserna
a
är beroende av
a bland annat meteo
orologiska faktorer, trädens och
h växtlighettens täthett
h riklighet,, vindhastiigheten occh -riktning
gen. Vindh
hastigheten
n i vindkra
aftsparkens
s
och
om
mråde är i genomsnittt 7-8 mete
er per seku
und. Dylik vindhastig het kan i skogsnaturr
bed
dömas ge upphov till en lokal effekt på cirka 50-60
0 decibel. Fåglars sång kan ge
e
upp
phov till över
ö
50 de
ecibel. Omrråden vars
s medelljud
dnivå är m
mindre än 35 decibell
klassas som områden
o
med naturfri d.
ster om Pje
elax planerade vindkr aftpark anlläggs under 2014 Sva
alskulla vind
dkraftpark.
Väs
Parrken bestårr av fem vindkraftverrk av mode
ell Vestas V112
V
med e
ett käll-ljud
d på 106,5
5
dB((A).
Vin
ndkraftsparkens skog
gsområden är huvudsakligen i ekonom
miskogsanvä
ändning. I
pro
ojektområdet utförs skogsvårds
s
såtgärder årligen,
å
vilk
ket förutsä
ätter använ
ndandet av
v
sko
ogsmaskine
er. Skogsbrruksmaskin
nerna kan bedömas
b
un
nder dagtid
d lokalt höja
a ljudnivån
n
stu
undvis med 50–70 dec
cibel i närom
mgivningen
n av arbetsområdet.
Enlligt uppgiftter är proje
ektområdett i någon mån
m
i rekre
eationsanvä
ändning oc
ch områdett
anv
vänds för jakt. Mänsk
klig vistelse
e i områdett orsakar i någon mån
n störningar i naturen
n
och
h påverkar lokalt ljud
dnivåerna i området. Vid jakt orsakar
o
avfy
fyrandet av
v ett gevärr
stu
undvis ljud. Ljudet från ett gevärr orsakar en
n plötslig fö
örändring a
av ljudlands
skapet. Vid
d
avffyrandet är ljudnivån
n cirka 140
0-150 dB vid ljudkällan och ccirka 60-70
0 dB på 2
kilo
ometers av
vstånd från ljudkällan.
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Det finn
ns ett tämligen omfatttande skog
gsbilnätverk inom pro
ojektområdet och väg
gar av
större betydande
b
klass (riksv
väg 8 och stamväg 67) omkrin
ng projekto
området nä
är det
gäller vägbuller.
v
Användning
A
gsgraden av
a skogsvä
ägarna är liten i förrhållande till
t
de
omgivan
nde landsvägarnas fo
ordonsmäng
gd per dyg
gn som är kända (se kapitel 14
4). Ett
enskilt förbipassera
f
ande fordo n kan bedö
ömas ge up
pphov till en
n ljudnivå på
p 50–70 decibel
i närheten av väga
arna.
12.6 Kon
nsekvense
er under an
nläggning
gstiden
Konsekv
venserna av buller un
nder bygga
ande av vin
ndkraftpark
ken är loka
ala och täm
mligen
kortvariga och bed
döms inte o
orsaka någon betydan
nde olägen het. Mest konsekvens
k
ser av
gningstiden
n kan uppstå i bostads- och fritid
dsbyggnaderna närma
ast de
buller under anlägg
de vindkrafftverken. B
Beroende på
p alternativet riktar ssig konsekvenser av buller
planerad
från byg
ggande till olika omr åden enligt vindkraftverkens pllacering. Konsekvense
erna i
alternativ 2 riktar sig till ett lite mindrre område än i altern
nativ 1, efttersom män
ngden
kraftverrk är fler.
Projekto
områdets lä
äge invid rriksväg 8 betyder attt bosättnin
ngen i de omkringligg
gande
byarna inte i någo
on större m
mer att ors
sakas bulle
erkonsekvenser av tra
afiken
mån komm
under anläggningsskedet.
12.7 Kon
nsekvense
er under dr
riftstiden
12.7.1 Alte
ernativ 1
nativ 1 be
edöms pro
ojektet inte
e medföra betydand
de bullerko
onsekvense
er för
I altern
bosättniingen eller fritidsbosä
ättningen. Det
D finns in
nga bostäd
der, fritidshus, idrotts-- eller
rekreationsområde
en där lju
udnivån överstiger
ö
dsområdena på
45 dB. Naturskydd
området ärr belägna i nom bullerrområdet 40
4 dB(A). S
Skyddsvärd
det för objjekten
projekto
baseras på naturty
yper (Natu ra SCI, sky
yddsprogra
am för lund
dar och sky
yddsprogra
am för
urskogar), och därmed bedö
öms inte bullret
b
orsaka sådana
a konsekvenser som skulle
a områden
nas skyddssvärden. Nordost om projektom
mrådet finn
ns det äve
en ett
försvaga
privat skyddsområ
åde vid nam
mn Bredmo
ossen, som
m delvis är beläget in
nom områd
det 35
Figur 12-2).
dB(A) (F
Det finn
ns inte fa
asta bostäd
der eller fritidsbostä
f
äder inom området där bullre
et har
modellerats översk
krida 40 dB
B(A). Inom
m området där bullern
nivån övers
skrider 35 dB(A)
et 54 fasta bostäder o
och 2 fritids
sbostäder (Figur 12-1 ). Vid dess
sa fritidsbos
städer
finns de
överskriids riktvärrden för buller och
h därmed bedöms konsekven
nsen för dessa
fritidsbo
ostäder varra måttliga.. Fritidsbos
städerna ärr dock belä
ägna intill den
d
modelllerade
35 dB((A) gränse
en. Fritidssbostäderna
a är belä
ägna utanfför planlagt område
e för
fritidsbo
ostäder. Bu
ullergränsen
n 35 dB(A)) når inte fram
f
till friitidsbostäder som finns på
det strandgeneralp
planens om råde (Figurr 12-3).
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Figur 12-1. Bullermodellering för alternativ 1 med 30 kraftverk och käll-ljudet 104,5
dB(A).
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Tabell 12-4. Objekt som är belägna inom de olika bullerzonerna i alternativ 1.
Bullermodelleringen har uppgjorts med ett kraftverk vars käll-ljud är 104,5 dB(A).
Utomhusbuller i alternativ 1

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

Fasta bostäder

55 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder

2 st.

0 st.

0 st.

Naturskyddsområden

2 st.

1 st.

0 st.

* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller
naturobservationer under natten.
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Figur 12-2. Naturskyddsområden vid Bredmossmyran är belägna inom bullerzonen 40
dB(A). Det privata skyddsområdet nordost om projektområden är beläget delvis inom
bullerzonen 35 dB(A).
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Figur 12-3. Vid fritidsbostäderna och byggrätterna för fritidsbostäder ”RA” på Närpes
strandgeneralplan gränsar den beräknad bullernivå 35 dB (A) till de närmaste
fritidsbostäderna på strandgeneralplaneområdet.

Det lågfrekventa ljudet kommer att vara hörbart utomhus men underskrider
hörseltröskeln samt Social- och hälsovårdsministeriets riktvärden för buller inomhus i
alla objekt. Det lågfrekventa ljudet har modellerats till närliggande bostäder. Vid bostad
B (Nygård), kommer det lågfrekventa ljudet utomhus att överstiga de riktvärden som
Social- och hälsovårdsministeriet har angett som riktvärden inomhus med 5,5 dB. Som
minst underskrids riktvärdet för ljudnivån inne i bostaden B med 8,4 dB vid tersen 50
Hz (Tabell 12-5). Husens yttre väggars ljudisoleringsnivå varierar stort speciellt vid låga
frekvenser, men även detta beaktat är det mycket troligt att riktvärdet kommer att
underskridas vid alla objekt.
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Tabell 12-5. De mest hörbara terserna utom- och inomhus jämfört med SHM-riktvärden
för boendehälsa och hörbarhet inomhus. Vid alla objekt underskrids riktvärden samt
hörseltröskeln inomhus.

Byggnad
A Kullström
B Nygård
C Sjölund
D Rönnlund
E Östman
F Östhag
G Grannas
H Kristinestadsvägen 1268
I Skrattnäsvägen 973
J Sörhannus
K Klobbskatan

Ljudnivå ute
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
1,6
100
5,5
100
4,7
100
4,0
100
3,2
100
3,6
100
4,5
100
4,4
100
3,9
100
5,1
100
2,3
100

Ljudnivå inne
L eq,1h riktvärde
Hz
inne
-12,9
50
-8,4
50
-9,0
50
-9,7
50
-11,3
50
-11,0
50
-10,0
50
-10,1
50
-10,1
50
-8,8
50
-11,6
50

Hörbarhet
L eq,1h hörseltrö
skel
-4,3
-0,1
-0,9
-1,6
-2,7
-2,3
-1,3
-1,5
-2,0
-0,5
-3,9

inne
Hz
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Figur 12-4. Det lågfrekventa bullret modellerat till bostad B (Nygård).

12.7.2 Alternativ 2
Alternativ 2 bedöms inte medföra betydande bullerkonsekvenser för bosättningen eller
fritidsbosättningen.
Det
finns
inga
bostäder,
fritidshus,
idrottseller
rekreationsområden
där
ljudnivån
överstiger
45
dB(A)
(Figur
12-5).
Naturskyddsområdet som är beläget inom projektområdet utsätts för bullernivåer som
överskrider 45 dB(A) (Figur 12-6). Skyddsvärdet för objekten baseras på naturtyper
(Natura SCI, skyddsprogram för lundar och skyddsprogram för urskogar), och därmed
bedöms inte bullret orsaka sådana konsekvenser som skulle försvaga områdenas
skyddsvärden.
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Figur 12-5. Bullermodellering för alternativ 2. Alternativet består av 23 kraftverk med
ett käll-ljud på 107,5 dB(A).
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Det finns inte heller fasta- eller fritidsbostäder som är belägna inom bullerzonen 40
dB(A). Bredmossens privata skyddsområde nordost om projektområdet är delvis
beläget inom bullerzonen 40 dB(A). Inom bullerzonen 35 dB(A) finns det 83 fasta
bostäder och 2 fritidsbostäder. Vid fritidsbostäderna överskrids riktvärden för buller.
Fritidsbostäderna är dock belägna precis intill gränsen för den modellerade
bullergränsen 35 dB(A). I alternativ 2 når 35 dB(A) bullerkurvan precis till två
fritidsbostäder som även är belägna på ett område planlagt för fritidsbosättning. De
fritidsbostäderna där bullernivån överskrids är belägna utanför planlagda områden
(Figur 12-7).

Figur 12-6. Bredmossmyrans skyddsområde är beläget inom bullerzonen 45 dB(A).
Bredmossens privata skyddsområde är beläget inom bullerzonen 35 dB(A) och även
delvis inom bullerzonen 40 dB(A).
Tabell 12-6. Objekt som är belägna inom de olika bullerzonerna i alternativ 1.
Bullermodelleringen har uppgjorts med ett kraftverk vars käll-ljud är 107,5 dB(A).
Utomhusbuller i alternativ 1

≥35 dB(A)

≥40 dB(A)

≥45 dB(A)

83 st.

0 st.

0 st.

Fritidsbostäder

2 st.

0 st.

0 st.

Campingområden, naturskyddsområden

2 st.

1 st.

1 st.

Fasta bostäder

+ Idrotts- eller rekreationsområde
* Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller
naturobservationer under natten.
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( Svalskulla V112 x 5 x HH124

( Pjelax V126 X 23 X HH137
Bostad - Asuinrakennus
Fritidsbostad/Jaktstuga - Lomarakennus
DECIBEL ISO 9613-2, GF=0,4, RH=70%, T=15°C
35 dB(A)
40 dB(A)
45 dB(A)


(

(

(


(


(
1

0 0,25 0,5 0,75 1
km
Figur 12-7. Vid fritidsbostäderna och byggrätterna för fritidsbostäder ”RA” på Närpes
strandgeneralplan gränsar den beräknad bullernivå 35 dB (A) till de närmaste
fritidsbostäderna på strandgeneralplaneområdet.

Det lågfrekventa ljudet kommer att vara hörbart utomhus. Exempelvis vid bostad E
(Östman) kommer det lågfrekventa ljudet utomhus att överskrida de riktvärden som
Social- och hälsovårdsministeriet har angett som riktvärden inomhus med 8,3 dB. Vid
samma bostad kommer den lågfrekventa ljudnivån inomhus att underskridas som minst
med 7,1 dB vid 50 Hz. Det lågfrekventa ljudet kommer enligt modelleringen att
möjligen vara hörbart inomhus vid sex stycken bostäder vid tersen 125 Hz (Tabell
12-7). Det finns stora skillnader i hur väl yttre väggar isolerar ljud speciellt vid låga
frekvenser och därmed är det är troligt att hörseltröskeln inte överskrids vid objekten.
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Social- och häls
sovårdsmin isteriets riktvärden
r
kridas inuti byggnaderrna vid alla objekt.
undersk

för

bulle
er

inomhus

kommer

att

Tabell 12-7.
1
De me
est hörbara
a terserna utomu
och inomhus
i
jä
ämfört med SHM-riktv
värden
för boen
ndehälsa oc
ch hörbarhe
et inomhus
s. De objekt där det lå
ågfrekventa
a ljudet kan
n vara
hörbart inomhus har markera
ats med blå
ått.

Byggnad
d
A Kullstrröm
B Nygård
d
C Sjölund
d
D Rönnlu
und
E Östman
F Östhag
g
G Granna
as
H Kristinestadsvägen 1268
I Skrattn
näsvägen 973
J Sörhan
nnus
K Klobbsk
katan

L
Ljudnivå ute
e
L eq,,1h riktvä
ärde
Hz
H
inn
ne
7,,1
12
25
6,,4
63
5,,2
63
4,,6
63
8,,3
12
25
8,,3
12
25
8,,2
12
25
7,,6
12
25
5,,8
63
6,,3
63
4,,4
63

Ljudnivå
L
inne
e
L eq,,1h riktv
värde
H
Hz
inn
ne
-8,3
5
50
-7,6
5
50
-8,5
5
50
-9,2
5
50
-7,1
5
50
-7,0
5
50
-7,0
5
50
-7,4
5
50
-8,7
5
50
-7,9
5
50
-10
0,1
5
50

Figur
12-8.
Lå
ågfrekvent
buller
modellerat
hälsovårrdsminister
riets riktv
värden un
nderskrids,,
överskriids vid tersen 125 Hz.

Hörbarhet
H
L eq,1h –
hör
rseltrös
skel
0,8
0,0
-1
1,0
-1
1,7
2,1
2,1
1,9
1,4
-0
0,7
-0
0,1
-2
2,2

inn
ne
H
Hz
125
125
200
200
125
125
125
125
125
125
125

till
b
bostad
E.
Socialoch
medan hörseltröskeln ino
omhus

12.8 Kon
nsekvense
er under oc
ch efter ne
edläggnin
ngen
Rivninge
en av vind
dkraftspark
ken och återställande
et av miljö
ön omfattar huvudsakligen
samma arbetssked
den som by
yggandet. Således motsvarar bu
kvenserna under
ullerkonsek
en av vindk
kraftsparke
en konsekvenserna un
nder bygga
andet. Som
m helhet be
edöms
rivninge
bullerko
onsekvenserna på gru
und av rivn
ningen vara
a små. Skil lnaden me
ellan alterna
ativen
utgörs endast
e
av placeringe n av de vindkraftverrk och krafftledningar som ska rivas,
transporrtrutterna och hur länge rivningsarb
r
etet vara r. I alte
ernativ 1 sker
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rivn
ningsarbete
et och tran
nsporterna på ett stö
örre område och de v
varar lite längre än i
alte
ernativ 2. Efter
E
rivning
gen finns in
nga bullerk
källor kvar på
p områdett.
12.9
9 Lindring av konsek
kvenserna
a
Bullerkonsekv
venserna frrån vindkra
aftsparken har beakta
ats redan i planerings
sskedet vid
d
ceringen av
v kraftverke
en, för att riktvärdena
r
för buller inte ska öv
verskridas.
valet och plac
venserna under
u
anläg
ggningen av
a vindkraftsparken kan minsk
kas genom
m
Bullerkonsekv
ggrann planering av arbetet sam
mt genom att använd
da maskine
er och arbe
etsmetoderr
nog
som
m ger upphov
u
till litet buller. Överskottsm
Ö
massor so
om uppsttår underr
sch
haktningsarrbetena ka
an vid be
ehov anvä
ändas som
m bullersk
kydd unde
er arbetet.
San
nnolikheten
n för att de behövs ärr dock myck
ket liten.
Bullernivåerna
a i bägge
e alternati ven underskrider Statsrådets riktvärden
n. I båda
a
ernativen överskrids
ö
neringsriktv
värden för v
vindkraftsb
buller vid 2
alte
Miljöministteriets plan
frittidsbostäde
er. Modellerringen av b
buller har utförts
u
så att den be
eaktar en vindriktning
v
g
från alla håll.. Vid kuste
en i Pjelax är den härrskande vin
ndriktninge
en dock frå
ån sydväst,,
ket betyderr att de verrkliga bulle
erspridnings
skonsekven
nserna troli gen kommer att vara
a
vilk
min
ndre. Efterrsom bullerrkonsekven
nserna är högst
h
måtttliga för tv
vå fritidsbostäder kan
n
bäg
gge alterrnativen anses
a
ge
enomförbarra. Utgångsljudnivån
n i de moderna
a
vin
ndkraftverke
en kan vid behov begränsas med hjälp av kraft
ftverkets regler- och
h
sty
yrsystem, så att ljudnivån k
kan hållas
s under gränserna
g
ärden och
h
för riktvä
rek
kommenderrade värden när det b
blåser från vindkraftve
v
erket mot k
konsekvensobjektet.
12.1
10 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osä
äkerheten i beräkning
gen av bull erspridning
gen gäller osäkerheten
o
onen, dvs. i
n i emissio
ljud
deffektnivå
ån, bakgru
undsbullret på motta
agningsplattsen och i fråga om
o
ljudets
s
forrtplantning till största delen o
osäkerhet som berorr på temp
peraturen i de olika
a
o
luftströmmens tturbulens. I utredn
ningen harr man be
edömt attt
lufttskikten och
osä
äkerheten i beräkning
gen gälland e ljudnivån
n är högst cirka +3 dB
B och lägstt -6 dB, på
å
gru
und av osäkerheter
o
r i statisttiken om vindförhållandena o
och i den
n faktiska
a
bulllerspridningen. Sam
mmanfattniingsvis kan det dock ko
onstateras att alla
a
osä
äkerhetsfak
ktorer har beaktats i bullerberä
äkningen genom
g
att använda parametrar
p
r
som
m har gran
nskats med
d tanke på den högsta bullernivån. Därför är det osa
annolikt attt
bulllernivån öv
verskrids.
När man granskar bulle
ermodellen bör man beakta attt bullernivå
åerna i modellen inte
e
n av modelleringen
n
förrekommer samtidigt överallt i vindkrafftsparken. Resultaten
otsvarar i huvudsak en situatiion när de
et är med
dvind från vindkraftv
verket mott
mo
obs
servationsp
punkten. Bu
ullernivåern
na i terräng
gen beror i stor grad p
på vindförhållandena.
Den slutgiltig
ga kraftverkstypen h
har inte fa
astställts och
o
därförr är det möjligt
m
attt
gångsbullerrnivån för det kraftve
erk som vä
äljs är lägre än den nivå som används i
utg
den
nna MKB.
Eftersom all modellering
m
gen är förk
knippad me
ed osäkerhe
etsfaktorer,, varav en i detta falll
görande faktor är val av vindkra
aftverk är det skäl attt i enlighe
et med Nyk
känen m.fl.
avg
(20
013) utföra
a mer deta
aljerade mo
odelleringar i samban
nd med by gglovshand
dlingar och
h
eve
entuella miiljötillstånd inför valett av olika kraftverksleverantöre
er. Kraftverrket Vestas
s
V126 som an
nvänts i altternativ 2 har ett hög
gre lågfrek
kvent ljuduttsläpp än kraftverkett
1 som anv
vänts i altternativ 1.. Därmed är möjligh
n
Nordex N131
heten att riktvärden
erskrids teo
oretiskt större i altern ativ 2 än i alternativ 1.
1
öve

FCG Design och plan
nering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 6510
01 Vasa
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Att angivna riktvärrden undersskrids behö
över dock in
nte innebärra att ingen
n människa
a störs
ns buller. D
Det lågfrek
kventa bullret komme
er att höra
as utomhus
s men
av vindkraftparken
nomhus i alternativ 2. Specie
ellt ljudnivå
åerna inom
mhus är osäkra
o
efte
ersom
även in
modelleringen inte baserar sig på de
d berörda
a husens egenskape
er utan på
p en
diserad väg
gg. Efterso
om antalet bostäder i denna zon
n är litet och
o
även SocialS
standard
och Hälsovårdsministeriets riktvärden för lågfrekvent inom
mhusbuller underskrids är
sken för attt någon m
människa sk
kall känna sig störd av projektet liten. En
n stor
dock ris
osäkerhetsfaktor gällande
g
de
et lågfrekve
enta bullrett är att mo
odelleringarrna baser sig
s på
at käll-ljud.
beräkna
13 KONS
SEKVENSER
R AV SKUG
GGBILDNI
ING
13.1 Kon
nsekvensm
mekanisme
er
rotorblad bildar
Vindkrafftverkets roterande
r
b
rörliga skuggo
or vid klarrt väder. På
P en
enskild observatio
onspunkt u
uppfattas detta
d
som en snabb
b växling av ljuset, som
om snabbtt ilar förbi. Fenome net uppträ
äder endas
st vid
blinkningar eller skuggor so
s
vid
d mulet vä
äder inte ko
ommer från
n en bestäm
md punkt, vilket
solsken eftersom solljuset
gör att det
d inte bild
das tydliga skuggor.
Vindkrafftverkens blinkningar
b
r beror på mängden solig tid, solens rikttning och höjd
h
i
relation till kraftve
erken, roto
orns ställning och rörelse samtt på obserrvationspun
nktens
avstånd till vindkra
aftverket.
13.2 Utgångsdata och metoder
dande kons
Bedömn
ningen av de
d skuggbild
sekvensern
na av vindk
kraftverkens roterande
e blad
utförs som en expertbedömn
ning utifrån en matem
matisk mode
ell. Skuggb
beräkningarrna är
Pro program
mmet version 2.8.
utförda med WindP
delleringen
n gjordes för en sittuation som
m motsvarar de ve
erkliga
Skuggbiildningsmod
omständ
digheterna på projekttområdet (””real case”)
) så väl som
m möjligt. Vid beräkn
ningen
av modellen för den verkliga
a situatione
en beaktades de fakttiska solske
enstiderna under
i
omrrådet.
Soltimmarna
a
basera
ar
sig
ngtida
olika
årstider
på
lån
ationsobserrvationer ffrån Umeå
å. Dessuto
om beakta
ades data om omrrådets
vädersta
vindförh
hållanden, vilka påv
verkar vindkraftverke
ens driftsg
grad och rotorns lä
äge i
förhållan
nde till härs
skande vind
genom dera
as skuggbilldning.
driktnignarr samt därig
I beräk
kningarna har
h
två fa
aktiska sku
uggbildningsmodeller beräknats enligt fölljande
principer:
al case, no forest” i detta värsta fall ha
ar antagits att ingen skyddande
e skog
1) ”Rea
växe
er på prrojektområd
det eller i dess närhet m
mellan bosättningen och
vindkraftverken
n.
al case, fo
orest 20-2
20-15” i detta
d
faktis
ska fall harr beaktats skogsområ
ådena
2) ”Rea
som på projekttområdet e ller i dess närhet
n
melllan bosättn
ningen och vindkraftve
erken.
I beräkningen har använ ts trädhöjd
den 20 meter för barrr- och blandskog sam
mt 15
er för lövsk
kog.
mete
En skug
ggbildningsm
modell kan
n också tas
s fram för det
d så kalla
ade teoretiska maxim
miläget
(”worst case”), dä
är vindkrafttverken antas fungera
a kontinuerrligt och so
olen antas skina
från molnfri himme
el varje dag
g om året.
ggbildningssmodellen åskådliggör
å
rs med hjällp av utbre
edningskarttor för
Resultatten av skug
skuggbildning. På dessa karto
or visas de
en skuggbildning som kraftverke
en orsakar i form
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av kurvor som anger antalet
a
sku
uggtimmar. Kurvorna ritas på u
utbrednings
skartorna i
enllighet med modellberä
äkningarna s resultat.
Res
sultaten granskas
g
i anslutnin g till kän
nsliga obje
ekt, såsom
m fasta bostäder. I
Mo
odelleringarrna som ha
ar utförts h
har man beaktat
b
de sammanta
agna konse
ekvenserna
a
me
ed Svalskulla vindkrafttpark, som består av 5 kraftverk
k som upprä
ättas under år 2014.
Kon
s av projek
ktchef, inge
enjör Hans
s
nsekvenserrna som orrsakas av sskuggbildniing bedöms
Vad
dbäck från FCG Design och plane
ering Ab.
13.3
3 Riktvärden för sku
uggbildnin
ng
I F
Finland har myndigheterna int e utfärdat några allmänna be
estämmelse
er om den
n
ma
aximala varaktigheten
n av skugg
gbildningen
n som orsa
akas av vi ndkraftverk eller om
m
gru
underna fö
ör bedömniingen av sskuggbildniingen. I miljöministe
m
eriets anvis
sningar förr
pla
anering av
v vindkra
aftsutbyggn
nad föreslås att man anv
vänder sig
g av de
e
rek
kommendattioner som
m andra lä
änder har gett om begränsn
ning av bllinkeffekterr
(Miiljöministerriet 2012).
Det har dock
k i praxis arbetats
a
fra
am en reko
ommendatiion som urrsprunglige
en kommerr
d (förordningen WEA
A-Schatten
nwurf-Hinwe
eise). Den
nna innebä
är att den
n
från Tyskland
oretiska sku
uggtiden fö
ör störningsskänslig bebyggelse, vilken
v
omfa
attas av bo
ostads- och
h
teo
frittidshus me
ed tillhörande tomter,, inte bör överstiga 30 timmarr per år oc
ch att den
n
fak
ktiska skugg
gtiden inte bör översttiga 8 timm
mar per år och 30 minu
uter om dag
gen.
I S
Sverige harr bl.a. Miljö
ö-överdomsstolen slagit fast att skuggverk
kan bör beg
gränsas tilll
åtta timmar faktisk sk
kuggbildnin
ng per år i ett omrråde som utgörs av
v befintliga
a
eplatser eller, där sådana
s
sak
knas, 5x5 m i anslutning tilll av vindk
kraftverken
n
ute
bes
skuggade bostadshus
b
s. Närliggan
nde bostäd
der bör alltså inte uttsättas för mer än 8
tim
mmar av faktisk skugg
gtid (”real case”) perr år och 30
0 timmar fför teoretis
sk maximall
situ
uation (”wo
orst case”) per år.
Om
m gällande riktlinjer för
f
skuggefffekter efte
erlevs, blir konsekven
nserna inte påtagliga.
Ida
ag används
s ofta den faktiska tid
den för sku
uggförekom
mst, där hä
änsyn tas till
t verkens
s
driffttid och molnighet, is
stället för d en teoretis
ska.
13.4
4 Nuläge
Lju
usförhålland
dena i proje
ektområdetts nuvarand
de miljö är under dagsstid huvuds
sakligen av
v
natturligt ursp
prung och statiska ttill karaktären. Inga betydande
e rörliga skuggor
s
av
v
mä
änskligt urs
sprung har upptäckts.
Under nattetid alstras ljus huvud
dsakligen från
f
Pjelax
x, Tjöck occh Myrkky byar mott
ojektområdet med närromgivning
g. Dessutom
m alstras ljus från förb
bipasserande fordon i
pro
pro
ojektområdets
skogsvägar
och
om
mkringlöpande
land
Eftersom
m
dsvägar.
väx
xthusnäring
gen är bety
ydande i Nä
ärpes och omkring
o
prrojektområd
det, specie
ellt i Pjelax,,
utg
gör växthus
sen även betydliga lju
uskällor vid
d skymning och underr nattetid. Växthus ärr
bellägna speciellt i samb
band med byastrukturen i Pjelax samt inttill Kristines
stadsvägen
n
och
h Skrattnäs
svägen västter om projjektområde
et.
13.5
5 Konsekv
venser av vindkrafts
v
sparken
13.5.1 Alternativ
v 1 (”real case,
c
no forrest”)
Alternativ 1 för Pjela
ax vindkra
aftpark bedöms inte
e orsaka betydande
e negativa
a
uggningsko
onsekvenser för fasta eller fritid
dsbostäder i vindkraft
ftparkens närliggande
n
e
sku
FCG Design och plan
nering Ab
Företagargatan 13, PB 186, 6510
01 Vasa
Tel. 01
10 4090, fax 0
010 409 6999
9, www.fcg.fi

FO-numme
er 2474031-0
Helsingfors

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

PJELAX VINDKRAFTSPARK
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

89 (232)

27.6.2014

område. Det finns inga fasta eller fritidsbostäder som är belägna inom skuggningszonen
8 h/a (Figur 13-1).
Det finns två jaktstugor i närheten av Pjelax vindkraftpark. Dessa är belägna öster om
kraftverk 23 och sydost om kraftverk 30. Jakstugan i de norra delarna av
vindkraftparken är belägen inom skuggningsområdet 20 h/a och jaktstugan sydost om
vindkraftparken är belägen inom skuggningsområdet 8 h/a.
Kraftverkets driftstimmar har beräknats till ca 8 630 h/a på basen av de vindmätningar
som har utförts på Pjelax projektområde under åren 2012-2014.
Skuggtimmar beräknades till känsliga objekt i närheten till vindkraftparken. De
modellerade skuggningstimmarna åskådliggörs i Tabell 13-1. Eftersom de närliggande
bostäderna i huvudsak är belägna väster om projektområdet bildas skuggningarna till
objekten under morgonen och förmiddagen (mellan kl. 05.00 och 11.00) samt under
tidsperioderna februari-maj och augusti-november. För bostad C orsakas även
skuggningar under tidig morgon i maj-augusti. I skuggningsmodelleringarna har man
beaktat terrängens höjdförhållanden, men inte skogens täckande effekt. Eftersom
Pjelax vindkraftpark är belägen på ett område som omges av befintlig skog, kommer de
verkliga skuggningskonsekvenserna att vara mindre än de modellerade resultaten
visar. Därmed bedöms konsekvenserna av alternativ 1 i helhet vara mycket små.
Inom skuggningsområdet 1 h/a finns det sammanlagt 78 fasta bostäder och 20
fritidsbostäder. Skuggningskonsekvenserna för dessa bostäder kommer att vara små,
och ytterligare lindras av att den befintliga skogen mellan projektområdet och
bosättningen kommer att förhindra att skuggningar i verkligheten orsakas vid dessa
bostäder.
Tabell 13-1. Modellerade skuggtimmar per år till närliggande objekt ”real case, no
forest”
Bostad
A Bostad (Kullström)
B Bostad (Nygård)
C Fritidsbostad (Sjölund)
D Bostad (Rönnlund)
E Bostad (Östman)
F Bostad (Östhag)
G Bostad (Grannas)
H Bostad (Kristinestadsvägen 1268)
I Bostad (Skrattnäsvägen 973)
J Bostad (Sörhannus)
K Fritidsbostad (Klobbskatan)
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Figur 13-1. Skuggningsmodellering för alternativ 1, medtaget Svalskulla vindkraftpark
med 5 kraftverk.
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13.5.2 Alternativ 2 (”real case, no forest”)
Alternativ 2 för Pjelax vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande negativa
skuggningskonsekvenser för fasta eller fritidsbostäder i vindkraftparkens närliggande
område. Det finns inga fasta eller fritidsbostäder som är belägna inom skuggningszonen
8 h/a (Figur 13-2). Konsekvenserna av skuggning är liknande men lindrigare för
alternativ 2 som i alternativ 1. I alternativ 2 är mängden kraftverk mindre och därmed
minskar antalet skuggtimmar per år speciellt för bostäder som är belägna i norra
Klobben. Allt som allt är 73 fasta bostäder och 20 fritidsbostäder belägna inom
skuggningsområdet 1 h/a. För dessa bostäder lindrar befintlig skog konsekvenserna
ytterligare.
Tabell 13-2. Modellerade skuggtimmar per år till närliggande objekt ”real case, no
forest”.
Bostad
A Bostad (Kullström)
B Bostad (Nygård)
C Fritidsbostad (Sjölund)
D Bostad (Rönnlund)
E Bostad (Östman)
F Bostad (Östhag)
G Bostad (Grannas)
H Bostad (Kristinestadsvägen 1268)
I Bostad (Skrattnäsvägen 973)
J Bostad (Sörhannus)
K Fritidsbostad (Klobbskatan)
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Figur 13-2. Skuggningsmodellering för alternativ 2, medtaget Svalskulla vindkraftpark
med 5 kraftverk.
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13.5.3 Alternativ 1 (”real case, forest 20-20-15”)
I detta beräkningsfall har skogens skyddande inverkan beaktats. I Alternativ 1 för
Pjelax vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande negativa skuggningskonsekvenser
för fasta eller fritidsbostäder i vindkraftparkens närliggande område. Det finns inga
fasta eller fritidsbostäder som är belägna inom skuggningszonen 8 h/a (Figur 13-3). Av
de enskilt beräknade objekt uppgår största skuggtiden till ca 2 h/a vid bostad ”J”
Sörhannus och uppstår enbart av Svalskulla vindkraftspark.
Tabell 13-3. Modellerade skuggtimmar per år till närliggande objekt ”real case, forest
20-20-15”.
Bostad
A Bostad (Kullström)
B Bostad (Nygård)
C Fritidsbostad (Sjölund)
D Bostad (Rönnlund)
E Bostad (Östman)
F Bostad (Östhag)
G Bostad (Grannas)
H Bostad (Kristinestadsvägen 1268)
I Bostad (Skrattnäsvägen 973)
J Bostad (Sörhannus)
K Fritidsbostad (Klobbskatan)

Modellerade skuggtimmar
(real case, forest 20-20-15)
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:53
1:49
0:00

13.5.4 Alternativ 2 (”real case, forest 20-20-15”)
I detta beräkningsfall har skogens skyddande inverkan beaktats. I Alternativ 1 för
Pjelax vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande negativa skuggningskonsekvenser
för fasta eller fritidsbostäder i vindkraftparkens närliggande område. Det finns inga
fasta eller fritidsbostäder som är belägna inom skuggningszonen 8 h/a (Figur 13-4). Av
de enskilt beräknade objekt uppgår största skuggtiden till ca 2 h/a vid bostad ”J”
Sörhannus och uppstår enbart av Svalskulla vindkraftspark.
Tabell 13-4. Modellerade skuggtimmar per år till närliggande objekt ”real case, forest
20-20-15”.
Bostad
A Bostad (Kullström)
B Bostad (Nygård)
C Fritidsbostad (Sjölund)
D Bostad (Rönnlund)
E Bostad (Östman)
F Bostad (Östhag)
G Bostad (Grannas)
H Bostad (Kristinestadsvägen 1268)
I Bostad (Skrattnäsvägen 973)
J Bostad (Sörhannus)
K Fritidsbostad (Klobbskatan)
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Figur 13-3. Skuggningsmodellering för alternativ 1, beaktat skogens skyddande
inverkan samt medtaget Svalskulla vindkraftpark 5 kraftverk.
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Figur 13-4. Skuggningsmodellering för alternativ 2, beaktat skogens skyddande
inverkan samt medtaget Svalskulla vindkraftpark 5 kraftverk.
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13
3.6 Lindrin
ng av kons
sekvenser
rna
Stö
örande skug
ggor undviks enklast genom placering av vindkraftve
v
rk på tillräc
ckligt långtt
avs
stånd som inte ger stö
örningar.
I likhet med buller
b
är sk
kuggning ettt fenomen
n som kan upplevas
u
so
om störand
de trots attt
nderskrids. Ifall konse
ekvenserna av skuggb
bildning förr
de angivna riktvärdena troligen un
bos
städerna oc
ch fritidsbo
ostäderna u
upplevs stö
örande kan konsekven
nserna lindras genom
m
att vidta så kallade
k
reg
gleringssysttem för sku
uggminimering. Detta
a är en fun
nktion som
m
stä
änger av en
nskilda krafftverk för d
den tid krafftverken ka
astar störan
nde skuggo
or så att de
e
ind
dikativa rikttvärdena för skuggbiildning inte
e överskrids eller fen
nomenet inte upplevs
s
som
m oskäligt störande.
s
13
3.7 Osäkerrhetsfakto
orer i bedö
ömningen
Osä
äkerheten i beräknin
ngen av sk
kuggbildnin
ngens utbrredning utg
görs av os
säkerheten
n
gälllande anttalet solsk
kenstimma r och krraftverkens årliga n
nyttjandegrrad. Även
n
trädbeståndett inverkar i betydan de grad och
o
trädens
s avskärma
ande effek
kt har inte
e
aktats i beräkningen
n. Den verrkliga skug
ggbildninge
en komme r sannolikt att vara
a
bea
bettydligt lindrrigare än re
esultaten av
v beräkning
gsmodellerna.
14 KONSEKVE
K
ENSER FÖR
R VÄGTRAFIK, RADA
AR OCH KO
OMMUNIK
KATION
14.1
1 Konsekv
vensmekan
nismer
14.1.1 Vägtrafik
k
Kon
om transporterna a v byggma
aterial förr
nsekvenserr för traffiken upp står geno
vin
ndkraftverke
en och jo
ordkablarna
a medan projektet byggs. En
n betydand
de del av
v
transporterna
a gäller tran
nsport av g
grus för anlläggning av
v byggnadss- och servicevägarna
a
h
betong
för
by
yggande
av
vindk
kraftverken
ns
fundam
ment.
Vid
dare
kan
n
och
spe
ecialtranspo
orterena ha
a konsekve
enser för den
d
lokala trafikens
t
sm
midighet. När
N parken
n
är i drift up
ppstår kon
nsekvenser för trafik
ken genom
m enstaka underhålls
sbesök vid
d
ndkraftverke
en. Dessutom kan vin
ndkraftverk
ken i sig sjä
älva påverk
ka trafiksäk
kerheten på
å
vin
väg
garna.
Bettydelsen av
a en kons
sekvens be
eror bland annat på
å i vilken mån projektet ökarr
trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet
k
d
dessa väga
ar har med
d
seende på trafikbelast
t
tning och trrafiksäkerhet.
avs
ch kommun
nikation
14.1.2 Radar oc
I anslutning till
t vindkrafftsprojekt b
beaktas äve
en eventue
ella konsekv
venser för radar- och
h
mmunikatio
onsförbinde
elser, exem
mpelvis sjö
ö- eller lufftövervakni ngsradar, radio- och
h
kom
TV--mottagare
e
sam
mt
m obiltelefonfförbindelser.
onsekvense
er
förr
Ko
kom
mmunikatio
onsförbinde
elserna är rrelativt sälls
synta.
All radiokom
mmunikatio
on formarr en förrbindelse mellan ssändaranten
nnen och
h
mo
ottagarante
ennen med elektroma
agnetiska vågor.
v
Våg
gen påverk
kas av alla elledande
e
ma
aterial såsom metall, jord
j
och vid
d frågan om
m större fre
ekvenser occkså av fuk
ktig luft och
h
sko
og. Vindkra
aftverk har i vissa fall konsta
aterats ors
saka störniingar i tv--signalen i
närrheten av kraftverken
k
n. Förekomssten av stö
örningar beror bland a
annat på krraftverkens
s
läg
ge i förhålllande till sändarmast
s
ten och TV
V-mottagarrna, styrka
an och rikttningen av
v
sän
ndarens sig
gnal samt på terräng
gens forme
er och på eventuella
e
andra hind
der mellan
n
sän
ndaren och
h mottagarren. Genere
ellt sett ärr risken fö
ör störninga
ar mindre vad gällerr
stö
örningar i digitala sänd
dningar än i analoga sändningar.
s
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