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Bild 3.23. Exempel på en 110 kV luftledning med stagade portalstolpar. (Foto: Janne Märsylä/FCG).

Bild 3.24. Ett typtvärsnitt av en 110 kV luftledning som byggs intill en 400 kV luftledning, inklusive stagade portalstolpar, ledningsgata, kantzoner och ledningsområde.
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Alternativa elöverföringslinjer
För anslutningen av vindkraftsparkerna till elnätet har två alternativa anslutningsställen granskats inom MKB-förfarandet. Om alternativ 1B, 2B eller 3 genomförs byggs en
ny 110 kV kraftledning från vindparksområdet till Kristinestads elstation norr om staden. Fingrid Abp håller på att bygga Kristinestads elstation och förbättra den befintliga
220 kV kraftledningen mellan Kristinestad och Ulvsby elstation till en 400 kV kraftledning. MKB-förfarandet för kraftledningsprojektet avslutades 2009 och när denna MKBbeskrivning går i tryck pågår detaljplaneringen och byggandet av projektet. Projektet
kommer att vara färdigt innan det är aktuellt att bygga elöverföringslinjerna för CPC:s
projekt. I denna MKB-beskrivning beskrivs Fingrid Abp:s kraftledning som en 400 kV
kraftledning.
Om alternativ Alt 2A genomförs är det möjligt att nordväst om Ohrikylä ansluta elproduktionen till Fingrid Abp:s 110 kV ledning mellan Storå och Dagsmark. Denna lednings överföringskapacitet räcker dock inte till för att ansluta elproduktionen till stamnätet om den större vindkraftsparken i Lakiakangas (alternativ 2B) genomförs.

Bild 3.25. Beroende på vilket alternativ som genomförs ansluts vindkraftsparkerna till elnätet
antingen vid Kristinestads elstation i norr eller i Ohrikylä i nordost.

Under förutredningen granskades också en ny elstation söder om Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker. I det här skedet är det exakta läget inte klart, men elstat-
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ionen skulle ligga i närheten av den kommande kraftledningen på 400 kV (det s.k.
södra kraftledningsavsnittet 28 har granskats separat i kapitel 3.6.1.8).
Nedan presenteras alternativen för elöverföringen utanför vindkraftsparken för de
olika alternativa vindkraftsparkerna.
3.6.1

Kraftledningssträckning för alternativ 1B med cirka 46 vindkraftverk i Lappfjärd
Om Lappfjärds vindkraftspark genomförs enligt alternativ 1B ansluts vindkraftsparken
via en ny 110 kV luftledning till Fingrid Abp:s 400/110 kV elstation vid namn Kristinestad norr om staden Kristinestad.
Ledningsavsnitten mellan Lappfjärds vindkraftspark och Kristinestads elstation har
numrerats och presenteras på bild 3.25. Bilder på ledningsavsnitten och tvärsnitt presenteras i kapitlen 3.6.1.1–3.6.1.8. På avsnitten 11–14 finns bara kraftledningar som
hör till detta projekt och på avsnitten 21–27 finns också luftledningar som ägs av
andra aktörer.

3.6.1.1

Ledningsavsnitt 11: Stugmossen–Furubacka
Oberoende av var vindkraftsparken ansluts till elnätet, byggs en egen 20/110 kV elstation vid Flaggberg skogsväg på Lappfjärds projektområde. Från elstationen byggs
en cirka 3,3 km lång 110 kV luftledning (ledningsavsnitt 11) i en ny terrängkorridor till
Fingrids 400 kV ledning mellan Kristinestad och Ulvsby. Ledningsområdet på detta avsnitt är 46 meter brett, inklusive kantzonerna. Ett tvärsnitt av ledningsområdet visas
på bild 3.26.

Bild 3.26. Ledningsavsnitt 11 från elstationen på projektområdet österut mot Fingrids 400 kV
ledning.
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Ledningsavsnitt 21: Furubacka–Enberg
Kraftledningssträckningen placeras i samma ledningskorridor som Fingrids 400 kV ledning mellan Kristinestad och Ulvsby. På detta ledningsavsnitt placeras den planerade
110 kV ledningen öster om den befintliga 400 kV ledningen. Intill ledningsavsnittet
finns ett marktäktsområde. Avsnittet är cirka 5,9 km långt och ledningsområdet breddas med 19 meter.

Bild 3.27. Ledningsavsnitt 21 placeras öster om Fingrids 400 kV ledning.
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Bild 3.28. På ledningsavsnitt 21 breddas ledningsområdet med 19 meter österut.

3.6.1.3

Ledningsavsnitt 22: Enberg–Klemetsändan
Ledningsavsnitt 22 ligger vid byn Dagsmark. Söder om byn byter ledningen på 110 kV
sida så att den kommer väster om Fingrids 400 kV ledning och vid Dagsmarkvägen
byter den åter till den östra sidan. Genom att byta sida vid Dagsmark kommer den befintliga 400 kV kraftledningen mellan bosättningen och den nya ledningen och ledningsområdet breddas inte i riktning mot byn. Avsnittet är cirka 0,7 km långt och ledningsområdet breddas med 19 meter.

Bild 3.29. Vid Dagsmark placeras den planerade kraftledningssträckningen väster om den befintliga 400 kV kraftledningen längre bort från bosättningen i byn.

3.6.1.4

Ledningsavsnitt 23: Klemetsändan–Brottåsen
Norr om Dagsmark placeras ledningen öster om den befintliga 400 kV ledningen. Avsnittet är cirka 1,6 km långt och ledningsområdet breddas med 19 meter.
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Bild 3.30. Ledningsavsnitt 23 norr om Dagsmark.

3.6.1.5

Ledningsavsnitt 24 och 25: Brottåsen–Söderberget och Söderberget–
Bötombergen
Tvärsnitten av ledningsavsnitten 24 och 25 beror på genomförandet av EPV Vindkraft
Ab:s vindparksprojekt i Ömossa. Om projektet i Ömossa genomförs kan dess 110 kV
anslutningsledning placeras i samma ledningsgata som CPC Finland Ab:s 110 kV och
Fingrids 400 kV ledningar. På ledningsavsnittet 25 finns dessutom i anslutning till de
andra Fingrids 110 kV ledning mellan Kristinestad och Kankaanpää. Avsnitt 24 är
2,2 km långt och avsnitt 25 är 1,8 km långt. Ledningsområdet på avsnitt 24 breddas
med antingen 19 eller 35 meter och på avsnitt 25 med 16 eller 32 meter.

Bild 3.31. Det finns två alternativa tvärsnitt för ledningsavsnitt 24. Tvärsnitt 24_2 förverkligas
om anslutningsledningen från EPV:s vindparksprojekt i Ömossa till Kristinestads elstation placeras i samma ledningsgata som CPC Finland Ab:s 110 kV och Fingrids 400 kV kraftledningar.
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Bild 3.32. På avsnitt 22 korsar ledningen Lappfjärds å vid byn Dagsmark och dras väster om
kraftledningen på 400 kV. Ledningsavsnitten 23, 24 och 25 finns sydväst och väst om Bötombergen och öster om den befintliga kraftledningen.
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Bild 3.33. På ledningsavsnitt 25 förverkligas tvärsnittet 25_2 om EPV:s vindparksprojekt i Ömossa
genomförs och anslutningsledningen dras.

3.6.1.6

Ledningsavsnitt 13: Bötombergen−Påskträsket
Ledningen placeras i en ny terrängkorridor. Sträckningen är cirka 5,2 km lång, varav
2,8 km dras längs en befintlig skogsbilväg. På avsnittets västra del dras kraftledningen
norr om skogsbilvägen. En del av ledningsgatan och kantzonerna kan placeras på den
befintliga skogsbilvägen, för att minska antalet träd som måste röjas. Det nödvändiga
ledningsområdet är 46 meter brett, inklusive kantzonerna.

Bild 3.34. Genom att dra ledningen intill skogsbilvägen kan man minimera röjningsbehovet.
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Bild 3.35. En del av kraftledningens kantzon kan placeras på skogsbilvägen för att minska röjningsbehovet.

3.6.1.7

Ledningsavsnitt
26
ken−Kristinestad

och

27:

Påskträsket−Lerviken

och

Lervi-

På ledningsavsnitt 26 placeras vindkraftsparkernas luftledning i samma ledningskorridor som Fingrids 400 kV ledningar mellan Kristinestad och Ulvsby samt mellan Kristinestad och Toby. CPC Finland Ab:s ledning dras norr om Fingrids ledningar. Avsnittet
är cirka 6,1 km långt. Ledningsområdet breddas med 19 meter.
Ledningsavsnitt 27 är cirka 1,8 km långt. Det placeras öster om Kristinestads elstation
och norr om befintliga ledningar. Anslutningen till elstationen sker sannolikt väster om
elstationen, och därför går kraftledningssträckningen runt stationsområdet på norra
sidan. Ledningsområdet breddas med 25 meter, och 46 meter nytt kraftledningsområde behövs där ledningen går runt elstationen.

Bild 3.36. Schaktningsarbeten utfördes vid Kristinestads elstation på sommaren 2012.
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Bild 3.37. CPC Finland Ab:s 110 kV ledning dras norr om de befintliga ledningarna på avsnitten
26 och 27.

Bild 3.38. Ledningsavsnitten 26 och 27 placeras söder om byn Tjöck och korsar både riksväg 8
och Tjöck å.
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Ledningsavsnitt 28: Det södra sträckningsalternativet för kraftledningen
Det är möjligt att anslutningen av vindkraftsparkerna till stamnätet sker vid en ny
400/110 kV elstation som byggs söder om Lappfjärd och Lakiakangas. I så fall skulle
ledningsavsnitt 28 med en 110 kV kraftledning från vindkraftsparkerna dras väster om
Fingrids 400 kV ledning. Man vet ännu inte längden på ledningsavsnittet, eftersom det
inte är känt var den eventuella elstationen kommer att placeras. Antagligen kommer
längden på avsnitt 28 att vara cirka 6–10 km. Ledningsområdet breddas med
19 meter västerut på detta avsnitt. Det finns skäl att påpeka att det i detta skede fortfarande är osäkert om elstationen kommer att byggas, och att det inte finns några
planer på allmän planeringsnivå.

Bild 3.39. På ledningsavsnitt 28 placeras luftledningen på 110 kV väster om ledningen på
400 kV.
Tabell 3.2 Sammanfattning av ledningsavsnittens längder och bredder.
Ledningsavsnitt
[nr]

3.6.2

Längd [km]

Ledningsgatans bredd Nytt ledningsområde
[m]
[m]

11

3,6

26

26

12

1,9

26

26

13

5,1

26

26

14

3,1

26

26

21

5,9

61

19

22

0,7

61

19

23

1,6

61

19

24_1

2,2

61

19

24_2

2,2

77

35

25_1

1,8

77

16

25_2

1,8

93

32

26

6,1

94

19

27

2

126,5

28

28

6 - 10

61

19

En mindre vindkraftspark med 18 kraftverk i Lakiakangas (alternativ 2A)
Om Lakiakangas vindkraftspark genomförs enligt alternativ 2A, kan anslutningen till
elnätet även göras väster om Ohrikylä. Elstationen som byggs i vindkraftsparkens
norra del, längs Mansikkamäki skogsbilväg, ansluts med en cirka 3,2 km lång kraftledning till Fingrid Oyj:s 110 kV ledning mellan Storå och Dagsmark. För att minska
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röjningsbehovet har man strävat efter att placera detta avsnitt, ledningsavsnitt 14,
längs skogsbilvägen. Ledningsområdet är 46 meter brett, inklusive kantzonerna.

Bild 3.40. På ledningsavsnitt 14 byggs en cirka 3,2 km lång 110 kV luftledning i en ny terrängkorridor.

Bild 3.41. Anslutningen från Lakiakangas vindkraftspark enligt Alt 2A till elnätet sker väster om
Ohrikylä.

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

3.6.3

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

49

En större vindkraftspark med 56 kraftverk i Lakiakangas (alternativ 2B)
Om Lakiakangas vindkraftspark genomförs enligt det större alternativet, dvs.
56 kraftverk (Alt 2B; alternativen i MKB-förfarandet presenteras mer ingående i kapitel 4) ansluts vindkraftsparken via en ny 110 kV luftledning till Fingrid Abp:s
400/110 kV elstation vid namn Kristinestad norr om staden Kristinestad.

3.6.3.1

Ledningsavsnitt 12
En elstation byggs på projektområdet i Lakiakangas, i korsningen mellan Mansikkamäki och Lakiakangas skogsbilvägar. Från elstationen byggs en ny cirka 1,9 km
lång 110 kV kraftledning västerut (ledningsavsnitt 12) till Fingrid Abp:s 400 kV ledning.
Ledningsavsnitt 12 placeras i en ny terrängkorridor, vars längd är cirka 1,9 km. Ledningsområdet är 46 meter brett, inklusive kantzonerna.

Bild 3.42. Ledningsavsnitt 12 dras cirka 1,9 km västerut från projektområdet till Fingrids 400 kV
ledning.

Norrut från Fingrid Abp:s 400 kV kraftledning är luftledningens sträckning den samma
som för den 110 kV luftledning som skulle dras från Lappfjärds vindkraftspark. De
sammanfallande ledningsavsnitten 21, 22, 23, 24, 25, 13, 26 och 27 beskrivs i kapitel
3.6.1.
3.7

Anläggning av vindkraftsparken
Vindkraftverkens delar, maskinhuset, rotorbladen och tornet transporteras i cirka
5−7 delar som specialtransporter på landsvägarna. För anläggningen av ett enskilt
kraftverk krävs 12–14 specialtransporter. För att transportera delarna till cirka
100 kraftverksenheter till Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker behövs cirka
1 200–1 400 specialtransporter.
En stadig plattform för lyftanordningarna byggs före resningen av vindkraftverken.
Lyftområdena är cirka en hektar stora och ytmaterialet är kross eller naturgrus. Områdena dimensioneras för en mobil lyftkran på 500 ton. I monteringsfasen behövs
också ett cirka 140 x 15 meter stort hinderfritt monteringsområde för den stora mobila lyftkranen.
Kabeldragningarna inom området görs före resningen av vindkraftverken. Kablarna
dras in i vindkraftverkets sockel med hjälp av genomföringsrör. Inom vindkraftsparken
placeras kablarna i schakt. Det jordmaterial som grävts upp på platsen torde räcka för
att täcka över schakten. Man strävar efter att placera jordkablarna i anslutning till
vägnätet. När vindkraftverken har förbundits med jordkablar kan fundamenten täckas
över och resningen inledas.
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Bild 3.43. Transport av en del av tornet (foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).

Bild 3.44. Mobil lyftkran på 500 ton (foto: Hans Vadbäck/FCG).
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Bild 3.45. Monteringsområde för ett vindkraftverk. På fotot syns bland annat kraftverkets maskinhus och en mindre hjälplyftkran (foto: Hans Vadbäck/FCG).

Bild 3.46. Ett fundament byggs (foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).
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Rotorn monteras på marken genom att koppla bladen till naven. För detta används
vanligtvis antingen två mobila lyftkranar eller alternativt en stor lyftkran på larvband
och en hjälplyftkran.

Bild 3.47. Rotorn monteras på marken (foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).

Den egentliga resningen börjar när fundamenten är färdiga. Monteringen av ett kraftverk tar cirka 3−4 dagar. Om transformatorn ska placeras i den nedre delen av tornet,
lyfts den på plats på tornets fundament. Därefter monteras tornet genom att lyfta upp
en del i sänder. Sedan lyfts maskinhuset och den färdigt monterade rotorn. För detta
används i allmänhet den huvudsakliga lyftkranen och en hjälplyftkran. Hjälplyftkranen
är avsedd för att säkra att den del som lyfts får rätt rörelsebana under lyftet. Genom
att fästa ett utspänt stödrep vid spetsen av varje rotorblad förhindras farliga svängningar då rotorn lyfts. Svåra väderleksförhållanden kan avbryta lyftarbetena, och exempelvis lyftet av rotorn hindras om vindhastigheten är mer än åtta meter per sekund. Beroende på årstiden kan svåra väderleksförhållanden fördröja resningen med
cirka 10–50 procent jämfört med den optimala resningstiden. Vid en förflyttning från
ett ställe till ett annat kan det bli nödvändigt att demontera materielen för resningen.
Detta tar vanligtvis en dag.
Om vindkraftsparken förverkligas enligt det mest omfattande alternativet på både
Lappfjärds- och Lakiakangasområdet, kommer det att ta cirka tre byggsäsonger att
bygga vindkraftsparken enligt den preliminära tidsplanen. De mindre alternativen kan
byggas under en eller två byggsäsonger.

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

Bild 3.48. Montering av kraftverkstornet (foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).

Bild 3.49. Maskinhuset lyfts på plats (foto: Erik Trast/CPC Finland Ab).
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Drift och underhåll
När vindkraftsparken är i drift görs servicebesök till varje kraftverk 1–2 gånger per år.
Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda servicebesök per kraftverk
per år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje kraftverk i genomsnitt tre gånger per
år. Servicebesöken görs i regel med skåpbil. Servicevinschen, som hör till kraftverkets
standardutrustning, används för att lyfta tyngre tillbehör och komponenter. I specialfall och om de tyngre huvudkomponenterna går sönder kan också en mobil lyftkran
behövas, eventuellt till och med en banddriven lyftkran.

3.9

Nedläggning
Produktionen av vindkraftsenergi ger inte direkt upphov till avfall eller biprodukter.
Med tanke på uppkomsten av avfall är nedläggningen av verksamheten det mest betydande skedet. Största delen av vindkraftverkets konstruktioner samt kraftledningens
ledare och stolpkonstruktionernas material kan återanvändas eller på annat sätt utnyttjas. Tillsvidare är rotorbladen den enda komponenten som inte kan återanvändas
(Tuulivoiman tietopaketti 2011).

3.9.1

Vindkraftverken
Vindkraftverkens tekniska driftålder uppskattas till cirka 25 år. Fundamenten dimensioneras för 50 års drift. Då kan man genom att förnya vindkraftverkens maskiner uppskatta vindkraftsparkens driftålder till cirka 50 år. Kablarnas driftålder är minst 30 år.
Demonteringen och nedläggningen av vindkraftverken sker med hjälp av motsvarande
materiel som användes för resningen. Arbetsfaserna är i hög grad de samma som under anläggningsfasen. Fundamenten och kablarna kan lämnas kvar, om inte annan
framtida användning av området kräver att dessa avlägsnas. Om fundamenten rivs
helt och hållet, måste de stora betong- och stålkonstruktionerna brytas i mindre delar.
Om fundamenten rivs, kan detta leda till större konsekvenser för miljön än om de blir
kvar. De landskapskonsekvenser som betongkonstruktionerna ger upphov till kan förebyggas med landskapsarkitektur.
Efter driftskedet kan elkablarna inom projektområdet avlägsnas. Det är inte nödvändigtvis ändamålsenligt att avlägsna de djupt nedgrävda kablarna. De avlägsnade metallerna kan tänkas ha skrotvärde.

3.9.2

Kraftledningen
Kraftledningens tekniska driftålder är 50–70 år. Genom grundliga förbättringar kan
driftåldern förlängas med 20–30 år. Om verksamheten upphör innan kraftledningens
livslängd är slut, kan luftledningen lämnas kvar som stöd för det lokala nätets eldistribution. När kraftledningen inte längre används, kan kraftledningens konstruktioner tas
ur bruk, om man inte hittar andra användningsändamål.

3.10 Planeringsläge och tidsplan för genomförande
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs den förberedande planeringen, MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2012
och färdigställs under den första hälften av 2013. Därefter preciseras de befintliga
tekniska planerna under en separat preciserande byggnadsplanering. Samtidigt ansöks om nödvändiga tillstånd för anläggningen av vindkraftsparken och enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena före slutet av 2013.
Om tillstånden för vindkraftsparken beviljas enligt tidsplanen, kommer investeringsbeslutet att fattas i början av 2014. I så fall kan anläggningsfasen börja redan på våren
2014 och slutföras före utgången av 2017. Antagandet är att cirka en tredjedel av
vindkraftverken blir klara per byggsäsong. I så fall kan vindkraftsparken tas i bruk
stegvis redan innan den är helt färdig före utgången av 2017. Om vindkraftsparken
byggs enligt det mindre alternativet, går det givetvis snabbare att bygga den.
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Tidsplanen för genomförandet preciseras under planeringsskedet, MKB-förfarandet och
därefter.
Tabell 3.3. Den preliminära tidsplanen för projektet visas enligt olika arbetsfaser.

Arbetsfas

Påbörjas

Avslutas

Förberedande planering

2011

2012

MKB-förfarande

2012

2013

Planläggning

2012

2013

Preciserande byggnadsplanering

2013

2013

Tillståndsansökningar

2013

2013

Anläggning

2014

2017

2015–2017

2040

Vindkraftsparken i drift

56

4
4.1

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

CPC Finland Ab
FCG Design och planering Ab

ALTERNATIV SOM SKA BEDÖMAS
Utformning av alternativ
Enligt MKB-lagen bör man för projektet presentera olika genomförandealternativ, vars
konsekvenser ska bedömas i ett MKB-förfarande. Dessutom bör bedömningen ge information om skillnaderna mellan alternativens konsekvenser.
I vindkraftsparkens MKB-förfarande har man strävat efter att utforma alternativ vars
utgångspunkt är att de orsakar så liten olägenhet som möjligt för invånarna i närområdet och för miljön, men som trots det är produktionsmässigt och ekonomiskt lönsamma.
I detta MKB-förfarande ska vindparksprojektets miljökonsekvenser granskas för situationer där vindkraftsparken byggs på endast ett ställe, antingen i Lappfjärd (alternativ 1: Lappfjärds vindkraftspark) eller i Lakiakangas (alternativ 2: Lakiakangas vindkraftspark). Dessutom granskas miljökonsekvenserna i en situation där vindkraftsparken byggs på båda områdena (alternativ 3).
För båda områdesalternativen har dessutom granskats en situation där vindkraftsparken genomförs med ett mindre eller större antal kraftverk (A och B). I bedömningen
granskas inte kraftverk i olika storleksklasser, utan kraftverkets storlek är den samma
i alla alternativ, dvs. tornets höjd är cirka 140 meter och rotorbladets längd 65 meter.
Genomförandet av projektet förutsätter att den producerade elen överförs från vindparksområdet. De olika alternativen för elöverföringen beror främst på vindkraftsparkens storlek och läge.
Förutom genomförandealternativen granskas ett så kallat nollalternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs. I nollalternativet uppfylls inte projektets mål, utan
motsvarande energimängd produceras på andra sätt.

4.2

Alternativ 1: Lappfjärd
I alternativ 1 placeras vindkraftsparken på Lappfjärds projektområde. Projektområdets
areal är cirka 49 km2 (4 900 hektar). Lappfjärds projektområde ligger till största delen
på Kristinestads område, med undantag av projektområdets sydöstra hörn som hör till
Storå. I MKB-programskedet presenterades ett alternativ med en mindre vindkraftspark, alternativ 1A, men man har dock avstått från detta på grund av tekniskekonomiska skäl.

4.2.1

Alternativ 1B: 46 vindkraftverk på Lappfjärds projektområde
I alternativ 1B består vindkraftsparken av 46 vindkraftverk med en total kapacitet på
cirka 140 MW. Alla vindkraftverk placeras i Kristinestad.
Vindkraftverken kopplas samman med en 20–45 kV jordkabel och en ny elstation
byggs öster om Stugmossen. Från elstationen byggs en ny 110 kV luftledning österut
till den befintliga 220 kV högspänningsledningen. En ny luftledning byggs i anslutning
till det befintliga ledningsområdet fram till Fingrid Abp:s framtida 400 kV elstation i
Kristinestad. Luftledningens sträckning presenteras mer ingående i kapitel 3.6.
I mån av möjlighet följer bygg- och servicevägarna befintliga vägar och de iståndsätts
så att de lämpar sig för tunga transporter. Längden på de vägar som ska byggas eller
iståndsättas är totalt cirka 58 km. Jordkablarna dras i anslutning till servicevägarna.
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Alternativ 2: Lakiakangas
Sydöstra delen av Lakiakangas projektområde ligger i Storå kommun och de östra och
norra delarna ligger i Kristinestad och i Bötom kommun. Projektområdets areal är totalt cirka 45 km2, och beroende på vilket underalternativ som väljs byggs antingen 18
eller cirka 56 vindkraftverk på området.

4.3.1

Alternativ 2A: 18 vindkraftverk på Lakiakangas projektområde
I alternativ 2A består vindkraftsparken av 18 vindkraftverk med en total kapacitet på
cirka 50 MW. Vindkraftverken placeras i projektområdets norra del så att fyra ligger i
Kristinestad, två i Bötom kommun och 12 i Storå kommun.

Bild 4.2. Lakiakangas vindkraftspark enligt alternativ 2A.

Vindkraftverken kopplas samman med en 20 kV jordkabel på projektområdet och en
ny transformatorstation byggs nordost om kraftverk nr 10. Från ställverksstationen
ansluts den luftledning som ska byggas till en befintlig 110 kV luftledning som fortsätter till Kristinestad.
Jordkablarna inom vindkraftsparken dras i anslutning till servicevägarna. Bygg- och
servicevägarna har planerats så att befintliga vägar, i mån av möjlighet, iståndsätts så
att de lämpar sig för tunga transporter. Längden på de vägar som ska byggas eller
iståndsättas är totalt cirka 28,5 km.
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Alternativ 2B: 56 vindkraftverk på Lakiakangasområdet
I alternativ 2B byggs 56 vindkraftverk med en total kapacitet på cirka 170 MW på Lakiakangas projektområde. Förutom de vindkraftverk som presenteras i alternativ 2A
placeras 38 vindkraftverk på området. Av dessa ligger 10 i Kristinestad och 28 i Storå
kommun.

Bild 4.3. Lakiakangas vindkraftspark enligt alternativ 2B.
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Inom projektområdet kopplas vindkraftverken samman med en 20–45 kV jordkabel,
som dras i anslutning till servicevägarna. På projektområdet byggs en ny transformatorstation på området Mansikkalaakso, varifrån vindkraftsparken ansluts till Fingrid
Oyj:s framtida 400 kV elstation i Kristinestad via en ny 110 kV luftledning. Luftledningen, som förverkligas i samband med vindkraftsparken, byggs från projektområdet
västerut till den befintliga 220 kV högspänningsledningen, varifrån den fortsätter längs
den nuvarande sträckningen norrut fram till Kristinestad.
Servicevägarna följer i mån av möjlighet befintliga vägar, som iståndsätts så att de
lämpar sig för tunga transporter. Längden på de vägar som ska byggas eller iståndsättas är totalt cirka 36,5 km.
4.4

Alternativ 3: Lappfjärd och Lakiakangas
I alternativ 3 utgörs vindkraftsparken av Lappfjärds och Lakiakangas projektområden,
vars areal är totalt cirka 9 400 hektar. På området placeras totalt 102 vindkraftverk i
enlighet med alternativen 1B och 2B. Vindkraftverkens totala kapacitet är cirka
300 MW.
Kraftverken ansluts med 20–45 kV jordkablar till de elstationer som byggs på områdena, liksom i alternativen 1B och 2B. Från Lappfjärds och Lakiakangas projektområden byggs en ny 110 kV luftledning till den befintliga 220 kV högspänningsledningen,
varifrån den fortsätter norrut i det nuvarande ledningsområdet. Luftledningen ansluts
till Fingrid Oyj:s 400 kV elstation vid namn Kristinestad, som Fingrid planerar att
bygga i staden.
Längden på de vägar som ska byggas eller iståndsättas är totalt cirka 94,5 km.

Bild 4.4. Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker enligt alternativ 3.
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Tabell 4.1. Sammanställning av de preliminära tekniska uppgifterna om vindkraftsparkens olika
genomförandealternativ.
Förklaring

Alternativ 1
”Lappfjärd”

Alternativ 2
”Lakiakangas”

Alternativ 3
”Båda”

B

A

B

46

18

56

102

Total kapacitet (MW) ~

140

50

170

310

Årlig elproduktion GWh ~

330

130

400

730

Vägnät som ska iståndsättas
[km]

38,5

21,5

27,0

65,5

Vägnät som ska byggas [km]

19,5

7,0

9,5

29,0

200 000

94 000

120 000

320 000

Jordkabel som ska dras [km]

46

18

44

90

Luftledning som ska dras
(km]

29

3

28

31

Antal kraftverk

Byggmaterial till vägarna
(m3)

Fundament
Betong (m3)

40 000

15 000

50 000

90 000

3

4 000

1 500

5 000

9 000

3

28 000

10 000

35 000

60 000

4 000

9 000

5 000

9 000

23 000

9 000

28 000

50 000

Monteringsområdets areal
[ha]

46

18

56

102

Areal för intern elöverföring
och vägnät [ha]

54

24

30

84

Areal för kraftledningar [ha]

120

15

120

130

Kross (m )
Jordfyllning (m )
Armering (t)
Antal transporter

4.5

Övriga alternativ för elöverföringen
Ett alternativ för anslutningen till stamnätet är att bygga en helt ny elstation söder om
Lappfjärds och Lakiakangas projektområden i närheten av Fingrid Abp:s 400 kV kraftledning. Den exakta placeringen av stationen är inte känd, men man kan anta att
kraftledningen på 110 kV som byggs från vindkraftsparkerna skulle ligga intill den nya
kraftledningen på 400 kV under cirka 6–10 km. Kraftledningen på 110 kV skulle
bredda ledningsområdet med 19 meter. Det inhägnade området för elstationen skulle
sannolikt ha en areal på cirka 2−4 hektar. Det behövs dock en cirka 10 hektar stor
tomt för stationen, eftersom de sista stolparna som ska resas i närheten av stationen
behöver utrymme. Det finns skäl att påpeka att det i detta skede fortfarande är mycket osäkert om elstationen kommer att byggas, och att det inte finns några planer på
allmän planeringsnivå.
Eftersom det i detta skede är osäkert om den södra kraftledningssträckningen förverkligas, behandlas dess miljökonsekvenser separat i kapitel 30.
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Bild 4.5. Möjliga elöverföringar i vindkraftsparkens olika genomförandealternativ. På bilden visas
de befintliga högspänningsledningarna med gult och ledningssträckningarna som planerats för
projektet med en streckad linje.

4.6

Projektet genomförs inte
Nollalternativet är att projektet inte genomförs, dvs. att vindkraftsparken inte byggs. I
nollalternativet fortsätter markanvändningen i vindparksområdet som förut och den
energimängd som motsvarar vindkraftsparkens produktion produceras med andra metoder för energiproduktion. I det nordiska energiproduktionssystemet ersätter energi
producerad med vindkraft i första hand energi producerad med stenkol.

4.7

Förändringar efter MKB-programmet
I MKB-programskedet presenterades fem olika alternativ som skulle bedömas. Fyra av
dem är med i den egentliga bedömningen. Man har avstått från alternativet med
18 vindkraftverk på Lappfjärdsområdet (Alt 1A) på grund av teknisk-ekonomiska skäl.
Enligt den preliminära planen skulle elöverföringen från området ha skett via en
110 kV luftledning som EPV Vindkraft Ab planerar och som skulle dras genom Lappfjärds projektområde. Det har emellertid visat sig vara omöjligt att ansluta till EPV:s
ledning. Det skulle vara ekonomiskt olönsamt att överföra elen från en park med
18 vindkraftverk på annat sätt (genom att bygga en egen luftledning till Kristinestads
elstation), och därför anses alternativet inte vara genomförbart. Dess miljökonsekven-
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ser bedöms inte separat i denna MKB-beskrivning. Alternativ 1B inkluderar samma
kraftverksplatser och konstruktioner som i alternativ 1A, och därför ”ingår” deras konsekvenser i bedömningen av det större genomförandealternativet för Lappfjärd.
Under MKB-förfarandet har byggplatserna för vindkraftverken i Lappfjärd och Lakiakangas granskats i terrängen och placeringen av vissa vindkraftverk har ändrats för
att minska eller undvika konsekvenser. Ett kraftverk har lagts till i alternativ 1B för
Lappfjärds vindkraftspark.
I alternativ Alt 2A för Lakiakangas vindkraftspark planerades elöverföringen ske med
jordkabel till en transformatorstation som skulle byggas i Haaparanta i Storå. Planerna
på jordkabeln övergavs och elstationen placerades på projektområdet, i stället för att
bygga den i anslutning till kraftledningen på 110 kV.
I alternativen Alt 1B, Alt 2B och Alt 3 sker elöverföringen via en ny 110 kV luftledning
till Kristinestads elstation. I norr har sträckningen ändrats så att den går längre norrrut, eftersom det sydligare alternativet är omöjligt att genomföra. Den nya sträckningen i norr ligger delvis i ett befintligt ledningsområde. I MKB-beskrivningen har
också inkluderats ett sydligt sträckningsalternativ för elöverföringen, vars genomförande beror på Fingrid Oyj.

Bild 4.6. På bilden visas de objekt och konstruktioner som bedöms i MKB-förfarandet med rött.
Elöverföringslinjer, en elstation och kraftverksplatser som har uteslutits eller ändrats efter MKBprogramskedet visas med grått.
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ANKNYTNING TILL ANDRA PROJEKT, PLANER OCH PROGRAM
Vindkraftsparker i drift i näromgivningen
Det finns en vindkraftspark i drift inom en radie på cirka 20 km från projektområdet.
Innopower Oy har en vindkraftspark i drift i Furuviken i Kristinestad. Vindkraftsparken
omfattar tre vindkraftverk à cirka 1 MW som blev klara år 2004.

5.2

Vindkraftsparker som planeras i näromgivningen
Enligt Finska Vindkraftföreningen r.f. (2012) finns det tolv planerade vindparksprojekt
inom en radie på cirka 20 km från projektområdet.
EPV Vindkraft Ab planerar för närvarande att bygga 37 vindkraftverk i Ömossa i Kristinestad, öster om riksväg 8. Kraftverken skulle ha en effekt på cirka 2,5–5 MW, och
således en sammanlagd kapacitet på cirka 90–210 MW. Förslaget till delgeneralplan
som utarbetats för projektområdet godkändes i Kristinestads fullmäktige hösten 2012.
Ömossa vindkraftspark ligger sydväst om projektområdena i Lappfjärd och Lakiakangas. De planerade kraftverken ligger som närmast cirka två kilometer från de
sydligaste kraftverken på Lappfjärds projektområde. Avståndet till Lakiakangas vindkraftspark är cirka sex kilometer.
Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto − Vindkraftspark Ab planerar en vindkraftspark med
nio kraftverk i Uttermossa i Kristinestad. Uttermossa ligger nordost om Ömossa vindkraftspark och söder om Lappfjärds projektområde. Avståndet till Lappfjärds projektområde är något mindre än en kilometer. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle
uppgå till cirka 18−45 MW och vindkraftverkens effekt till 2−5 MW. ELY-centralen i
Södra Österbotten har beslutat att inget MKB-förfarande behövs för projektet. Projektets delgeneralplaneprocess pågår och är nu i utkastskedet.
Finlands Havsvind Ab planerar en vindkraftspark med 80 kraftverk i havsområdet utanför Sideby i Kristinestad, cirka tio kilometer från Sideby centrum. Avståndet till
Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker är cirka 20 km. Vindkraftsparkens totala
kapacitet skulle uppgå till cirka 240–400 MW och vindkraftverkens effekt till 3−5 MW.
Projektets MKB-förfarande är klart och den kommunala planläggningsprocessen har
inletts.
Innopower Oy planerar en vindkraftspark med sex kraftverk i Kristinestad, i närheten
av och längs Gamla Närpesvägen. Avståndet till Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker är cirka 13 km. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till cirka
18 MW och vindkraftverkens effekt till 3 MW. Projektet är i tillståndsskedet.
Innopower Oy planerar dessutom en andra vindkraftspark med 73 kraftverk i havsområdena utanför Kristinestad och Närpes. Avståndet till Lappfjärds och Lakiakangas
vindkraftsparker är cirka 13 km. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till
cirka 230−400 MW och vindkraftverkens effekt till 3−5 MW. På våren 2010 gavs ett
utlåtande om projektets MKB-beskrivning och MKB-förfarandet har avslutats.
Innopower Oy planerar vidare en vindkraftspark med sex kraftverk på Björnön i Kristinestad. Avståndet till Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker är cirka tio kilometer. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till cirka 18 MW och vindkraftverkens effekt till 3 MW. Projektet är i anläggningsskedet.
GreenPower Finland Oy planerar en vindkraftspark med 2−3 kraftverk i Kaskö. Avståndet till Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker är cirka 20 km. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till cirka 6−9 MW och vindkraftverkens effekt
till 3 MW.
EPV Vindkraft Ab, Tuuliwatti Oy och Suomen Hyötytuuli Oy planerar en vindkraftspark
med 30–36 kraftverk i Korpi-Matti och Trolls i Sastmola kommun. Avståndet till Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker skulle vara strax över 20 km. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till cirka 60−180 MW och vindkraftverkens effekt till
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2−5 MW. Kontaktmyndigheten för projektet gav sitt utlåtande om MKB-beskrivningen
i november 2012.
Smålands Miljöenergi AB planerar en vindkraftspark med 6−8 kraftverk i Tjöck i
Kristinestad. Avståndet till Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker är cirka sju
kilometer. Vindkraftsparkens totala kapacitet skulle uppgå till cirka 12−22 MW.
Byvind planerade en vindkraftspark med 3−10 kraftverk och en total kapacitet på
6−30 MW på området Dagsmark−Lappfjärd i Kristinestad. Planen har sannolikt övergivits.
Suomen Hyötytuuli Oy planerade en vindkraftspark med 100 kraftverk och en total
kapacitet på 300 MW i Lappfjärd i Kristinestad. Planen har sannolikt övergivits.
Triventus Wind Power AB och Smålands Miljöenergi AB planerar en vindkraftspark med
20 vindkraftverk på området Västervik. Projektområdet ligger cirka nio kilometer sydväst om Lappfjärds och Lakiakangas projektområden.

Bild 5.1. Vindkraftsparker som är i drift eller planeras i närheten av projektet (Vindkraftföreningen 2012). Den planerade 400 kV kraftledningen mellan Kristinestad och Ulvsby samt den
110 kV kraftledning som planeras genom Lappfjärds projektområde från Ömossa vindkraftspark
visas med blå streckad linje.
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Kristinestad–Ulvsby 400 kV kraftledning
Fingrid Oyj:s avsikt är att dra en ny 400 kV kraftledning mellan den nya planerade
transformatorstationen i Kristinestad och Ulvsby transformatorstation. Ledningens
längd är cirka 115 km och den dras på den plats där en befintlig 220 kV ledning kommer att rivas. Kraftledningsområdet breddas med tre meter på bägge sidor om det
nuvarande ledningsområdet. Vid projektområdena går ledningsområdet i nord-sydlig
riktning, i huvudsak i området mellan de två projektområdena.
För ledningsprojektet har uppgjorts en miljökonsekvensbeskrivning som grundar sig
på lagen och som kontaktmyndigheten Sydvästra Finlands miljöcentral gav ett utlåtande om den 3 april 2009. Avsikten är att schemalägga det egentliga byggandet till
år 2014. I så fall kan kraftledningen tas i bruk under år 2015.
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TILLSTÅND OCH BESLUT FÖR PROJEKTET
Markanvändningsrättigheter och -avtal
Vindkraftsparkerna ligger på mark som ägs av privatpersoner och kraftledningarnas
planerade sträckning går huvudsakligen över privatägda markområden.
Projektets genomförare ingår nödvändiga avtal med markägarna. Om inga avtal fås till
stånd med markägarna är det lagen om inlösen som styr anskaffningen av markområden för kraftledningsstolparna.

6.2

Planläggning och bygglov
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Lappfjärds och Lakiakangas
vindkraftsparker är att en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs. Det finns ingen gällande delgeneralplan för projektområdet, och därför utarbetas en delgeneralplan som möjliggör anläggningen av en vindkraftspark och beviljandet av bygglov. CPC Finland Ab har fört förhandlingar om planläggning av områdena med planläggarna i Kristinestad, Storå och Bötom. Målet är att
planläggningen av vindkraftsparkerna ska genomföras vid sidan av MKB-förfarandet
(se avsnitt 2.5).
Efter att planen har godkänts kan bygglov sökas hos stadens eller kommunens byggnadsinspektör (byggnadsinspektionen). Ifrågavarande tillståndsmyndighet granskar
samtidigt att den i bygglovet föreslagna planen är i enlighet med delgeneralplanen.

6.3

Flyghindertillstånd
Enligt 165 § i luftfartslagen som trädde i kraft år 2009 (1194/2009) behövs ett flyghindertillstånd av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner eller märken
som reser sig högre än 60 meter. Om konstruktionerna finns högst 45 km från en
flygplats eller högst 10 km från en reservlandningsplats, behövs ett flyghindertillstånd
av Trafiksäkerhetsverket för byggnader, konstruktioner och märken som reser sig
högre än 30 meter. Till ansökan ska fogas ett utlåtande av en behörig leverantör av
flygtrafikledningstjänster (Finavia).

6.4

Tillstånd för undersökning av kraftledningsområdet
Utredningar i terrängen längs kraftledningssträckningar förutsätter tillstånd av regionförvaltningsverket i enlighet med lagen om inlösen (lagen om inlösen av fast egendom
och särskilda rättigheter, 603/1977). Tillstånd för undersökningar i terrängen längs
kraftledningssträckningarna beviljas av Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Skador som inträffar under undersökningen ska ersättas i enlighet med villkoren i tillståndet för undersökning.

6.5

Inlösningstillstånd för kraftledningsområdet
Inlösen av markområden för byggande av en kraftledning förutsätter ett inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen (lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, 603/1977) för inlösen av kraftledningens ledningsområde och för den begränsning av nyttjanderätten som behövs för kraftledningen samt för att fastställa inlösningsersättningarna. Statsrådet beslutar om tillståndet och ärendet bereds av arbetsoch näringsministeriet. Om inlösningstillstånd söks för byggande av kraftledningen och
ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är
av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan
om inlösningstillstånd av lantmäteribyrån.
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Tillstånd enligt elmarknadslagen
För byggande av en 110 kV kraftledning ska tillstånd sökas hos elmarknadsmyndigheten (elmarknadslagen 18 §). En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att ledningen behövs för att trygga eldistributionen. Tillståndet beviljas enligt behov, och behovet av ledningen fastslås i tillståndet. Ledningens sträckning fastställs inte i tillståndet och tillståndet ger inte inlösnings-, nyttjande- eller annan motsvarande rätt till
område som ägs av någon annan.

6.7

Tillstånd för anslutning till landsväg
För att ansluta nya enskilda vägar till en landsväg eller förbättra befintliga anslutningar för enskilda vägar krävs tillstånd för anslutning enligt 37 § i landsvägslagen
(2005/503). Tillståndet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen.

6.8

Övriga tillstånd som eventuellt behövs
Också andra tillstånd kan behövas för byggandet av vindkraft. En förutsättning för
projektet kan till exempel vara ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000),
om vindkraftverken orsakar oskäligt besvär som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden. I fråga om vindkraftverk kan sådana konsekvenser närmast uppstå
vid driften, på grund av ljud och skuggor från de roterande bladen. Stadens eller
kommunens miljöskyddsmyndighet skulle behandla tillståndsärendet för detta projekt.
Vindparksprojektet kan förutsätta undantagslov från lagen om fornminnen, om projektet medför en betydande konsekvens för ett fornminnesobjekt som finns på projektområdet. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar en oskäligt
stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse, kan ELY-centralen efter att
ha hört Museiverket meddela tillstånd att rubba fornlämningen. Behovet av undantag
från lagen om fornminnen klarnar under MKB-förfarandet, när eventuella fornminnesobjekt har utretts på vindkraftverkens byggplatser och längs elöverföringslinjerna.
Specialtransporterna för transport av vindkraftverkens komponenter till vindparksområdet kan förutsätta ansökan om ett specialtransporttillstånd (trafikministeriets beslut
om specialtransporter och specialtransportfordon 1715/92). Specialtransporttillstånd
för hela Finland beviljas av ELY-centralen i Birkaland.
Genomförandet av det planerade projektet kan förutsätta undantag från bestämmelserna om fridlysning av arter. Med stöd av 48 § i naturvårdslagen kan ELY-centralen
bevilja undantag från fridlysningsbestämmelserna gällande fridlysta arter (39 §, 42 §)
i naturvårdslagen (1096/1996, 553/2004) under förutsättning att en gynnsam
skyddsnivå för arten bibehålls. Ett eventuellt undantagsförfarande kan också komma i
fråga gällande de fridlysta arterna (39 och 42 §) och arterna som kräver särskilt skydd
(47 §) enligt naturvårdslagen (1069/1996, 553/2004) samt bilaga IV (49 §) till habitatdirektivet. ELY-centralen i Södra Österbotten kan i enskilda fall bevilja undantag
från fridlysningsbestämmelserna (naturvårdslagen 49 §) angående djurarterna i bilaga
IV a och växtarterna i bilaga IV b till habitatdirektivet samt fåglarna som avses i artikel 1 i fågeldirektivet. ELY-centralen kan bevilja undantag från separat uppräknade
ändamål i artikeln under förutsättning att det inte finns någon annan tillfredsställande
lösning och att undantaget inte stör bevarandet av artens gynnsamma skyddsnivå på
dess naturliga utbredningsområde. Vad gäller fågeldirektivets arter regleras om undantag i artikel 9 i fågeldirektivet, där den allmänna förutsättningen också är att det
inte finns någon annan tillfredsställande lösning. Projektets behov av ett undantagslov
i enlighet med naturvårdslagen klarnar utifrån bedömningen av miljökonsekvenserna.
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BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER
Bedömningens innehåll
I denna miljökonsekvensbedömning har projektets övergripande konsekvenser för
människorna, miljöns kvalitet och tillstånd, markanvändningen och naturresurserna
samt deras interaktion granskats i den omfattning som förutsätts i MKB-lagen och förordningen. Ett eget kapitel har reserverats för varje konsekvenstyp. I kapitlet behandlas följande ämnen i huvuddrag:
 Konsekvensmekanismer: Beskrivning av hur åtgärderna som krävs för genomförandet av projektet orsakar förändringar i projektområdets miljö (= konsekvens).
 Utgångsdata och bedömningsmetoder: Beskrivning av de metoder och centrala
utgångsdata som används i konsekvensbedömningen.
 Beskrivning av nuläget: Beskrivning av de objekt på projektområdet eller i dess
omgivning som kan utsättas för konsekvenser på grund av de planerade åtgärderna.
 Vindkraftsparkens miljökonsekvenser: Bedömning av hur anläggningen och
driften av de alternativa vindkraftsparkerna (Alt 1B, Alt 2A, Alt 2B och Alt 3; obs:
Alt 1A har uteslutits) påverkar projektområdet och den omgivande miljön. I kapitlet
presenteras dessutom en bedömning av konsekvensernas betydelse, och de olika
genomförandealternativen jämförs sinsemellan.
 Elöverföringens miljökonsekvenser: Liksom ovan, men avsnittet behandlar miljökonsekvenserna av de alternativa kraftledningssträckningarna som förutsätts för
elöverföringen från vindkraftsparkerna.
 Konsekvenser efter nedläggningen: Bedömning av konsekvenserna som uppstår då projektet avslutas, när en obestämd del av vindkraftsparkens konstruktioner måste rivas.
 Nollalternativets konsekvenser: Konsekvenser om projektet inte genomförs.
 Lindring av konsekvenserna: Metoder för att antingen helt förhindra eller lindra
konsekvenser som bedöms vara betydelsefulla. Dessutom presenteras metoder för
att minska sannolikheten för att en betydande konsekvens uppstår.
 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen: Uppskattning av bedömningsresultatens
tillförlitlighet med avseende på de utgångsdata och metoder som använts i bedömningen.
 Sammanfattning: Sammanfattning av de viktigaste resultaten av bedömningen.
Projektets sammantagna konsekvenser med andra projekt som planeras i regionen
behandlas separat i kapitel 26.

7.2

Skeden som är föremål för bedömning: anläggning, drift och nedläggning av verksamheten
Vindkraftsparkens och elöverföringens miljökonsekvenser bedöms för projektets anläggningsskede, driftskede samt det skede när verksamheten läggs ned.
I vindparksprojektets anläggningsskede uppstår miljökonsekvenser vanligen bland
annat på grund av anläggningsbuller, transporter som orsakar trafikkonsekvenser
samt förändringar i den naturliga miljön på byggplatserna. Största delen av konsekvenserna under anläggningen är relativt kortvariga och övergående. Enligt planerna
tar det högst tre år att anlägga vindkraftsparken. Om vindkraftsparken genomförs enligt det minsta alternativet, pågår anläggningsskedet under 1−2 byggsäsonger.
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De mest centrala miljökonsekvenserna av vindkraftsprojekt i driftskedet är vanligen
visuella konsekvenser för landskapet. Dessutom orsakar de roterande rotorbladen buller samt skuggbildning och blinkningar under soliga dagar. Vindkraftverkens mest betydande och beaktansvärda konsekvenser för den naturliga miljön är konsekvenserna
för fågelbeståndet. Projektets drifttid beror bland annat på kraftverkens driftålder,
som är cirka 25 år. Om man utför grundläggande förbättringar kan drifttiden förlängas
till 50 år.
Konsekvenserna i det skede när verksamheten läggs ned kan jämföras med konsekvenserna i anläggningsskedet. Tidsmässigt är konsekvenserna kortvariga och orsakas främst av buller från arbetsmaskiner och av trafiken.
7.3

Bedömda miljökonsekvenser
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen) definierar de direkta och indirekta verkningar som ska bedömas vid MKB-förfarandet för ett projekt
(bild 7.1). Varje MKB-projekt medför dock specifika konsekvenser som beror på projektets karaktär, omfattning och placering. Därför preciseras de i lagen framlagda huvudsakliga konsekvenserna alltid separat för varje projekt.

Bild 7.1. Direkta och indirekta verkningar som ska utredas i enlighet med MKB-lagen och förordningen.

I Lappfjärds och Lakiakangas vindparksprojekt ingår anläggning, drift och nedläggning
av vindkraftverk, interna kablar, bygg- och servicevägar samt elnät och elöverföringlinjer från vindkraftsparken. De eventuella betydande miljökonsekvenser som dessa
åtgärder orsakar har identifierats och bedömts i bedömningsarbetet under MKBbeskrivningsskedet. Mycket små eller obetydliga konsekvenser har utelämnats och de
har inte inkluderats i bedömningsarbetet.
Planen om bedömning av vindkraftsparkens miljökonsekvenser som presenterades i
MKB-programmet har preciserats ytterligare under MKB-beskrivningsskedet. Preciseringar har gjorts särskilt utifrån respons från MKB-förfarandets intressentgrupper och
medborgarna samt utifrån kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet (se
kapitel 7.7: Beaktande av kontaktmyndighetens utlåtande).
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Enligt en preliminär uppskattning är de viktigaste typerna av miljökonsekvenser:













7.4

Konsekvenser för markanvändningen och den byggda miljön
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenser för växtligheten och naturvärdena
Konsekvenser för fåglarna
Konsekvenser för Naturaområden och andra skyddsområden
Konsekvenser för viltbeståndet och jakten
Trafikkonsekvenser
Bullerkonsekvenser
Konsekvenser genom ljus och skuggbildning
Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Konsekvenser för näringsgrenarna
Konsekvenser för människorna
Konsekvenser för säkerheten

Konsekvensernas särdrag och betydelse
I konsekvensbedömningen utreds och beskrivs miljökonsekvenserna på ett mångsidigt
sätt. En av de viktigaste uppgifterna i bedömningsarbetet är att definiera konsekvensernas karaktär, dvs. om konsekvensen är negativ eller positiv. Dessutom definieras
om konsekvensens typ är direkt eller indirekt. Konsekvensens reversibilitet definieras
med beaktande av om konsekvensobjektet kan återställas till det tillstånd som rådde
före konsekvensen.
Målet är också att, i mån av möjlighet, kvantifiera konsekvenserna, dvs. uttrycka dem
med mängdbegrepp. Detta görs genom att fastställa konsekvensens regionala omfattning och varaktighet. Omfattningen kan avse både konsekvensens geografiska dimension och objektets relativa förändring, dvs. förändringens omfattning i förhållande
till konsekvensobjektets storleksklass. Konsekvensens omfattning definieras till exempel alltid som lokal, om konsekvensen uppstår i projektområdet eller i dess omedelbara närhet. Vid sidan av konsekvensens omfattning definieras ofta även dess varaktighet. En konsekvens betecknas alltid som kortvarig, om dess inverkan på en viss
punkt upphör kort efter att den börjat. På motsvarande sätt betecknas en konsekvens
alltid som långvarig, om den exempelvis varar under hela den tid som projektet är i
drift.
Vid bedömningen av konsekvenserna ska även konsekvensobjektets värde och känslighet beaktas. Vid fastställandet av konsekvensobjektets värde bedöms hur känsligt
det är för de förändringar som orsakas av projektets åtgärder (konsekvens). När objektets värde fastställs, granskas till exempel objektets beständighet mot förändringar
samt dess anpassningsbarhet, sällsynthet, diversitet, värde för andra konsekvensobjekt, naturlighet och sårbarhet. Genom expertbedömningar och utlåtanden av intressentgrupperna säkerställs att det råder enighet om värdet av ett visst konsekvensobjekt. Ett konsekvensobjekt kan anses ha stort värde och hög känslighet, om det till
exempel handlar om en fåtalig art som är känslig för förändringar och skyddad med
stöd av Europeiska unionens habitatdirektiv.
Bedömningen av betydelsen av en konsekvens utförs alltid i form av en expertbedömning. Vid bedömningen beaktas konsekvensens typ, art, reversibilitet, omfattning och
varaktighet samt det påverkade objektets värde och känslighet. Expertbedömningen
av en konsekvens betydelse görs dock inte med matematiska beräkningsmetoder, och
den ska inte betraktas som absolut. Bedömningen är alltid subjektiv, och åsikterna
hos de medborgare och intressentgrupper som medverkar i MKB-förfarandet har alltid
en väsentlig inverkan på bedömningens resultat. Exempelvis vid fastställandet av värdet av ett påverkat objekt (t.ex. en vandringsled eller ett strövområde) beaktas alltid
de åsikter som framförs av aktörer och medborgare som har anknytning till projektet.
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Bild 7.2. Bestämning av konsekvensernas karaktär och betydelse.

7.5

Jämförelse av alternativen och bedömning av alternativens genomförbarhet
Miljökonsekvenserna av alternativen för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
och för elöverföringen har bedömts och alternativen har jämförts sinsemellan och med
nollalternativet, som innebär att man avstår från att genomföra projektet.
Vid jämförelsen av alternativen har man använt information om konsekvensernas betydelse som erhållits i bedömningen (se kapitel 7.4). Konsekvenser av olika typer har
inte jämförts sinsemellan, eftersom det är svårt att definiera vikten av olika konsekvenstyper, och de inte kan sättas i viktighetsordning på ett godtagbart sätt. Därför
har alternativen jämförts enligt konsekvenstyp genom en så kallad diskursiv metod,
där de olika alternativen jämförs sinsemellan för varje konsekvenstyp. Man har alltså
jämfört alternativen sinsemellan till exempel med avseende på landskapskonsekvenser, men landskapskonsekvenserna har inte jämförts med någon annan konsekvenstyp, till exempel bullerkonsekvenser. Miljökonsekvenserna och jämförelsen av
alternativen för vindkraftsparkerna och elöverföringen har sammanställts i en tabell
för att underlätta jämförelsen av de olika alternativen.
I MKB-beskrivningen tar man dessutom ställning till om projektet och dess alternativ
kan genomföras. Genomförbarheten bedöms utifrån alternativens miljökonsekvenser.
I MKB-beskrivningen tar man emellertid inte ställning till vilket alternativ som är det
bästa. Den projektansvarige fattar beslut om det bästa alternativet efter att MKBförfarandet har slutförts.

7.6

Granskningsområdena för projektets miljökonsekvenser
Med granskningsområde avses ett område som man på goda grunder kan anse nås av
projektets miljökonsekvenser. Man har strävat efter att fastställa ett granskningsområde som är så stort att inga relevanta miljökonsekvenser kan antas uppstå utanför
området.
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Den granskade konsekvensens omfattning beror på egenskaperna hos det objekt som
ska granskas. En del konsekvenser begränsas till vindparksområdet eller kraftledningsområdet, till exempel konsekvenserna av byggåtgärderna, medan en del kan
breda ut sig över ett mycket stort område, till exempel landskapskonsekvenserna. Nedan presenteras granskningsområdets omfattning enligt konsekvenstyp.
Markanvändningen har granskats som en helhet som omfattar kommunerna på projektområdena och deras samhällsstruktur. Särskild uppmärksamhet fästs vid projektets lämplighet för planeringsområdet samt vid vilka förändringar som projektet
medför för områdets nuvarande och planerade markanvändning om det genomförs.
Särskild vikt läggs vid de begränsningar i markanvändningen som projektet orsakar på
planeringsområdet och i dess omgivning om det genomförs.
Granskningen av konsekvenserna för landskapet har utsträckts till hela det område
där vindkraftsparken i praktiken kan ses med människoögon. Detta innebär en radie
på cirka 20–35 kilometer.
Konsekvenserna för fornlämningar har granskats separat för varje byggplats. Konsekvenserna för kulturhistoriska objekt har bedömts utifrån förändringarna av objektens kvalitet och antal.
Konsekvenserna för naturen, dvs. konsekvenserna för växtligheten, djuren och de
värdefulla livsmiljöerna, har i första hand avgränsats till byggplatserna och deras
närmaste omgivning. Vid granskningen av konsekvenserna beaktas de värdefulla naturobjekten i omgivningen och de särskiljande dragen hos de i området eventuellt förekommande hotade arterna eller arterna som kräver särskilt skydd, samt deras krav
på livsmiljön.
Områdets fågelbestånd har granskats i större skala på vindparksområdet och på de
alternativa områdena för elöverföringen, och dessutom har man beaktat närliggande
objekt som är värdefulla för fågelbeståndet. För fågelbeståndets del sträcker sig projektets influensområde långt, och därför kan exakta gränser inte fastställas.
Konsekvenserna för trafiken har granskats på huvudtrafikrutterna i närheten av vindkraftsparkerna. Säkerhetsgranskningarna är platsspecifika.
Konsekvenserna av buller och skuggbildning har granskats på de områden där de
enligt modellerna kan uppkomma.
Direkta konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel har granskats på vindparksområdet och i dess närhet. Indirekta konsekvenser kan sträcka sig
betydligt längre än så. De största konsekvenserna för levnadsförhållandena och trivseln uppstår inom en cirka fem kilometers radie från vindkraftsparken, men influensområdet när det gäller till exempel landskapet och rekreationen är betydligt större än
så. Det primära influensområdet längs elöverföringslinjerna sträcker sig cirka
100 meter från kraftledningen.
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Bild 7.3. Avståndszonerna på 30 kilometers radie från projektområdet.
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Beaktande av utlåtanden
Man fick in 20 utlåtanden och 2 yttranden om MKB-programmet. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som fungerar som kontaktmyndighet, sammanställde yttrandena och utlåtandena och gav sitt eget utlåtande den 25 juni 2012 (bilaga 1).
I tabellen nedan presenteras de omständigheter som man enligt kontaktmyndigheten ska
uppmärksamma när man gör utredningarna och utarbetar MKB-beskrivningen.
ÄMNE
Projektbeskrivning

BÖR BEAKTAS

BEMÖTANDE

Det har kommit till flera vindkrafts- Uppgifterna har uppdaterats och
projekt som planeras i regionen och beaktats i kapitel 5.2.
därför finns det skäl att uppdatera
uppgifterna.
Det kan vara nödvändigt att göra
upp noggrannare kartor över vägplanerna, särskilt i närheten av
känsliga objekt.

Vägplanen har uppdaterats efter
MKB-programmet och presenterats i kapitel 3.3.5. Dessutom
har den uppdaterade vägplanen
beaktats i bedömningen i kapitel
9.

I beskrivningen borde man presentera uppskattningar av mängden
jordmassor som behövs för byggandet av vägarna.

Strategiska siffror för de olika
alternativen har fastställts och
presenteras i kapitel 4.

I utlåtandena ansågs tiden som
reserverats för fältarbeten vara för
kort.

Tidsplanen för anläggningen har
granskats i MKBbeskrivningsskedet och presenteras i kapitel 3.10.

Behandling av alternativ

Utifrån EPV Vindkraft Ab:s, EPV
Regionalnät Ab:s och Fingrid Abp:s
utlåtanden bör planerna för elöverföringen granskas så att det inte
uppstår lösningar som går över
varandra mellan bolagen.

Elöverföringsplanerna har preciserats i MKB-beskrivningsskedet
och presenteras i kapitel 3.6. På
grund av tekniska skäl har alternativen för elöverföringen
ändrats och de presenteras i
kapitel 4.7.

Markanvändning

De begränsningar i markanvändningen som projektet medför bör
tydligt framkomma i beskrivningen.

Begränsningar i anslutning till
markanvändningen har beräknats och betydelsen av konsekvenserna har bedömts i kapitel 8.

Trafik

Transportlederna och riskobjekt
eller hinder bland dessa bör utredas.

Trafikkonsekvenserna har bedömts och resultaten presenteras i kapitel 9.

Trafikverkets instruktioner bör beaktas.

Trafikverkets instruktioner har
beaktats i projektplaneringen
och projektet uppfyller kraven
på skyddsavstånd.

Skuggbildning

En worst case-modell borde göras.

En worst case-modell har gjorts
och presenteras i bilaga 4.

Fornlämningar

Resultaten av inventeringen bör
sändas till Museiverket och vid behov bör Österbottens museum kontaktas.

Inventeringen genomfördes år
2012 i samarbete med Österbottens museum (Kalle Luoto/FCG; Pentti
Risla/Österbottens museum).
Resultaten av fornlämningsutredningen har presenterats i en
separat rapport och konsekvenserna i anslutning till fornlämningar presenteras i kapitel 13.
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BEMÖTANDE

Att placera byggnader och vägar på Konsekvenserna gällande planläggningen har utretts i kapigrundvattenområde strider mot
planläggningen.
tel 8 och konsekvenserna för
grundvattnet i kapitel 15.
Uppgifterna bör kompletteras bl.a.
gällande produktion och användning av grundvatten samt brunnar
och vattenandelslag, om dessa
uppgifter finns tillgängliga.

Sommaren 2012 gjordes terrängutredningar (borrningar,
mätningar och analyser) på
grundvattenområdena och uppgifterna presenteras i kapitel 15.

Vad gäller ytvattnen bör objekt enligt vattenlagen beaktas, liksom
åtgärdsförbuden vid dessa.

I samband med terrängutredningarna undersöktes ytvattnen,
och det observerades att det
finns få av dem på området.
Konsekvenserna för ytvattnen
presenteras i kapitel 15.

Det bör observeras att byggåtgärderna kan påverka hydrologin och
vattenföringen i de vattendrag som
finns på området.

Förhållandena har utretts och
resultaten presenteras i kapitel 15 och för naturobjekten
även i kapitel 18.

På projektområdet bör förökningsområden som är betydelsefulla för
fisk observeras.

Detta har utretts och presenteras i kapitel 17.

Höstflyttningen och nattflyttningen I projektet har en utredning av
har knappt beaktats.
flyttfåglarna gjorts både på hösten och våren och de använda
metoderna presenteras i kapitel 16.

Viktiga spelplatser för tjäder, orre Spelplatserna har utretts bland
och ripa bör inte inkluderas i bygg- annat vid en terrängutredning
områdena.
2012 samt genom intervjuer
med lokala jaktklubbar. Bedömningen presenteras i kapitel 16.
Höstflyttningsperioden borde för- Uppföljningen av höstflyttningen
längas, så att den också omfattar har utvidgats enligt utlåtandet
fem dagar i juli.
om MKB-programmet och presenteras i kapitel 16.
Längden på linjeräkningarna är kort En omfattande utredning av det
i förhållande till projektområdets häckande fågelbeståndet utförstorlek.
des på våren och sommaren
2012 och den anses vara tillräcklig. Metoderna presenteras i
kapitel 16.
En separat utredning av nattskär- Nattskärran har utretts i samran.
band med fågelutredningarna,
kapitel 16.
Konsekvenserna av splittringen av Konsekvenserna för lavskrikan
skogarna bör beaktas, särskilt i har bedömts och resultaten prefråga om biotoper för lavskrikan.
senteras i kapitel 16.
Fauna

Man borde utreda projektets kon- Detta har bedömts och presentsekvenser för hur olika däggdjur, eras i kapitel 17.
t.ex. älg, väljer livsmiljö och förflyttar sig mellan sommar- och vinterbete.
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BEMÖTANDE

Det skulle finnas skäl att sätta upp Fladdermössen har utretts ingåfladdermusdetektorer på flyttrut- ende i terrängutredningar, bl.a.
terna (passiva detektorer).
både med aktiva och passiva
detektorer, och resultaten presenteras i kapitel 17.
Vegetation

I utlåtandena har antalet dagar i Naturutredningarna har utförts
terrängen ansetts vara för få.
på ändamålsenligt sätt och de
använda metoderna presenteras
i kapitel 19.

Naturaområden

Kontaktmyndighetens utlåtande om Behovsprövningen för Naturaen behovsprövning för Natura- bedömning har presenterats i
bedömning är inte i enlighet med kapitel 20.
NVL, utan bör begäras separat från
ELY-centralen.

Utnyttjande av
naturresurser

Konsekvenserna för bedrivandet av Konsekvenserna för jord- och
jord- och skogsbruk bör granskas skogsbruket har bedömts i kapi(om detta inte är en del av SKB).
tel 8 och konsekvenserna för
människorna i kapitel 22.

Nedläggning
verksamheten

av Det bör utredas vem som bär an- Konsekvenserna har bedömts
svaret för de konstruktioner som och presenteras i kapitel 25.
eventuellt lämnas kvar i marken.

Sammanlagda
sekvenser

kon- Uppgifterna bör uppdateras med de Detta har uppdaterats och konnya projekt som planeras i region- sekvenserna presenteras i kapien.
tel 26.

Miljörisker

Särskilt riskerna för grundvattnet Miljöriskerna har bedömts och
bör observeras.
presenteras i kapitel 27. Konsekvenserna för grundvattnet presenteras i kapitel 15.

Deltagande

Styrgruppen
(Vanhakylän
byalagen)

Övriga

Man bör fästa särskild uppmärksamhet vid att förhindra negativa
konsekvenser och vid eventuella
lindrande åtgärder gällande fågelbeståndet, direktivarterna, småvatten i naturtillstånd, fiskfaunan,
landskapet,
rekreationsanvändningen och bosättningen.

borde kompletteras Uppföljningsgruppen har kommetsästysseura och pletterats i enlighet med förslaget.
Uppföljningsgruppens
sammansättning presenteras i
kapitel 2.3.
Lindrande alternativ har utretts i
fall då konsekvensen har konstaterats vara betydande eller
av någon orsak osäker. Lindrande eller förhindrande metoder presenteras för alla konsekvenstyper.
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MARKANVÄNDNING
Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår på vindkraftsparkens
byggområden och längs kraftledningssträckningen. I vindkraftsparken förändras projektområdet från skogsbruksområde till energiproduktionsområde, vilket medför begränsningar för övrig markanvändning. Vindkraftsparken och kraftledningen som
byggs i anslutning till den begränsar både jord- och skogsbruket i den omedelbara
närheten. Konsekvensernas betydelse beror på områdets planerade markanvändning
samt på områdets nuvarande värde med tanke på markanvändningen.
Indirekta konsekvenser är konsekvenser som härrör från området när vindkraftsparken är i drift. De viktigaste av dessa konsekvenser är ljudet från vindkraftverken. Bullret kan begränsa vissa markanvändningsformer i den omedelbara närheten av vindkraftsparken.

8.2

Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen har bedömts genom att granska förändringar i
den nuvarande markanvändningen under anläggnings- och driftskedet för vindkraftsparken och kraftledningen. I bedömningen har man också granskat konsekvenserna
för markanvändningsplanerna i de närliggande områdena om projektet genomförs
samt konsekvenserna efter driften. Utöver konsekvenserna för markanvändningen har
man även granskat vindkraftsparkernas och kraftledningarnas lämplighet med tanke
på regionens infrastruktur, vägnät och samhällsstruktur.
Bedömningen fokuserar på områdets nuvarande markanvändningsformer, förändringarna i dessa och de begränsningar som projektet medför för dessa. Vid bedömningen
av betydelsen av en konsekvens har man beaktat i vilken mån den påverkade markanvändningen förändras samt hur betydande förändringen är regionalt sett. Som
stöd för bedömningen har man strävat efter att i samarbete med planeringsmyndigheterna i projektområdets kommuner utreda om det finns nya markanvändningsplaner
för området.
Den nuvarande och planlagda markanvändningen i projektområdet och närliggande
områden har utretts bland annat med hjälp av kommunernas och landskapsförbundens planeringsmyndigheter, analys av kart- och flygbilder, terrängundersökning och
med stöd av utgångsmaterial som erhållits av lokala invånare. Dessutom har de nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdena beräknats utifrån Corine-material om markanvändningen/jordmånen (CLC2000). Materialet har skapats
genom att kombinera resultatet av tolkningen av satellitbilder med befintligt geografiskt informationsmaterial och resultaten av terrängmätningar. Noggrannheten på raster materialet är 25 x 25 m.
I beräkningarna av vindkraftsparkens areal har man antagit att monteringsområdet
för ett vindkraftverk är cirka en hektar och att den areal som krävs för en transformatorstation är högst fyra hektar. Man antar att vägarna ska vara sex meter breda och
att en sammanlagt fyra meter bred trädfri zon lämnas i vägkanterna för att det ska
vara möjligt att transportera vindkraftverkens delar. Influensområdet för en ny väg
som ska byggas är cirka 10 meter brett och för en väg som ska iståndsättas 6 meter
brett. Vindkraftverkens fundament är cirka 25 x 25 meter, men för monteringen röjs
trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område. Jordkablarna dras främst i anslutning till vägar som ska byggas eller iståndsättas, vilket gör att deras influensområde
ligger inom vägarnas byggområde. I fråga om elöverföringslinjerna har man beaktat
huruvida ledningen placeras intill en befintlig kraftledning. Om så är fallet kommer
ledningskorridoren att breddas. Ledningsområdena är 19, 21 eller 26 meter breda, beroende på var ledningsavsnitten placeras.
I bedömningen har man beaktat de riksomfattande målen för områdesanvändningen
jämte preciseringar, anvisningar och handböcker med anknytning till planeringen och
genomförandet av projektet, gällande och anhängiggjorda planer för markanvändning

CPC Finland Oy
FCG Finnish Consulting Group Ab

Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker
MKB-BESKRIVNING

79

som gäller projektområdet, geografiskt informationsmaterial, kartunderlag, fotografier
och flygbilder samt den preliminära planen för placering av vindkraftsparkerna och de
alternativa kraftledningssträckningarna. Markanvändningens nuläge har också kartlagts i samband med terrängarbetena inom ramen för naturutredningarna.
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen har bedömts av FM
Suvi Rinne vid FCG Design och planering Ab.
8.3
8.3.1

Nuläge
Allmänt
Vindparksområdena som ska granskas under MKB-förfarandet ligger i Lappfjärd och
Lakiakangas. Lappfjärds projektområde ligger till största delen i Kristinestad och dess
sydöstra del delvis i Storå kommun. Lakiakangas vindparksområde ligger i Kristinestad, Storå kommun och delvis också i Bötom kommun. Avståndet mellan Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden är mellan 600 meter och tre kilometer.
Kraftverken ligger som närmast cirka 2,5 km och som längst cirka 11 km från
varandra.
Mellan projektområdena flyter Lillån. På båda sidor om ån breder Storsjöns stora åkrar
ut sig och här finns även Korsbäck by. Bostadsområden har koncentrerats särskilt till
området norr om projektområdena och längs ån som flyter mellan dem. Tätorter eller
bebodda områden i närheten av vindparksområdena är bland annat Lappfjärd, Dagsmark, Ohrikylä, Vanhakylä, Kärjenkoski, Korsbäck, Uttermossa och Härkmeri. Även affärsverksamheten i närheten av projektet koncentreras till dessa byar.
Genom de planerade vindkraftsparkerna går ett flertal skogsbilvägar, som enligt planerna ska utnyttjas i projektet. Skogsbilvägarna strålar samman med vägnätet i närheten av vindparksområdena. De viktigaste vägarna som hör till vägnätet är riksväg 8
på den västra sidan om Lappfjärds projektområde, Dagsmark-/Lappfjärdsvägen (regionväg 663) norr om projektområdena, Korsbäcksvägen som går mellan vindparksområdena, Storåvägen (regionväg 664) norr om Lakiakangas projektområde, Kristiinantie
öster om Lakiakangas projektområde, samt de mindre vägarna Uttermossavägen och
Kärjenkoskentie söder om projektområdena.
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Bild 8.1. Bild av områdena där Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker planeras.

Lappfjärds och Lakiakangas vindparksområden ligger till största delen på skogsbruksområden. På projektområdena växer till största delen ung skog, och däremellan finns
myrartade sänkor och halvöppna klippområden. Myrarna har långt dikats ut för att
främja jord- och skogsbruket och klippområdena har ställvis utnyttjats för marktäkt.
Marktäkterna ligger mellan två och fem kilometer söder om Lappfjärds centrum samt
på Risåsen, Storåsen och Bergåsen i den nordöstra delen av projektområdet. På Korsbäcks grundvattenområde finns förutom en vattentäkt också flera grustäkter. I ådalarna har dessutom bildats vidsträckta odlingsfält, som är värdefulla för kulturlandskapet och näringarna.
Projektområdena används allmänt för rekreation och friluftsliv, bland annat för bäroch svampplockning och utflykter. På områdena finns inga frilufts- eller andra utflyktsleder eller rekreationsobjekt som upprätthålls av staten eller kommunerna, men enligt
lokala uppgifter används de aktivt för jakt.
8.3.2

Bebyggelse
Det finns inga fasta bostäder eller fritidshus på projektområdena för de planerade
vindkraftsparkerna. Den fasta bostad som ligger närmast kraftverkens planerade
byggplatser finns på cirka en kilometers avstånd, i Vanhakylä i Storå. Det närmaste
fritidshuset ligger på lite mer än en kilometers avstånd från ett planerat vindkraftverk,
i Lillsjö i Kristinestad.
Utifrån lantmäteriets databas kan det konstateras att det sammanlagt finns 362 fasta
bostäder och 16 fritidshus inom en radie på mindre än två kilometer från vindkraftverken. Inom en radie på mindre än tre kilometer från vindkraftverken finns det sam-
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manlagt 924 fasta bostäder och 29 fritidshus. Bebyggelsen är mestadels mycket gles
på områdena kring projektområdena.
Den tätaste landsortslika bebyggelsen i närheten finns i Lappfjärds ådal norr och öster
om projektområdena. Här har flera enhetliga byar uppstått. Byarna följer ålandskapets
struktur och är ställvis byggda i grupper eller smalare band. I ådalen är de närmaste
byarna Lappfjärd och Dagsmark i Kristinestad, Alakylä och Ohrikylä i Bötom kommun
samt Vanhakylä i Storå kommun. Mellan vindparksområdena, i Lillåns ådal, ligger
Korsbäck, Norrviken och Lillsjö som hör till Kristinestad samt Kärjenkoski, som hör till
Storå kommun.
Typiskt för områdena som omger projektområdena, och särskilt området längs Lappfjärds ås stränder, är att det gamla byggnadsbeståndet är rikligt. På området finns ett
flertal gamla, tämligen väl bevarade bostadshus som omgärdas av ekonomi- och
andra gårdsbyggnader. Avståndet från dessa byar till de närmaste vindkraftverken är
mellan 1,5 kilometer och tre kilometer.
Sydväst och väster om Lappfjärds vindkraftspark är bebyggelsen mer spridd. I Uttermossa, Träskvik och Blomträsk finns bebyggelsen huvudsakligen längs vägarna samt i
kanten av åkrar och skogar. På den södra stranden av Härkmerifjärden, som är en
före detta havsvik, är bebyggelsen något tätare. På området finns Härkmeri by, som
är kulturhistoriskt värdefull.

Bild 8.2. Fasta bostäder och fritidshus i närheten av projektområdena.
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Bild 8.3. Dagsmark, bron över Lappfjärds å.

8.3.3

Markanvändning vid Lappfjärds vindkraftspark
Arealen för Lappfjärds vindkraftspark är totalt cirka 49 kvadratkilometer
(4 900 hektar). På området byggs vindkraftverken och andra konstruktioner som behövs för driften.
Cirka 80 procent av vindkraftsparkens areal består av skog, och största delen av den
är barr- eller blandskog. Av skogarna är andelen lövskog bara cirka en procent. Över
hälften av vindparksområdet består av barrskog. Drygt sex procent av området utgörs
av glesbevuxet område, och mindre än en procent, dvs. cirka 33 hektar (cirka 0,033
km2), utgörs av öppna mossar. Objekt som är kala eller glesbevuxna är områden med
buskig vegetation, naturligt lågt eller glest trädbestånd. På dessa områden är trädens
höjd mindre än fem meter och krontäcket 10–30 procent. Områdena inkluderar också
hyggen och plantskogar.
Odlade åkrar eller områden som används för jordbruk på vindparksområdet uppgår till
cirka 490 hektar (4,9 km2), vilket motsvarar mindre än tio procent av den totala arealen. I tabellen över markanvändningen (tabell 8.1) avses med småskalig jordbruksmosaik först och främst jordbruksmark som klyvs av bebyggda områden och områden i
naturtillstånd. Det finns mycket få öppna vatten på området. I den södra delen av
Lappfjärds projektområde ligger Snörsjön, som är cirka fem hektar stor.
Nordväst om den nordligaste delen av Lappfjärds vindkraftspark, öster om riksväg 8,
säljs bland annat båtar och skogsbruksmaskiner. Norr om projektområdet, cirka
1,3 km från närmaste planerade kraftverk, ligger Åsändans begravningsplats. I det
närliggande området finns också marktäkt och grusdepåer. Öster om Lappfjärds projektområde finns ett marktäktsområde på Risåsen. Inga vindkraftverk har planerats i
närheten av marktäktsområdet. På samma område finns också Storåsens och Korsbäcks grundvattenområden.
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Bild 8.4. Skogsbruksområde på Lappfjärds projektområde

Bild 8.5. Marktäktsområdet på Risåsen.

Riksväg 8 går i syd-nordlig riktning väster om Lappfjärds vindkraftspark. De närmaste
kraftverken ligger cirka två kilometer från vägen. Avståndet mellan Lappfjärdsvägen
(664) norr om projektområdet och de närmaste vindkraftverken är cirka fem kilometer. På projektområdet finns det ett befintligt nätverk av skogsbilvägar.
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Planeringsområdet för Lappfjärds vindkraftspark används för skogsbruk och liksom
andra skogsbruksområden kan området användas bland annat för friluftsliv, bär- och
svampplockning och naturobservationer. Rekreationsanvändningen kan fokuseras
både till vägar och stigar på området och till skogsterrängen. Enligt utgångsdata bedrivs jakt aktivt på Lappfjärdsområdet och på vindparksområdet finns två jaktstugor/vindskydd. Invånarna i närheten använder området för friluftsliv och rekreation
samt annat uteliv.
Det finns planer på en 110 kV luftledning genom Lappfjärds projektområde från EPV
Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Ömossa.
8.3.4

Markanvändning vid Lakiakangas vindkraftspark
Vindkraftverken som planeras i Lakiakangas placeras på ett cirka 45 km2
(4 500 hektar) stort projektområde, som mestadels används för skogsbruk. Nästan
90 procent av vindparksområdet består av skog. Cirka 60 procent av området består
av barrskog och 25 procent av blandskog. Ingen skog med enbart lövträd finns på området. Det finns cirka 240 hektar öppna mossar i Lakiakangas vindkraftspark, vilket
motsvarar fem procent av områdets hela areal. Något under 120 hektar utgörs av
glesbevuxna områden.
Det finns 137 hektar åkrar på området och mindre än 30 hektar annat jordbruksområde. Sammanlagt används mindre än fyra procent av vindkraftsparkens areal för
jordbruk.
I vindkraftsparkens nordligaste del går Storåvägen (664), i övrigt finns bara mindre
skogsbilvägar på området. Stormossen som ligger söder om Storåvägen hör till Natura
2000-nätverket och på Stormossen finns två privatägda naturskyddsområden.
Vindparksområdet används bland annat för friluftsliv, bär- och svampplockning och
naturobservationer. På Lakiakangas vindparksområde finns i någon mån myrmark som
lämpar sig sämre för rekreationsanvändning. Förutom för rekreation och bärplockning
används området också för jakt och det finns åtminstone en jaktstuga på vindparksområdet. På området i Lakiakangas i Storå ligger jaktföreningen Vanhakylän metsästysseuras älgjaktsområde och i områdets mellersta del ligger också föreningens
jaktstuga. Längs skogsbilvägarna har flera hjort- och älgtorn byggts.
På den plats som heter Lakiakangas finns ett grundvattenområde med samma namn
samt marktäktsområden som saknar gällande tillstånd. I projektområdets södra del,
norr om Lehmikeidas, ligger en avstjälpningsplats som är stängd.
I projektområdets södra del finns ett befintligt eldistributionsnät (<110 kV).
Tabell 8.1. De nuvarande markanvändningsformerna (ha) på projektområdena (CLC2000).
Markanvändning
Öppen mosse
Glesbevuxet område

Lakiakangas (ha)

33

240

317

119

Barrskog

2587

2836

Lövskog

49

0

1436

1098

32

0

404

137

83

29

Blandskog
Marktäkt
Åker
Småskalig jordbruksmosaik

8.3.5

Lappfjärd (ha)

Elöverföringslinjer
I alla alternativ genomförs elöverföringen från vindkraftsparkerna via en 110 kV luftledning till Kristinestads elstation. Elöverföringslinjen är som längst 31 km (Alt 3) och
som kortast 3 km (Alt 2A). Beroende på vilket alternativ som väljs byggs helt nya ledningar på en sträcka på 3–10 km. Största delen av kraftledningarna ligger inom
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samma ledningsområde som de nuvarande högspänningsledningarna, och ledningsområdena breddas om projektet genomförs.
De nya ledningsavsnitten ligger på skogs- och åkerområden. Även största delen av de
befintliga ledningarna finns i en omgivning som domineras av jord- och skogsbruk. På
ledningssträckningen i alternativen 1B, 2B och 3 finns det en marktäkt som ligger på
Risåsen.
Tabell 8.2. Nuvarande markanvändning (ha) på ledningsområdena för de alternativa elöverföringslinjerna.
Markanvändning

Alt 1B

Alt 2A

Alt 2B

Alt 3

Marktäkt

3,3

0

3,3

3,3

Åker

24

1,2

19

24

Småskalig jordbruksmosaik

6,8

6,8

6,8

Jordbruksområden sammanlagt

30,8

1,2

25,8

30,8

Lövskog

1,8

0

1,8

1,8

Barrskog

30,7

14,5

36,9

41,8

Blandskog

43,4

0

35,2

43,4

73,9

87

9,9

9,9

Skog sammanlagt

Glesbevuxet område

30,8
9,9

0,7

I närheten av de nya luftledningar som planeras för projektet finns bara en fast bostad, i alternativ 2A, där luftledningen byggs från norra delen av Lakiakangas till
Haaparanta i Storå. I alternativen 1B, 2B och 3 byggs ledningen intill den nuvarande
högspänningsledningen, och det finns 18 fasta bostäder på 100 meters avstånd från
denna.
8.4
8.4.1

Planläggningssituationen
Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen gäller de principiella riktlinjerna
för planeringen av markanvändningen samt skyldigheter som har grupperats i helheter utifrån sakinnehåll. Bland annat följande mål gäller Lappfjärds och Lakiakangas
vindparksprojekt:


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



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



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



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



Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen.



Inom områdesanvändningen ska olägenheter i form av buller, vibration och
luftföroreningar förebyggas.
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Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda förnybara energikällor främjas.

8.4.2

Österbottens landskapsplan

8.4.2.1

Lappfjärd
Den planerade vindkraftsparken ligger helt inom området för Österbottens landskapsplan (miljöministeriet 21.12.2010).
Norra och östra delen av Lappfjärds vindkraftspark ligger på Lappfjärds ådals utvecklingsområde (mk-1) i Österbottens landskapsplan. Vid planeringen av området bör
man främja hållbart nyttjande av naturen och miljön, landskapsvård och vattenkvalitet
i den outbyggda ån inklusive dess avrinningsområde. Lappfjärds å och dess betydelse
som ett för naturen och fiskbeståndet värdefullt vattendrag bör främjas. Dessutom bör
områdets friluftsleder och rekreationsmöjligheter utvecklas.
De nordvästra delarna hör till ett område med turistattraktioner (mv-1), KasköKristinestad, där man vid planeringen och utvecklingen av turismrelaterade funktioner
bör fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och dra nytta av dem. Byggande för
turism och rekreation bör anpassas till miljön.
Lappfjärds vindkraftspark ligger till största delen på avrinningsområdet för Lappfjärds
å – Isojoki, som i landskapsplanen har utmärkts som ett område som kräver särskilt
skydd. Vattenområdet är ett Project aqua-objekt och vid planeringen bör områdets
status som ett internationellt värdefullt skyddsobjekt beaktas. Vid åtgärder på området bör särskild uppmärksamhet fästas vid vattenkvaliteten och förändringar i denna.
På projektområdet finns två viktiga grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt. På Storåsens grundvattenområde har två kraftverk planerats och i närheten ytterligare två kraftverk. Enligt landskapsplanens planeringsbestämmelse ska anläggningar och funktioner som medför risk för att grundvattnen förorenas eller förändras
placeras på tillräckligt långt avstånd från grundvattenområden. Planering av nya vägar
och flygfält på grundvattenområden bör undvikas och marktäkt får inte planeras i närskyddszoner för vattentäkt eller planerad vattentäkt.
I närheten av ett grundvattenområde finns också beteckningen eo-2, som avser ett
samverkansområde för vatten- och marktäkt på Risåsen i Korsbäck. Beslut om nya
marktäktstillstånd tas på grundval av en komplett täktplan som betonar restaureringen och eftervården av området.
Norr om projektområdet finns ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Vid planeringen och användningen av samt byggandet i detta område ska bevarandet av de värden som hänför
sig till kultur- och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering ska landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag och tidsmässiga skiktning beaktas. Projektområdets nordvästra gräns nuddar vid en kulturhistoriskt betydande vägsträckning, med vilken avses de gamla vägsträckningarna Strandvägen och Kyrönkangas väg.
För områdets nordligaste del finns en reservation för industri- och lagerområde (T) i
landskapsplanen. På projektområdets mellersta och norra del finns beteckningen eo-4,
som avser bergtäktsområden. På området gäller en bygginskränkning enligt 33 § i
markanvändnings- och bygglagen. I områdets södra del finns en angivelse för fornminnesobjekt (sm), som avser en fast fornlämning som skyddats enligt lagen om
fornminnen (295/1963). Vid all markanvändning på området som möjligen inverkar på
fornlämningar bör man rådgöra med Museiverket.
I projektområdets norra del finns beteckningen riktgivande friluftsled. Leden går mot
norr. I områdets västra del har förbindelsebehov för stomvattenledning och överföringsavlopp markerats. Med beteckningen anges behövliga förbindelser, och sådana
som bör utvecklas.
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Bild 8.6. Riktgivande placering av vindkraftsparkens projektområden på Österbottens landskapsplanekarta (Österbottens förbund 2010).

En befintlig 220 kV kraftledning går genom den östra delen av planeringsområdet i
Lappfjärd. Bredvid kraftledningen har en ny 400 kV kraftledning markerats. På båda
kraftledningsområdena gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och
bygglagen. Den östra och västra sidan av området tangerar också ett riktgivande datakommunikationsnät som omfattar hela landskapet.
Förutom ovan nämnda beteckningar presenteras nuvarande bebyggda områden i planen.
De planerade elöverföringslinjerna ligger till största delen intill de nuvarande högspänningsledningarna som presenteras i Österbottens landskapsplan. Det nya ledningsavsnittet som ska byggas från Lappfjärds projektområde ligger cirka en kilometer
från ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. På området för den ledning som ska byggas från Lakiakangas projektområde finns inga beteckningar i planen. På det nya ledningsavsnittet till Kristinestad finns det inga markanvändningsplaner som medför begränsningar
för projektet. Norr om Kristinestad passerar ledningssträckningen två Natura-objekt
på cirka 300 meters avstånd.
8.4.2.2

Lakiakangas vindkraftspark
I Österbottens landskapsplan har en befintlig 110 kV kraftledning märkts ut i den
norra delen av projektområdet, liksom beteckningar för förbindelsebehov för stomvattenledning, ett riktgivande datakommunikationsnät, en riktgivande friluftsled och en
riktgivande cykelled. På kraftledningsområdet gäller en bygginskränkning enligt 33 § i
markanvändnings- och bygglagen. Projektområdets norra och västra del gränsar till
ett område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på kulturmiljön
eller landskapsvården.
På projektområdet ligger ett objekt som hör till det riksomfattande myrskyddsprogrammet, Änikoskmossen-Stormossen (SSO100283) (SL2), som också hör till Natura
2000-nätverket. Vid planeringen ska speciell uppmärksamhet fästas vid att bevara och
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trygga områdets naturvärden samt undvika sådana åtgärder som äventyrar de värden
för vilka området bildats eller är avsett att bildas för att utgöra ett naturskyddsområde. Projektområdets norra del ligger också mycket nära ett område som tillhör det
riksomfattande skyddsprogrammet för gamla skogar (Skogarna vid Lappfjärds å,
AMO100508), som i planen har beteckningen SL4.
I projektområdets sydvästra del har en befintlig 220 kV kraftledning märkts i samt en
ny 400 kV kraftledning. Väster om projektområdet flyter Lillån, som är en del av en
riktgivande paddlingsled.
8.4.2.3

Etapplan 1
Österbottens landskapsplan är en så kallad helhetslandskapsplan som uppdateras via
etapplandskapsplaner. Den första etapplandskapsplanen behandlar lokaliseringen av
kommersiell service i Österbotten. Den godkändes av landskapsfullmäktige den 14
maj 2012 och landskapsstyrelsen verkställde beslutet den 18 juni 2012. Planen har
förts till miljöministeriet för fastställelse.
På området för Lakiakangas vindkraftspark finns inga beteckningar i planen. I den
nordligaste delen av Lappfjärds vindkraftspark finns beteckningen kmt3, som beskriver stor deltaljhandelsenhet för utrymmeskrävande specialvaruhandel. I Åsändan
längs riksväg 8 finns nu en detaljhandelskoncentration som överstiger 2 000 v-m2 och
som genom planen kan utvidgas till 6 000 v-m2.

8.4.2.4

Etapplan 2
Österbottens andra etapplandskapsplan behandlar förnyelsebara energiformer och deras placering. Intresset för utbyggnaden av vindkraft har ökat i Österbotten, och därför har det ansetts vara nödvändigt att uppgöra en plan. Målsättningen med planen är
att skapa förutsättningar för utbyggnaden och utnyttjandet av förnyelsebara energiformer. Utredningen koncentreras till vindkraftsproduktion, målet är att ange områden
som bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion och målåret är 2030.
Planutkastet blev klart år 2011 och var framlagt 16.1−17.2.2012. Ett planförslag utarbetas utifrån utkastet och responsen på utkastet. Planförslaget blir klart i början av
2013, då det kommer att läggas fram till påseende. Lappfjärds vindparksområde har
beaktats i utarbetandet av etapplanen.
I planen anvisar beteckningen tv-1 markområden som lämpar sig för byggande av
flera vindkraftverk eller vindkraftsparker. Beteckningen tv-2 anvisar havsområden där
det är möjligt att placera kraftverk.
Den planerade elöverföringslinjen ligger till största delen intill de nuvarande högspänningsledningarna som presenteras i planen.
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Bild 8.7. Utdrag ur Österbottens etapplandskapsplan 1 (Österbottens förbund 2012). Till planen
har Lappfjärds och Lakiakangas projektområden lagts till med rött.
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Bild 8.8. Utdrag ur utkastet till Österbottens etapplandskapsplan 2 (Österbottens förbund
2011b). Till bilden har projektområdena för Lappfjärds och Lakiakangas vindkraftsparker lagts
till.

Största delen av Lappfjärds vindkraftspark ligger på det område som i utkastet till Österbottens etapplandskapsplan 2 anvisats som område som lämpar sig för vindkraftsproduktion, dvs. vindkraftsområdet Ömossa-Norrviken (tv-1). På området som presenteras i planen finns det inga fasta bostäder och den årliga medelvinden är cirka
6,4 meter per sekund.
I Lakiakangas vindkraftspark hör endast de västligaste delarna till området för Österbottens landskapsplan. I den sydvästra delen av projektområdet har ett cirka 5,1 km2
stort område som lämpar sig för vindkraftsproduktion märkts ut i utkastet till etapplandskapsplanen.
8.4.3

Sammanställning av landskapsplanerna för Södra Österbotten
Östra delen av Lakiakangas vindkraftspark ligger på området för Södra Österbottens
landskapsplan. I sammanställningen av landskapsplanerna vid projektområdet finns
en beteckning för ett grundvattenområde (Södra Österbottens förbund 2005), och åtgärder som utförs vid detta område ska planeras så att grundvattnets kvalitet inte försämras och områdets vattenavgivningskapacitet inte minskar.
Den planerade elöverföringslinjen ligger inte på planområdet.
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Bild 8.9. Riktgivande placering av projektområdena på sammanställningskartan för landskapsplanerna för Södra Österbotten (Södra Österbottens förbund 2006).

8.4.3.1

Etapplan 1 vindkraft
Styrelsen för Södra Österbottens förbund har beslutat att förnya landskapsplanen, vilket görs i etapper. Målet med den första etapplandskapsplanen är att ange områden
som bäst lämpar sig för vindkraftsproduktion. Områdena fastställs utifrån en separat
utredning, de riksomfattande målen för områdesanvändningen, förhandlingar med berörda parter, pågående vindkraftsprojekt samt andra planer bakom dessa.
Den planerade elöverföringslinjen ligger inte på planområdet.
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Bild 8.10. Utkast till etapplandskapsplan 1, till vilken områdena för vindkraftsparkerna har lagts
till (Södra Österbottens förbund 2012).

Planprocessen inleddes officiellt i maj 2011 och planutkastet blev färdigt i maj 2012.
Lakiakangas vindparksområde ligger till största delen på planområdet. De planerade
kraftverken i Lappfjärds vindkraftspark ligger inte på området i planutkastet.
Området för den planerade vindkraftsparken i Lakiakangas har i samband med planläggningsarbetet identifierats som ett område som lämpar sig för vindkraftsproduktion
(tv).
8.4.4

Generalplaner
På eller i närheten av projektområdet finns områden som omfattas av delgeneralplanen över Lappfjärd, Kristinestads strandgeneralplan och Dagsmarks delgeneralplan.
Söder om projektområdena finns Ömossa och Uttermossa vindparksprojekt, och för
dessa håller delgeneralplaner på att utarbetas.
De nya planerade kraftledningsavsnitten placeras inte på generalplanerat område,
men i fråga om de ledningsavsnitt som går intill en befintlig ledning nuddar kraftledningen vid ett område som omfattas av Bötombergens delgeneralplan norr om projektområdet.

